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ABSTRAK 

Hani Zain Fathuri, 2018. Praktik Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma Di 

Kabupaten Ponorogo Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Skripsi.  Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam 

Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing, Lukman Santoso, M.H. 

 

Kata Kunci: Penghayat Kepercayaan, Perkawinan,  Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974  

 

Penghayat aliran kepercayaan, oleh negara diwajibkan memilih salah satu diantara 

lima agama resmi yang telah diakui di Indonesia. Meski UUD 1945 pasal 29 ayat 

2 menyebutkan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk 

memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan 

kepercayaannya”, yang berarti keberadaan aliran kepercayan diakui di Indonesia, 

dalam prakteknya sering menyusahkan penghayat aliran kepercayaan. Pasal 2 UU 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; misalnya, menyebutkan bahwa 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agamanya dan kepercayaannya itu”. Namun berbagai interpretasi membuat pasal 

itu jadi diskriminatif. Ketidakjelasan status hukum aliran kepercayaan dalam 

sistem hukum di Indonesia, membuat masalah tentang perkawinan aliran 

kepercayaan ini penting untuk dibahas. 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: Bagaimana syarat perkawinan 

penganut aliran Sapta Darma di Kabupaten Ponorogo menurut Undang-Undang 

No.1 Tahun 1974, Bagaimana status perkawinan penghayat kepercayaan Sapta 

Darma di kabupaten Ponorogo. 

 

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum kualitatif, yakni 

penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti studi lapangan. Sedangkan 

tehnik  pengumpulan data yang dilakukan adalah mengunakan observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan mengunakan metode 

induktif yaitu metode yang menekankan pada pengamatan dahulu, lalu menarik 

kesimpulan berdasarkan pengamatan.  

 

Semenjak diundang-undangkannya UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

yang mengatur tentang pelaksanaan tata cara perkawinan bagi aliran kepercayaan, 

penghayat aliran kepercayaan dapat sedikit bernafas lega karena mereka 

mendapatkan kesempatan untuk melegalkan perkawinan yang mereka 

langsungkan secara administratif. Namun begitu, baik UU No. 1 Tahun 1974 

masih menyisakan masalah karena hanya memberi kesempatan kepada aliran 

kepercayaan yang mempunyai organisasi dan terdaftar di bawah pembinaan 

Kementrian Kebudayaan dan Pariwisata saja yang bisa mendapatkan legalitas 

perkawinannya. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan merupakan kebutuhan dasar dalam diri manusia. 

Perkawinan merupakan anugerah yang diberikan Tuhan kepada manusia, salah 

satunya agar dapat berkembang dan melanjutkan proses regenerasi hidup di 

dunia. Menurut Undang-Undang Perkawinan Pasal 1, perkawinan ialah ikatan 

lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dengan tujuan 

membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke-

Tuhanan Yang Maha Esa. 1 Dari Pengertian ini diatas dapat dikatakan bahwa 

perkawinan melahirkan suatu ikatan lahir dan batin diantara kedua orang yang 

berlainan jenis. 

Perkawinan menjadi cara terbaik mewujudkan rasa kasih sayang antara 

manusia dengan manusia yang lain. Perkawinan diharapkan dapat melestarikan 

proses regenerasi keberadaan manusia dalam kehidupan di dunia. Masyarakat 

Islam meyakini bahwa proses perkawinan merupakan ritual keagamaan yang 

sangat sakral. Para ulama Islam mendefinisikan perkawinan sebagai “akad 

yang sangat kuat atau mitsaqan ghalizhan untuk mentaati perintah Allah dan 

melaksanakannya merupakan ibadah”.2 Ungkapan ini memiliki makna sebagai 

“ikatan lahir batin” yang mengandung arti bukan semata perjanjian keperdataan 

                                                           
1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam, Graha Media Pers (2014). 
2 Muhammad Shohib, “Praktik Perkawinan Penghayat Kepercayaan Mardi Santosaning 

Budhi Desa Kuncen, Kecamatan Kranggan, Kabupaten Temanggung,”Skripsi (Salatiga: STAIN 

Salatiga, 2011), 1. 
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saja. Akan tetapi juga bisa berarti peristiwa agama, sehingga orang yang 

melaksanakannya dinilai melakukan perbuatan ibadah. 

Asas perkawinan menghendaki adanya kebebasan kata sepakat antara 

kedua calon suami-istri.3 Perkawinan memiliki konsekuensi-konsekuensi yang 

harus dipertanggungjawabkan, mengandung aspek akibat hukum untuk saling 

mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan menjalin hubungan dengan 

asas tolong-menolong dan juga untuk menjaga dan memelihara keturunan. 

Kesakralan perkawinan diakui oleh negara melalui berbagai prosedur yang 

mengikat. Undang-Undang Perkawinan pasal 1 dan 2, menyebutkan bahwa: 

1. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing 

agama dan kepercayaannya itu (Pasal 2 ayat 1) 

2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. (Pasal 2 Ayat 2) 

Prinsip-prinsip dasar dari kesemuanya itu berasaskan membentuk 

keluarga yang bahagia dan kekal, suami istri perlu saling membantu dan 

melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadian untuk 

mencapai kesejahteraan. Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada hukum 

agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus di 

catat oleh petugas yang berwenang. 

Masyarakat Indonesia menganut bermacam-macam agama, yang sudah 

diakui Pemerintah maupun yang belum diakui. Dalam lintasan sejarah Nusantara, 

agama tidak hanya sekedar bersinggungan pada permasalahan pribadi, tetapi 

juga terlibat dalam ruang publik. Secara historis kehidupan penduduk 

                                                           
3 Subekti, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Jakarta: Pradnya Paramita, 2004), 8. 
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Nusantara, telah menerima keragaman sebagai suatu entitas kewajaran. Sejak 

zaman Majapahit disenyawakan dalam suatu nilai keragaman ekspresi 

keagamaan yang telah diwujudkan oleh Mpu Tantular dalam kitab Sutasoma, 

”Bhineka Tunggal Ika Tan Hana Dharma Mangrwa”, berbeda-beda namun 

tiada satu kebenaran yang mendua.4 

Pada hampir semua sistem religio-politik tradisional di muka bumi ini, 

agama mempunyai peran sentral dalam mendefinisikan institusi-institusi 

sosial.5 Komunitas agama berperan penting dalam pemberi wacana, isi, dan 

tujuan kegiatan publik. Penguasa memberi penghormatan kepada otoritas 

keagamaan sebagai bagian dari ketundukan kepada Tuhan. Identitas agama di 

Indonesia menjadi prioritas yang penting. Karena identitas agama dapat 

mempengaruhi kehidupan sosial politiknya, oleh karena itu agama merupakan 

faktor fundamental dalam perwujudan identitas kewarganegaraan. 

Salah satu regulasi partikular yang selama ini berlaku di Indonesia ialah 

UU No.1/PNPS/1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan atau Penodaan 

Agama. Undang-Undang ini menyebutkan bahwa agama-agama yang dipeluk 

orang Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha dan Khong Hu 

Cu (Confusius). Muatan dalam Undang-Undang ini akhirnya melahirkan 

istilah-istilah terkait agama dengan “agama resmi” dan “agama yang belum 

diakui”.6 

                                                           
4 Mpu Tantular,  Kakawin Sutasoma, terj. Dwi Woro Retno dan Hasto Bramantyo 

(Jakarta: Komunitas Bambu, 2009), 504. 
5 Ibid. 
6 M. Syafi’ie, “Ambiguitas Hak Kebebasan Beragama di Indonesia dan Posisinya Pasca 

Putusan Mahkamah Konstitusi,” Jurnal Konstitusi, 8, (2011).63 



 

i 
 

Selain keenam Agama tersebut diatas terdapat pula apa yang disebut 

Aliran Kepercayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa. Aliran ini merupakan 

suatu hal yang turun temurun baik dalam tata cara peibadatan, kehidupan dan 

terutama tata cara perkawinan. Walau begitu banyak penghayat kepercayaan di 

Indonesia hingga kini, akan tetapi mereka tidak dapat hidup bebas seperti 

layaknya agama resmi yang diakui Pemerintah. Meskipun sudah ada yang 

mulai berani menunjukkan diri, banyak yang masih takut-takut, terutama 

mendapat stigma”tak beragama” yang sering muncul di masyarakat dan 

dianggap aliran sesat. Tirani mayoritas terhadap minoritas masih mereka 

rasakan. 

UUD 1945 pasal 29 ayat 2 menjamin kemerdekaan warga negara untuk 

memeluk agama, beribadat menurut agama dan kepercayaan yang dipeluknya, 

termasuk menyelenggarakan perkawinan. Undang-Undang Perkawinan No. 1 

tahun 1974 menguatkan hal ini melalui pasal 2 ayat 1 yang berbunyi: 

“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut agamanya dan 

kepercayaan itu” dan ayat 2 yang berbunyi “tiap perkawinan dicatat menurut 

peraturan perundang-undangan yang berlaku”.7 (UU Perkawinan, pasal 1-2). 

Undang-undang ini menjadi landasan hukum lembaga keagamaan dan 

penghayat kepercayaan untuk menyelenggarakan perkawinan. 

Sapta Darma adalah penghayat kepercayaan yang menyelenggarakan 

perkawinan. yang tidak memihak kepada agama apapun, melainkan berpegang 

                                                           
7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan & 

Kompilasi Hukum Islam, Graha Media Pers (2014). 
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teguh pada ajaran leluhur dan menempatkan diri pada kebijakan manusia secara 

substansial. Umumnya lembaga keagamaan menyelenggarakan perkawinan 

bagi umat pemeluknya. Namun ternyata, Sapta Darma juga bersedia 

mengawinkan pasangan dari latar belakang agama yang berbeda. 

Hal ini membuat peneliti tertarik melakukan penelitian lebih mendalam 

di penghayat kepercayaan Sapta Darma dengan judul Praktik Perkawinan 

Penghayat Kepercayaan Sapta Darma Kabupaten Ponorogo Prespektif Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, peneliti dapat 

merumuskan permasalahan sebagai berikut : 

1. Bagaimana Syarat Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma Di 

Kabupaten Ponorogo? 

2. Bagaimana Status Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma Di 

Kabupaten Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Peneliti dapat merumuskan tujuaan sebagai berikut : 

1. Untuk menjelaskan Syarat Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma Di 

Kabupaten Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan bagaimana Status Perkawinan Penganut Sapta Darma Di 

Kabupaten Ponorogo. 
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D. Manfaat Penelitian 

1. Secara teoritis atau akademis diharapkan penelitian ini dapat memperkaya 

khazanah dunia keilmuan, terutama kajian sosial keagamaan. 

2. Secara praktis dapat dijadiakan pedoman untuk mengetahui status 

perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma. 

 

E. Telaah Pustaka 

Skripsi dengan judul “Ketuhanan Dalam Ajaran Sapta Darma” yang 

ditulis oleh Tri Wibowo.8 Masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang 

memiliki agama yang beragam. Keberagaman keagamaan ini terlihat dari 

pancasila sila kesatu, yaitu; “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Mempercayai Tuhan 

Yang Esa bukan saja di akui oleh agama-agama resmi di Indonesia. Aliran 

kepercayaan Jawa, seperti Sapta Darma juga diakui keberadaannya di 

Indonesia. Aliran Sapta Darma ini memiliki konsep ketuhanan dan tata 

peribadatan yang tidak semua masyarakat Indonesia mengetahuinya. Sehingga 

terjadi kesalah pahaman antara masyarakat Indonesia tentang memaknai 

keberagaman keagamaan ini. Penelitian ini menggunakan metode diskriptif, 

interprestasi, dan versterhen. Metode diskriptif adalah suatu metode dalam 

meneliti suatu objek, baik berupa nilai-nilai budaya manusia, sistem pemikiran 

filsafat, niai-nilai etika, nilai karya seni atau objek lainya. Interprestasi dalam 

penelitian ini merupakan analisis untuk mencapai pemahaman benar mengenai 

ekspresi manusiawi yang dipelajari. Metode versterhen untuk mengetahui 

                                                           
8 Tri Wibowo, “Ketuhanan Dalam Ajaran Sapta Darma,” Skripsi  (Surakarta: IAIN 

Surakarta, 2016),  
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pengalaman orang lain lewat suatu tiruan pengalaman sendiri. Hasil penelitian 

adalah: Konsep ketuhanan aliran Sapta Darma adalah monoteistik. Karena, 

Aliran Sapta Darma merupakan aliran yang mempercayai Tuhan Yang Maha 

Esa. Menurut aliran Sapta Darma, Allah yang juga disebut Yang Maha Kuasa 

atau Allah atau Sang Hyang Widi ialah zat mutlak yang Tunggal, pangkal 

segala sesuatu, serta pencipta segala yang terjadi.  

Skripsi dengan judul “Dinamika Perkembangan Komunitas Penghayat 

Kepercayaan Sapta Darma di Desa Wonokromo Kecamatan Comal Kabupaten 

Pemalang Tahun 2000-2014.” yang ditulis oleh Risky Septiana Dewi.9 

Indonesia adalah sebagai suatu negara yang menjunjung tinggi kebebasan 

beragama dan menghayati kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Pengakuan akan berkepercayaan melahirkan aliran-airan di berbagai daerah. 

Salah satu aliran kepercayaan yang lahir di Jawa adalah Sapta Darma. Aliran 

ini dianggap aneh dan sesat oleh masyarakat setempat, karena berbeda dengan 

agama-agama masyarakat setempat. Eksistensi penghayat kepercayaan ini 

dapat bertahan hingga sekarang. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan 

dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Perkembangan Penghayat Sapta 

Darma awal mulanya mengalami perkembangan yang amat pesat dalam jumlah 

warganya, di awal tahun 1990 an jumlah warganya semakin berkurang. Pada 

tahun 2000-2014 tidak mengalami penambahan. 

                                                           
9 Risky Septiana Dewi, “Dinamika Perkembangan Komunitas PenghayatKepercayaan 

Sapta Darma di Desa Wonokromo Kecamatan Comal Kabupaten Pemalang Tahun 2000-2014,” 

Skripsi (Semarang: UNNES Semarang, 2015), 22. 
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Skripsi dengan judul “Penyelenggaraan Perkawinan Bagi Aliran 

Kepercayaan di Indonesia” yang ditulis oleh Ernawati Putri Ningrum.10 

Lahirnya polemik aliran Kepercayaan di Indonesia tahun 1967, baik kaum 

muslimin maupun gereja melarang Aliran Kepercayaan berkembang karena 

dicurigai sebagai sarang persembunyian pengikut partai PKI. Meski dalam 

UUD 1945 pasal 29 ayat (2) telah memberikan jaminan untuk memeluk 

agamanya masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaanya. 

Ketidak jelasan aliran kkepercayaan ini membuat masalah tentang aliran 

kepercayaan ini menarik untuk dibahas. Jenis penelitian yang digunakan disini 

adalah penelitian hukum normatif, yakni penelitian hukum yang digunakan 

dengan jalan mencari bahan pustaka. Penelitian hukum normatif mencakup 

penelitian sinkronisasi vertikal dan horizontal. Yang meneliti sejauh mana 

hukum positif yang tertulis serasi. Kesimpulan dalam penelitian ini adalah 

walaupun aliran kepercayaan telah diakui dalam eberapa peraturan perundang-

undangan di Indonesia, tetapi status hukum perkawinanaya belum sepenuhnya 

terakomodir. 

Tesis yang ditulis oleh Hanung Sito Rohmawati dengan judul “Agama 

Sebagai Indeks Kewarganegaraan”.11 Penelitian ini menggunakan jenis 

penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis 

yaitu pendekatan interelasi antar agama dengan masyarakat serta bentuk 

interaksi yang terjadi antar mereka. Pendekatan sosiologis ini melihat agama 

                                                           
10 Ernawati Putriningrum, “Penyelenggaraan Perkawinan Bagi Aliran Kepercayaan Di 

Indonesia,” Skripsi (Semarang: IAIN Wali Songo, 2009), 25. 
11 Hanung Sito Rohmawati, “Agama Sebagai Indeks Kewarganegaraan,”Tesis 

(Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), 9. 
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sebagai fenomena sosiologis, artinya meneliti agama adalah meneliti 

masyarakat yang beragama, karena kehidupan beragama tidak terlepas dari 

masyarakat. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa dikonstruksi bukan sebagai suatu agama. Oleh 

karena itu kebijakan negara terhadap hak-hak sipil penghayat kepercayaan 

Terhadap Tuhan Yang Maha Esa berbeda dengan penganut agama, terutama 

enam agama (Hindu, Buddha, Islam, Katolik, Kristen/Protestan, Konghuchu). 

Buku yang ditulis oleh Tedi Kholiludin dengan Judul “Kuasa Negara 

Atas Agama Politik Pengakuan: Diskursus Agama Resmi dan Diskriminasi 

Hak Sipil”. 12 menggunakan landasan teori dari konsep hak sipil yang dikaitkan 

dengan hak asasi manusia dan hak kebebasan beragama untuk melihat 

kebebasan di negara Indonesia. Ia mengkritisi apa yang terjadi pada 

kepentingan negara dan jaminan kebebasan beragama di Indonesia. Ia mencatat 

ada dua lembaga yang mempraktikan politik pengakuan atas agama dengan 

baik yaitu Kejaksaan melalui Badan Koordinasi Aliran Kepercayaan 

Masyarakat (Bakorpakem) dan Departemen Agama. Adapun implikasi yang 

ditimbulkan dari politik pengakuan tersebut adalah tergerusnya hak sipil warga 

negara. 

Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu adalah penelitian ini 

menitik beratkan pada pembahahasan tentang Praktik Perkawinan Penganut 

Aliran Sapta Darma Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. 

 

                                                           
12 Tedi Kholiludin, Kuasa Negara Atas Agama Politik Pengakuan, Diskursus” Agama 

Resmi dan Diskriminasi Hak Sipi (Semarang:RasalL Media Group,2009), 326-328.    
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F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. 

Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data 

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari tokoh-tokoh Sapta Darma 

dan perilaku yang dapat diamati.13 Penelitian kualitatif lebih banyak 

mementingkan proses daripada hasil. Pertanyaan apa (yang dilakukan), 

mengapa (hal ini dilakukan), dan bagaimana (cara melakukannya) uraian 

naratif merajut pemaparan suatu fenomena.14 Penelitian kualitatif tidak 

hanya sebagai upaya mendeskripsikan data, tetapi deskripsi tersebut hasil 

dari pengumpulan data yang sahih yang dipersyaratkan kualitatif, yaitu 

wawancara mendalam, observasi partisipasi, studi dokumen.15 Jenis 

Penelitian ini adalah Penelitian lapangan (field research) dimana peneliti 

akan terjun langsung ke lapangan (Pandangan Tokoh Aliran Sapta Darma) 

guna memperoleh data dan akan dikolaborasikan dengan data primer dan 

skunder. 

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan 

secara yuridis Sosiologis. Hal ini dipilih oleh Peneliti karena peneliti 

mengevalusi keterkaitan antara aspek empiris  dan normatif. 

 

 

                                                           
13 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2003), 36-

37. 
14 Ibid., 39-40. 
15 M. Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, Metode Penelitian Kualitatif (Jogjakarta:    

AR-Ruz Media, 2012), 25-27. 
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G. Kehadiran Peneliti 

Dalam Penelitian lapangan ini, kehadiran Peneliti adalah menjadi 

sangat vital, karena sebagai peran sentral dalam instrumen pengumpulan data. 

Kehadiran Peneliti dan tingkat kehadiranya disini adalah sebagai pemegang 

penuh Penelitian ini dan observasi Penelitian disini terjadi eksklusif, karena 

menyangkut aliran kepercayaan yang minoritas dan keberadaannya belum bisa 

diterima oleh masyarakat umum. 

H. Lokasi Penelitian 

Lokasi yang dipilih Peneliti dalam penelitian ini Kelurahan 

Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo dikarenakan disini 

adalah tempat penyebaran ajaran Sapta Darma di Ponorogo, juga merupakan 

tempat kediaman Panuntun Agung Sapta Darma. 

I. Sumber Data 

1. Sumber Data 

Sumber data yaitu data yang diperoleh peneliti secara langsung dari 

subjek penelitian melalui observasi dan wawancara. Yang menjadi sumber 

data primer dalam penelitian ini adalah : 

a. Informan 

Informan adalah orang yang memberikan informasi, sumber 

informasi, sumber data atau bisa disebut juga sebagai subyek yang 

diteliti (aktor atau pelaku yang ikut menentukan berhasil atau tidaknya 

sebuah penelitian berdasarkan informasi yang diberikan). Informan 
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dalam hal ini adalah warga Kelurahan Surodikraman, warga Sapta 

Darma dan ketua Persada Kabupaten Ponorogo. 

b. Sumber Data Sekunder 

Sumber data skunder yaitu data yang berasal dari bahan-bahan 

kepustakaan, baik berupa ensiklopedia, buku-buku, artikel-artikel karya 

ilmiah yang dimuat dalam media massa seperti majalah dan surat kabar 

dan datadata yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga survei. Sumber 

data pustaka akan digunakan sebagai titik tolak dalam memahami dan 

menganalisis apa saja yang berhubungan dengan dinamika 

perkembangan komunitas penghayat kepercayaan Sapta Darma di 

Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo 

Tahun 2018. 

J. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk mengumpulkan data yang akurat digunakan tehnik pengumpulan 

data antara lain :  

1. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan 

makna suatu topik tertentu. Wawancara akan dilakukan dengan mendatangi 

responden atau informan yang kemudian melalui face to face peneliti akan 

bertanya untuk memperoleh informasi kepada responden atau informan 

berkaitan dengan perkembangan komunitas penghayat kepercayaan Sapta 

Darma. Sebelumnya peneliti akan membuat daftar pertanyaan untuk 
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mempermudah proses wawancara dan agar wawancara lebih terarah dan 

sistematis. Dalam penelitian ini wawancara digunakan untuk 

mengungkapkan perkembangan komunitas penghayat kepercayaan Sapta 

Darma di Kelurahan Surodikraman, Kecamatan Ponorogo Ponorogo.. 

2. Observasi 

Observasi adalah kegiatan yang dilakukan melalui pengamatan dan 

pencatatan sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti dan dilakukan 

secara langsung di lapangan. Dalam hubungan dengan obyek dan fokus 

penelitian, peneliti menggunakan teknik observasi langsung. Beberapa hal 

yang diobservasi diantaranya hal-hal yang mempengaruhi perkembangan 

komunitas penghayat kepercayaan Sapta Darma di Kelurahan 

Surodikraman, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo Tahun 2018. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental 

dari seseorang. Teknik dokumentasi dilaksanakan dengan mencari, 

menemukan dan mengumpulkan catatan-catatan, agenda, dan foto-foto yang 

berkaitan dengan perkembangan penghayat kepercayaan Sapta Darma. 

K. Analisis Data 

Tehnik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan analisis data kualitatif yang mengikuti konsep Miles dan 

Huberman. Suatu proses analisa data yang menggunakan tiga alur sebagai 

berikut : 
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1. Reduksi Data 

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul 

dari catatan-catatan tertulis di lapangan. 

2. Penyajian Data (Display) 

Penyajian data disini menyajikan sekumpulan informasi tersusun 

yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion) 

Kita mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola, 

penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat, dan 

proposisi. 

L. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep yang penting diperbaharui dari 

konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reabilitas).16 Derajat kepercayaan, 

keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan tehnik 

pengamatan yang tekun dan triangulasi. Ketekunan yang dimaksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan 

persoalan atau isu yang sedang dicari. Tehnik triangulasi adalah tehnik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data 

                                                           
16 Lexy Moelong, Metodologi Penelitian  (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 171. 
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untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.  

Peneliti lebih mengutamakan data yang bersifat emik (Prespektif narasumber) 

agar mengindari bias dalam melakukan interpretasi. 

M. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh hasil yang terarah dan sistematis, agar 

memudahkan proses penelitian, dan masalah yang diteliti dapat dianalisa 

secara tajam, maka pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut: 

BAB PERTAMA: Pendahuluan. Merupakan pengantar yang 

memuat gambaran latar belakang masalah, rumusan masalah tujuan 

kajian, manfaat kajian, telaah pustaka, pendekatan dan kerangka 

teori, data dan sumber data, metode penelitian, sistematika 

pembahasan dan rencana daftar isi. Bab I berfungsi sebagai 

penentu jenis, metode, dan alur penelitian hingga selesai. Sehingga 

dapat memberikan gambaran hasil yang akan didapatkan dari 

penelitian. 

BAB KEDUA: berisi tentang pemaparan Teori  Perkawinan UU 

No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Syarat Perkawinan dan 

Administrasi Perkawinan. 

BAB KETIGA: berisi penjelasan pengertian, Sejarah, 

Perkembangan Sapta Darma. Dan Syarat Perkawinan Sapta 

Darma.dan Status Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma. 
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BAB KEEMPAT: adalah  menganalisa kritis syarat Perkawinan 

penganut Aliran  Sapta Darma menurut Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 dan Status Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma. 

BAB KELIMA: Penutup. Memuat kesimpulan hasil dari 

penelitian. Kemudian juga memuat saran-saran atau rekomendasi 

bagi peneliti selanjutnya. 
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BAB II 

Perkawinan Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

 

A. Pengertian Perkawinan  

Salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk 

menyalurkan nafsu seksnya merupakan kebutuhan fisiologis. Penyaluran nafsu 

seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara, ada dengan cara yang 

tidak lazim (misalnya hubungan kelamin sesama jenis) dan ada dengan cara 

yang lazim (sesuai norma-norma yang berlaku) yang dikenal dengan istilah 

perkawinan (pernikahan), tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan 

tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia, karena perkawinan 

mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan 

orang akan mendapat keturunan, maka perkawinan termasuk juga dalam 

kelompok kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang. 

Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan 

seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.17 

Dari sini menjelaskan bahwa perkawinan bukan hanya merupakan ikatan lahir 

saja atau ikatan batin saja, akan tetapi ikatan keduanya. Sebagai ikatan, 

perkawinan adalah ikatan hukum antara pria dan wanita untuk hidup bersama  

sebagai suami istri. Sedangkan sebagai ikatan batin, perkawinan adalah 

                                                           
17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (t.tp.: Grahamedia press, 2014), 2. 
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pertalian jiwa karena adanya kemauan yang sama dan ikhlas diantara pria dan 

wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri.  

Wirjono Prodjodikoro, mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup 

bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-

syarat tertentu, dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu 

perjanjian yang mengikat lahir dan bathin dengan dasar iman. Di antara yang 

berpendapat demikian mengatakan, bahwa kalau dipandang sepintas lalu saja, 

maka suatu perkawinan merupakan suatu persetujuan belaka dalam 

masyarakat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, seperti misalnya 

suatu persetujuan jual beli, sewa menyewa dan lain-lain.18 

Perkawinan merupakan penjanjian (akad), tetapi makna penjanjian 

yang dimaksudkan di sini berbeda dengan perjanjian seperti yang di atur 

dalam Buku III KUH Perdata. Perkawinan merupakan perjanjian yang 

tujuannya adalah untuk mewujudkan kebahagiaan antara kedua belah pihak 

(pasangan suami dan isteri), tidak dibatasi dalam waktu tertentu dan 

mempunyai sifat religius (adanya aspek ibadah).19Sebenarnya perkawinan 

merupakan suatu perbuatan hukum yang erat kaitanya dengan agama, tetapi 

mengingat adanya pluralism agama di Indonesia, maka tidak mungkin 

membuat aturan hukum perkawinan yang semata-mata didasarkan pada satu 

                                                           
18 Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, (Sumur:Bandung, 1981), 7-8. 
19 Mohd. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara 

Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam, (:Jakarta Sinar Grafika,1995), 44. 
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nilai agama tertentu dengan mengabaikan nilai-nilai yang terdapat pada agama 

lain.20 

Bagi suatu negara seperti bangsa Indonesia, memiliki Undang-undang 

perkawinan nasional adalah mutlak adanya. Kegunaan dari undang-undang 

perkawinan adalah untuk menampung prinsip-prinsip dan memberikan 

landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan berbagai 

golongan masyarakat kita.  

B. Syarat Perkawinan 

Agar tidak terlalu melebar, peneliti berusaha untuk mencantumkan 

syarat-syarat perkawinan yang sekirannya bisa mendukung fokus masalah 

skripsi ini. Jadi dalam UU Perkawinan, peneliti tidak mengkutip secara 

keseluruhan, hanya mengambil beberapa pasal yang sekirannya bisa dijadikan 

dasar untuk menjawab rumusan masalah. Syarat-syarat yang seseorang untuk 

melangsungkan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, 

sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 yang isinya adalah: 

1. Adanya persetujuan kedua calon mempelai21. Kemudian dalam 

penjelasannya dinyatakan bahwa: “Oleh karena perkawinan mempunyai 

maksud agar suami dan istri dapat membentuk keluarga yang bahagia dan 

kekal, sesuai pula dengan Hak Asasi Manusia, maka perkawinan harus 

disetujui oleh kedua belah pihak yang akan melangsungkan perkawinan 

tersebut, tanpa ada paksaan dari pihak manapun”. 

                                                           
20 Teuku Erwinsyahbana,”Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan 

Pancasila”,Jurnal Ilmu Hukum, Volume 3, 1 (t.th), 23. 

` 21 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (t.tp.: Grahamedia press, 2014), 3. 
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Jadi, ketentuan ini sudah selayaknya mengingat masalah perkawinan 

sebenarnya merupakan urusan pribadi seseorang sebagai bagian daripada 

hak asasi manusia. Sehingga urusan perkawinan ini lebih banyak 

diserahkan kepada keinginan masing-masing pribadi untuk membentuk 

pilihan sendiri siapa yang akan dijadikan teman hidupnya dalam berumah 

tangga. 

2. izin kedua orang tua atau wali bagi calon mempelai yang belum berusia 21 

tahun. Syarat perkawinan ini disebutkan dengan jelas dalam Pasal 6 ayat 

(2), (3), (4), (5), dan (6) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan, yang bunyinya sebagai berikut: 

a. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai 

umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. 

b. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia 

atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin 

dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup memperoleh dari orang tua yang 

masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan 

kehendaknya. 

c. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan 

tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, 

orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan 

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup 

dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.  
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d. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut 

dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih 

diantara mereka tidak menyatakan kehendaknya, maka pengadilan 

dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan 

perkawinan atas permintan orang tersebut dapat memberikan izin 

setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), 

(3), dan (4) Pasal ini. 

e. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku 

sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu 

dari yang bersangkutan tidak menentukan lain. 

Syarat-Syarat dalam perkawinan harus dipeuhi oleh semua orang yang 

akan melangsungkan perkawinan tanpa terkecuali baik itu golongan, suku, ras, 

dan agama. Pemberlakuan syarat ini merupakan suatu kewajiban dalam 

pelaksanaan perkawinan yang sah. 

 

C. Administrasi Perkawinan 

Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974 secara tegas memerintahkan bahwa 

setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku. Bilamana ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU No.1/1974 ini dihubungkan 

dengan Pasal 2 ayat (1) UU No.1/1974, jelaslah bahwa setiap perkawinan yang 

dilakukan secara sah menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang 

berlaku agar perkawinan itu diakui keabsahannya. Perkawinan yang dilakukan 
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menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan agamanya itu, 

namun tidak dicatat dengan sendirinya tidak mempunyai keabsahan sebagai 

suatu perkawinan menurut UU 1/1974. 

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu prinsip hukum 

perkawinan nasional yang bersumberkan pada Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam peraturan perundang-undangan 

perkawinan di Indonesia, eksistensi prinsip pencatatan perkawinan terkait 

dengan dan menentukan kesahan suatu perkawinan, artinya selain mengikuti 

ketentuan masing-masing hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, juga 

sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. 22 

Bahwa untuk menjamin hak-hak keperdataan dan kewajiban yang 

timbul dari suatu  perkawinan yang sah, maka setiap perkawinan perlu 

dilakukan pencatatan. Walaupun perkawinan termasuk dalam lingkup 

keperdataan, negara wajib memberikan jaminan kepastian hukum dan 

memberikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terkait dalam 

perkawinan (suami, istri dan anak) terutama dalam hubungannya dengan 

pencatatan administrasi kependudukan. Oleh karena itu pencatatan tiap-tiap 

perkawinan menjadi suatu kebutuhan formal untuk legalitas atas suatu 

peristiwa yang dapat mengakibatkan suatu konsekuensi yuridis dalam hak-hak 

keperdataan dan kewajibannya seperti kewajiban memberi nafkah dan hak 

waris. Pencatatan perkawinan dinyatakan dalam suatu akte resmi (akta otentik) 

                                                           
22 Rachmadi Usman,” Makna Pencatatan Perkawinan Dalam  Peraturan Perundang-

Undangan Perkawinan Di Indonesia,”Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 – (September 2017) ,255 

– 274. 
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dan dimuat dalam daftar pencatatan yang dikeluarkan oleh lembaga yang 

memiliki kewenangan. Tujuan pencatatan perkawinan yaitu sebagai berikut:23 

1. untuk tertib administrasi perkawinan;  

2. jaminan memperoleh hak-hak tertentu (memperoleh akte kelahiran, 

membuat Kartu Tanda Penduduk, membuat Kartu Keluarga, dan lain-lain);  

3. memberikan perlindungan terhadap status perkawinan 

4. memberikan kepastian terhadap status hukum suami, istri maupun anak;  

5. memberikan perlindungan terhadap hak-hak sipil yang diakibatkan oleh 

adanya perkawinan 

Atas  dasar alasan  tersebut, maka ketentuan Pasal 2 ayat (2) UU 

Perkawinan yang berbunyi “tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku” merupakan norma yang mengandung 

legalitas sebagai suatu bentuk formal suatu perkawinan. Pencatatan perkawinan 

dalam bentuk akta perkawinan (akta otentik) menjadi sangat penting, 

dikarenakan untuk memberikan jaminan kepastian dan perlindungan hukum 

untuk setiap perkawinan yang sedang dilangsungkan.  

Bahwa perkawinan yang tidak dicatat sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan dapat diartikan sebagai suatu peristiwa 

perkawinan yang tidak memenuhi syarat formil, sehingga hal ini berdampak 

terhadap hak-hak keperdataan yang timbul dari akibat perkawinan, termasuk 

anak yang lahir dari perkawinan yang tidak dicatat sebagaimana ditentukan 

dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. 

                                                           
23 Ibid.,259. 
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Oleh karena itu pencatatan dan pembuatan akta perkawinan merupakan 

suatu kewajiban dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di 

Indonesia. Namun dalam praktiknya, kewajiban pencatatan dan pembuatan 

akta perkawinan menimbulkan makna hukum yang ambigu, karena kewajiban 

pencatatan dan pembuatan akta perkawinan bagi sebuah perkawinan dianggap 

hanya sebagai kewajiban administratif belaka, bukan sebagai penentu sahnya 

suatu perkawinan, sehingga pencatatan perkawinan merupakan hal yang tidak 

terkait dan terpisah dari keabsahan suatu perkawinan. 

Meskipun perkawinan tersebut dilakukan menurut masing-masing 

hukum agamanya atau kepercayaan agamanya, tetapi tidak dicatat, perkawinan 

tersebut dianggap tidak mempunyai kekuatan hukum. Untuk konteks 

Indonesia, perkawinan  wajib dilangsungkan di hadapan dan dicatat oleh 

Pejabat Pencatat Perkawinan. Dengan cara demikian, keberadaan suatu 

perkawinan selain dianggap sah menurut hukum agama, juga berkekuatan 

hukum sehingga mendapatkan perlindungan hukum dari negara. 

Sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan, telah dijumpai beraneka ragam peraturan tentang peraturan 

pencatatan perkawinan di Indonesia, yaitu:24 

1. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Eropa (Stb. 1845 No.25) 

2. Ordonansi Catatan Sipil untuk golongan Cina (Stb. 1917 No. 120 jo Stb 19 

No.81) 

3. Ordonansi Catatan Sipil untuk perkawinan Campuran (Stb. 1904 No.279) 

                                                           
24 Heru Susetyo, Pencatatan Perkawinan Bagi Golongan Penghayat (t.tp.:t.p, 1998), 150. 
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Peraturan-peraturan diatas merupakan pelaksanaan dari pencatatan-

pencatatan perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan Burgerlijke 

Wetboek (BW) dan peraturan perkawinan campuran. Bagi warga Indonesia 

yang agamanya Islam pencatatan perkawinannya dilakukan oleh Pegawai 

Pencatat Nikah, yang mencatatkan hal Nikah, Talak, Rujuk dengan berdasar 

pada ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak, 

Rujuk yang berlaku untuk pulau Jawa dan Madura.25 

Dalam masa-masa awal pluralisme hukum perkawinan di Indonesia, 

sebelum ditetapkannya UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, perkawinan di 

persepsikan secara beragam. Ada yang beranggapan perkawinan hanyalah 

ritual keagamaan saja, dan dipandang pula sebagai perbuatan keperdataan 

semata. Bagi golongan penduduk yang menundukan dirinya pada Burgerlijke 

Wetboek (BW) hanya mengakui perkawinan itu sebagai perbuatan keperdataan, 

yang menganggap acara keagamaan hanyalah sekunder dan formalitas saja. Hal 

ini mengakibatkan seorang pejabat agama dilarang melaksanakan perkawinan 

sebelum syarat keperdataannya terpenuhi.  

Hal ini berdasarkan Pasal 26 Burgerlijke Wetboek (BW) yang 

didalamnya Undang-undang memandang soal perkawinan hanya hubungan-

hubungan perdata saja.  Demikian juga bagi penduduk yang beragama Islam 

yang memandang bahwa perkawinan harus dilakukan oleh ketentuan secara 

hukum agama (Islam). Suatu perkawinan dianggap sah ditinjau dari sudut 

keperdataan bila perkawinan tersebut telah dicatat dan didaftarkan pada Kantor 

                                                           
25 Ibid. 
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Catatan Sipil (KCS). Selama perkawinan itu belum didaftarkan, maka 

perkawinan belum sah menurut ketentuan hukum yang berlaku, meskipun 

sudah memenuhi dan melaksanakan suatu perkawinan secara prosedur agama. 

Apabila ditinjau dari sudut perbuatan keagamaan, pencatatatan 

perkawinan hanyalah sekedar untuk memenuhi persyaratan administrasi semata 

dan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan. Perkawinan yang tidak 

dicatatkan akan mempunyai konsekuensi tidak diakui oleh Negara berikut 

segala akibat yang timbul dari perkawinan. Penjabaran aturan hukum 

pencatatan perkawinan dapat dijumpai dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 

Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 

tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 

12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050; untuk 

selanjutnya disebut PP 9/1975).26 

Mengenai tata cara perkawinan diatur dalam Pasal 10 PP 9/1975, yang 

menentukan:  

1. Perkawinan dilangsungkan setelah hari kesepuluh sejak pengumuman 

kehendak perkawinan oleh Pegawai Pencatat seperti yang dimaksud dalam 

Pasal 8 Peraturan Pemerintah ini.  

2. Tatacara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya 

dan kepercayaannya itu.  

                                                           
26 Rachmadi Usman,” Makna Pencatatan Perkawinan Dalam  Peraturan Perundang-

Undangan Perkawinan Di Indonesia,”Legislasi Indonesia, Vol. 14 No. 03 – (September 2017) 

,261. 



 

i 
 

3. Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing 

hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan 

dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi.  

Dari ketentuan Pasal 10 PP 9/1975 ini, tata cara perkawinan harus 

dilakukan sepenuhnya menurut hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaannya itu dan dilaksanakan di hadapan pegawai pencatat perkawinan 

dan dihadiri oleh dua orang saksi. 

 Terkait dengan ketentuan tata cara pencatatan perkawinan, Pasal 11 PP 

No. 9/1975 menyatakan:  

1. Sesaat sesudah dilangsungkannya perkawinan sesuai dengan ketentuan-

ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah ini, kedua mempelai 

menandatangani akta perkawinan yang telah disiapkan oleh Pegawai 

Pencatat berdasarkan ketentuan yang berlaku.  

2. Akta perkawinan yang telah ditandatangani oleh mempelai itu, selanjutnya 

ditandatangani pula oleh kedua saksi dan Pegawai Pencatat yang 

menghadiri perkawinan dan bagi yang melangsungkan perkawinan 

menurut agama Islam, ditandatangani pula oleh wali nikah atau yang 

mewakilinya. 

3. Dengan penandatanganan akta perkawinan, maka perkawinan telah 

tercatat secara resmi.  

Selanjutnya hal-hal yang wajib dimuat dalam akta perkawinan 

ditentukan dalam Pasal 12 PP 9/1975. Sementara itu dalam Pasal 13 PP 9/1975 

diatur mengenai kutipan akta perkawinan. Menurut ketentuan ini, akta 
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perkawinan tersebut dibuat dalam rangkap dua, helai pertama disimpan oleh 

pegawi pencatat perkawinan dan helai kedua disimpan pada panitera 

pengadilan dalam wilayah Kantor Pencatat Perkawinan berada. Kepada suami 

isteri masing-masing diberikan kutipan akta perkawinan. Berdasarkan 

ketentuan Pasal 11 PP 9/1975 tersebut, jelas bahwa setiap perkawinan wajib 

dilakukan pencatatan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang dibuktikan 

dengan akta perkawinan. Berarti perkawinan yang tidak dapat dibuktikan 

dengan akta perkawinan bukan perkawinan yang resmi (sah).  

Dari aspek mengikatnya, secara yuridis fungsi pencatatan perkawinan 

berdasarkan UU 1/1974 juncto PP No.9/1975 merupakan persyaratan supaya 

perkawinan tersebut mendapatkan pengakuan dan perlindungan hukum dari 

negara serta mengikat pihak ketiga (orang lain). Sementara itu dipandang dari 

aspek regulasi, pencatatan perkawinan mencerminkan suatu kepastian hukum, 

dengan ditentukannya bahwa suatu peristiwa perkawinan terjadi dibuktikan 

dengan adanya akta perkawinan. Sebagai konsekuensi lebih lanjut dalam 

pandangan hukum tidak ada perkawinan atau perkawinan adalah tidak sah 

apabila pelaksanaan perkawinannya tidak mengikuti tata cara dan pencatatan 

perkawinan.27 

Dengan demikian dalam konteks dan berdasarkan UU 1/1974, 

pencatatan perkawinan merupakan syarat formal yang harus dilaksanakan agar 

suatu perkawinan diakui keabsahannya sebagai perbuatan hukum yang harus 

                                                           
27 Trusto Subekti,“Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian,” Jurnal Dinamika Hukum, Volume 10 

Nomor 3, (September 2010),338. 
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dijamin dan dilindungi oleh negara. Pelaksanaan pencatatan perkawinan 

tersebut, baru dapat dilakukan sesudah dilangsungkannya perkawinan secara 

agama atau kepercayaan agamanya calon mempelai. Sedangkan peraturan 

pelaksananaan mengenai pencatatan perkawinan diuraikan secara jelas pada 

pasal 3-9 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Pencatatan perkawinan adalah pendataan administrasi perkawinan yang 

ditangani oleh petugas pencatat perkawinan dengan tujuan menciptakan 

ketertiban umum. Pencatatatn perkawinan pada umumnya merupakan hak 

dasar dalam keluarga. Selain itu merupakan upaya perlindungan terhadap istri 

maupaun anak dalam memperoleh hak-hak keluarga seperti hak waris dan lain-

lain. Sebuah perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaanya.28 Hal ini berarti bahwa jika 

suatu perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun nikah atau ijab kabul telah 

dilaksanakan (bagi umat Islam) atau pendeta/pastur telah melakukan 

pemberkatan atau ritual lainya (bagi Kepercayaan), maka perkawinan tersebut 

adalah sah, terutama dimata agama dan masyarakat. 

Karena dianggap sah, akibatnya banyak perkawinan yang  tidak 

dicatatkan.  Bisa karena alasan biayanya mahal, prosedurnya yang berbelit-

belit. Perkawinan yang tidak dicatatkan ini dikenal dengan istilah Perkawinan 

Bawah Tangan (Nikah Siri). Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

1974 menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Dalam penjelasan umum disebutkan bahwa 

                                                           
28 Ibid. 
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pencatatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa penting dalam 

kehidupan seseorang, misalnya kelahirn, kematian yang dinyatakan dalam 

surat-surat keterangan, sauatu akte resmi yang juga dimuat dalam pencatatan.29 

Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnya suatu perkawinan, akan tetapi 

menyatakan bahwa peristiwa itu memang ada dan benar terjadi, jadi semata-

mata karena hal administratif.30 

Pencatatan perkawinan mengandung manfaat atau kemaslahatan, 

kebaikan yang besar dalam kehidupan masyarakat sehingga perlu pengaturan 

mengenai hal tersebut. Apabila perkawinan tidak diatur secara jelas melalui 

peraturan perundang-undangan dan tidak dicatatkan akan digunakan oleh 

pihak-pihak yang melakukan perkawinan hanya untuk kepentingan pribadi dan 

merugikan pihak lain terutama isteri dan anak-anak. Pencatatan perkawinan 

amat penting untuk segera dilakukan. Pencatatan perkawinan tidak hanya 

sekedar dalam rangka memenuhi kewajiban administratif belaka. Kewajiban 

untuk melakukan pencatatan dan pembuatan akta perkawinan tersebut harus 

dimaknai sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Teori diatas diatas 

digunakan peneliti untuk membantu memahami, menafsirkan dan menjelaskan 

gejala data  yang diteliti. 

 

 

 

                                                           
29 Ibid., 23-24. 
30 K. Wantjik Saleh, Hukum Perkawinan Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1976), 16. 
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BAB III 

PENGHAYAT KEPERCAYAAN SAPTA DARMA DAN  

STATUS PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN SAPTA DARMA 

 

A. Aliran Sapta Darma 

1. Sejarah Lahirnya Sapta Darma di Indonesia 

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah suatu 

warisan nilai-nilai spiritual pendahulu bangsa Indonesia, sebagai suatu 

bingkai rohaniah keimanan kepada Tuhan. Kepercayaan Terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa telah lama dihayati oleh nenek moyang bangsa Indonesia. 

Sistem religi yang ada di negara ini telah ada dan jauh bahkan sebelum 

agama-agama yang sekarang lahir dan berkembang sekarang ini. Dengan 

demikian warisan ini adalah suatu eksistensi spiritual yang telah lama 

menunjukan keberadaannya. 

Sapta Darma lahir pada 27 Desember 1952 di Gang Koplakan, 

Desa Pandean, Kecamatan Pare, Kediri, Jawa Timur. Ajaran ini dibawa 

oleh Hardjosopoera, seorang yang  pekerjaan keseharianya adalah  sebagai 

tukang potong rambut, yang sejak kecil secara khusus tidak pernah belajar 

agama apapun. Namun dia hanya percaya bahwa Tuhan itu ada, yang 

menciptakan alam dan segala isinya.31 

Sapta Darma merupakan salah satu dari berbagai macam aliran 

kepercayaan yang ada dan berkembang di Indonesia, khususnya Jawa. 

                                                           
31 Saikoen Partowijono, Hasil Wawancara, 3 Desember 2017. 
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Perkembangan Sapta Darma di Jawa terdapat di beberapa daerah 

diantaranya Kediri, Ponorogo dan Yogyakarta (Sebagai Pusat).  

 Kepercayaan ini juga dikenal dengan sebutan aliran kerokhanian. 

Aliran kerokhanian Sapta Darma ini masih mempertahankan eksistensinya 

di Indonesia di tengah mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. 

Aliran Sapta Darma mengandung arti tujuh wewarah suci, atau kewajiban 

suci.32 Ajaran Sapta Darma pertama kali diwahyukan kepada 

Hardjosopoera pada tanggal 27 Desember 1952. Setelah penerimaan 

wahyu itu Hardjosopoera menyiarkan kepada teman sejawatnya dan 

diantaranya ada yang menjadi penganut dan pengikut ajaran tersebut. 

Penyebaran ajaran Sapta Darma sebagai ajaran budi luhur yang 

diterima oleh Panuntun Agung Sri Gutama (Hardjosopoera) menggunakan 

beberapa cara menurut situasi dan kondisi setempat dengan semboyan 

“Rawe-rawe Rantas Malang-Malang Putung” (segala sesuatu yang 

merintangi maksud tujuan harus disingkirkan) antara lain: Melaksanakan 

tugas peruwatan, melalui ceramah dan sarasehan di seluruh pelosok 

Indonesia, dengan Sabda Usada (penyembuhan di jalan Tuhan) 

memberikan orang pertolongan kepada orang sakit dan sebagainya.33 

Dalam penyebaranya ajaran Sapta Darma yang dihadapi oleh Panuntun 

Agung dan pengikutnya mengalami penderitaan, ejekan, dan pengorbanan-

pengorbanan. 

                                                           
32 Tri wibowo, “Ketuhanan  Dalam  Ajaran  Sapta Darma,” Skripsi  (Surakarta:  IAIN 

Surakarta, 2016), 18. 
33 Boedi, Hasil Wawancara 2 April 2018.  
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Di Ponorogo Sapta Darma masuk pada tahun 60an, karena Bapa 

Panuntun Agung Sri Gutama menyebarkan ajaran Sapta Darma, salah 

satunya di Ponorogo. Jadi dari Kediri ke Surabaya terus ke Ponorogo  ke 

Surakarta dan terakhir ke Yogyakarta dan mendirikan Sanggar Candi 

Sapta Rengga. Bapa Panuntun menyebarkan ajaran lewat Sabda Usada 

dan meruwat tempat angker di Ponorogo seperti di desa Cekok tempat 

Tuan Dhosol dan Gunung Dloka.34 

Pengikut aliran Sapta Darma yang tersebar di Indonesia memiliki 

background pengikut yang berbeda-beda, ada yang berasal dari dulunya 

Islam, Kristen, Konghucu, Budha, dan lainnya hingga akhirnya masuk 

aliran kerokhanian Sapta Darma yang keberadaanya hingga saat ini masih 

didiskriminasi oleh pemerintah seperti identitas agama lokal mereka belum 

diberi ruang dalam pencantuman kolom agama di Kartu Tanda Penduduk 

(KTP) belum bisa menuliskan kepercayaan mereka tersendiri. 

Agama dalam sebuah identitas KTP adalah wajib dicantumkan, 

dikarenakan adalah suatu tanda pengenal yang menjadi identitas 

kewarganegaraan. Seperti yang diketahui bahwa agama adalah kerohanian 

yang harus dimiliki oleh setiap warga negara di negeri ini. Fenomena 

pengosongan kolom agama banyak menimbulkan pro dan kontra bagi 

penghayat kepercayaan. Karena hal ini berdampak pada pelayanan 

administrasi publik. Pengosongan kolom agama di KTP dilakukan oleh 

                                                           
34 Budi, Hasil Wawancara 2 April 2018 
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kelompok atau aliran kepercayaan yang keberadaannya belum diakui oleh 

pemerintah, sebagai agama di Indonesia. 

Para penganut aliran kepercayaan mengosongkan kolom agama 

KTP dikarenakan munculnya Undang-undang nomor 23 Tahun 2006 

tentang Administrasi Kependudukan yang mengisyaratkan ketentuan 

pengosongan kolom agama bagi aliran kepercayaan. Jika dirunut adanya 

pengakuan agama di Indonesia. Ketentuan tentang agama yang diakui oleh 

negara dalam hal ini diatur dalam undang-undang nomor 1 tahun 1965 

tentang pencegahan dan penodaan agama.35 Dalam penjelasan pasal 1 

yang pada intinya, negara mengakui keberadaan enam agama yang selama 

ini yang telah ada dan dipeluk oleh masyarakat Indonesia. Enam agama 

tersebut adalah Islam, Hindu, Buddha, Katolik, Kristen, Konghucu. Diluar 

enam agama tersebut pemerintah tetap memberikan pengakuannya, 

asalkan tidak mengganggu dan melanggar peraturan yang ada. Implikasi 

dari peraturan tersebut menyebabkan adanya perbedaan hak atau 

diskriminasi semisal dalam masalah administrasi pelayanan publik, baik 

dalam administrasi kependudukan maupun lainnya.  

Diskriminasi yang paling kentara adalah masalah fasilitas 

pendidikan, nampaknya ada masalah karena belum ada pendidikan formal 

yang bercorak Sapta Darma karena keterbatasan materiil dalam warga 

Sapta Darma dan kurang mendapat perhatian pemerintah. Pemerintah 

belum memfasilitasi aliran tersebut sehingga memaksakan anak disekolah 

                                                           
35 Farihatus Sulfiyah, “Fenomena Pengosongan Kolom Agama” Skripsi (Surabaya:UIN 

Sunan ampel, 2018), 87. 
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memilih mata pelajaran agama yang diakui oleh pemerintah. Selain itu 

juga mengenai pemakaman umum, pembangunan Sanggar untuk ibadah 

warga Sapta Darma khususnya di daerah-daerah yang masih 

dipermasalahkan dan dipersulit dari segi perizinannya oleh masyarakat 

atau pemerintah daerah. Dari hal itu aliran kerokhanian Sapta Darma 

ternyata masih mewarnai kepercayaan manusia, meskipun eksistensi 

identitas agama lokal seperti Sapta Darma mengalami pasang surut karena 

hegemoni dari mayoritas maupun pemerintah.36 Akan tetapi identitas 

keberadaannya masih ada dan masih ada keinginan orang lain untuk 

menjadi bagian dari Sapta Darma. 

Aliran Sapta Darma merupakan aliran yang belum banyak 

diketahui dan diterima secara penuh oleh masyarakat, keberadaanya 

dianggap sebagai aliran yang dipandang sebelah mata dan mendapat 

stigma sesat oleh masyarakat. Hal ini mengakibatkan aliran Sapta Darma 

ini terus mengalami diskriminasi hingga saat ini. 

2. Ajaran Kerokhanian Sapta Darma 

Ajaran Kerokhanian Sapta Darma diturunkan bertujuan hendak 

menghayu-hayuning bagya buwana, antara lain mengandung maksud 

membimbing manusia untuk dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia 

dan di alam langgeng (akhirat).37 

a. Materi Ajaran Kerokhanian Sapta Darma 

1) Sujud 

                                                           
36 Ibid.  

37 Ibid., 6. 
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Warga Sapta Darma diwajibkan sujud dalam sehari semalam (24 

jam) sedikitnya sekali. Lebih dari itu lebih baik, dengan pengertian 

bahwa yang penting bukan banyaknya melakuakan sujud, tetapi 

kesungguhan sujudnya (Jawa; emating sujud). Sujud dapat dilakukan 

di Sanggar (tempat sujud bersama / umum), dapat dilakukan bersama 

Tuntunan Sanggar sewaktu-waktu. Namun lebih baik bila waktu 

sujud bersama ditentukan.38  

a) Tata Cara Sujud  

Duduk tegak menghadap ke timur (Jawa; wetan, yang 

mengandung arti kawitan,= asal mula), artinya pada waktu sujud 

manusia harus menyadari / mengetahui asalnya. Bagi pria duduk 

bersila, bagi wanita bertimpuh. Tangan bersedekap, tangan kiri 

memegang lengan kanan diatas siku, kemudian diikuti tangan 

kanan memegang lengan kiri atas siku. Selanjutnya menenangkan 

badan dan pikiran, mata melihat kedepan suatu titik yang terletak 

lebih kurang 1 (satu) meter di tanah atau tikar, tepat ditepi 

depanya dari tempat duduk (tulang kedudukan / tulang ekor).39  

Gambar 3.1 Sujud Sapta Darma 

 

                                                           
38 Ibid., 165. 
39 Sri Pawenang, Pedoman Penggalian Pribadi Manusia Secara Kerokhanian Sapta 

Darma (Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung, 2008), 21-22. 
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Sumber: Sekretariat Tuntunan Agung  

2) Racut 

Racut berarti memisahkan rasa dengan perasaan (pangrasa: 

Jawa), dengan tujuan menyatukan diri dengan Sinar Sentral atau 

Roh Suci  bersatu dengan Sinar Sentral. Hal ini berarti pada 

waktu racut dapat dignakan menghadapkan Hyang Maha Suci / 

Roh Suci manusia kehadapan Hyang Maha Kuasa. Jadi selagi kita 

masih hidup di dunia, supaya berusaha dapat menyaksikan 

dimana bagaimana tempat kita kelak bisa kembali ke alam abadi / 

langgeng. Dengan demikian benarlah apa yang tersirat dalam 

kata-kata “MANUSIA HARUS DAPAT DAN BERANI MATI 

DI DALAM HIDUP, SUPAYA DAPAT MENGETAHUI 

MENGENAL RUPA DAN RASANYA”, Bahasa aslinya (Jawa) 

“WANIA MATI SAJRONING URIP KAREBAN WERUH RUPA 

LAN RASANE”. Maksudnya, yang dimatikan adalah alam pikiran 

/angan-angan atau gagasanya, sedang rasanya tetap hidup.40 

Gambar 3.2 Racut 

                                                           
40 Sri Pawenang, Wewarah Kerokhanian Sapta Darma JILID 1 (Yogyakarta: Sekretariat 

Tuntunan Agung, 2012), 41-43. 
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Sumber: Sekretariat Tuntunan Agung  

3) Simbol Pribadi Manusia 

Simbol berarti gambar atau lambang. Simbol Sapta Darma 

(simbol pribadi manusia) menggambarkan asal mula terjadinya 

manusia. Mengandung petunjuk bagaimana harus 

berdarma/berbuat dan kemana tujuan hidup manusia.  

Gambar 3.3 Simbol Pribadi Manusia 

 

Sumber: Sekretariat Tuntunan Agung  

 

Keterangan Gambar Simbol Sapta Darma 

(1) Bentuk belah ketupat, bersudut 4 (empat) buah menunjukkan 

/ melambangkan asal mula manusia, yaitu:  

- Sudut atas dari Sinar Cahaya Allah,  
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- Sudut bawah dari sari-sari bumi,  

- Sudut kanan dan kiri, dari perantara ayah dan ibu.41 

(2) Tepi belah ketupat berwarna hijau tua, menggambarkan 

wadag (raga/ jasmani) manusia.42 

(3) Dasar berwarna hijau maya menggambarkan Sinar Cahaya 

Allah berarti di dalam Wadag / raga / jasmani diliputi Sinar 

Cahaya Allah Hyang Maha Kuasa.43 

(4) Segitiga sama sisi serta berwarna putih dengan tepi kuning 

emas menunjukkan asal tes dumadi manusia dari Tri Tunggal 

ialah: 

- Sudut atas  : Sinar Cahaya Allah (Nur Cahya) 

- Sudut kanan : Air sarinya Bapak (Nur Rasa) 

- Sudut kiri  : Air Sarinya Ibu (Nur Buat)44 

(5) Segitiga sama sisi yag berwarna putih dengan tepi kuning 

emas tertutup oleh lingkaran dan membentuk 3 (tiga) segitiga 

sama dan sebangun masing-masing memiliki 3 (tiga) sudut 

sehingga jumlah sudutnya ada 9 (sembilan) menunjukkan 

manusia memiliki babahan hawa sanga, ialah: 

- Mata  : dua 

- Hidung  : dua 

- Telinga  : dua 

                                                           
41 Ibid., 18-19. 
42 Ibid., 19. 
43 Ibid. 
44 Ibid. 
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- Mulut  : satu 

- Kemaluan  : satu 

- Pelepasan  : satu 

(6) Warna putih serta bentuk sama dan sebangun, menunjukkan 

bahwa asal terjadinya manusia dari barang bahan suci dan 

bersih baik luar maupun dalam. Oleh karenanya supaya 

manusia berkata jujur dan bertindak adil atau satunya kata 

dengan perbuatan (padha / jumbuh njaba lan jerone : Jawa). 

(7) Garis tepi kuning emas pada segitiga, mempunyai arti bahwa 

ketiga asal terjadinya manusia tersebut semua mengandung 

Sinar Cahaya Allah. Hal ini dimaksudkan agar setiap manusia 

menyadari bahwa ia berasal/terjadi dari barang/zat yang 

suci/bersih. Karenanya selama hidup di dunia supaya 

berusaha dapat kembali kepada kesucian seperti asalnya. 

Adapun caranya adalah dengan percaya dan takwa/setia tuhu 

kepada Tuhan Yang Maha Esa, derta melaksanakan perintah-

perintahNya, seperti Wewarah Tujuh dan demi tercapainya 

keluhuran budi pakarti dan kesempurnaan hidup jasmani dan 

rohani.45 

(8) Lingkaran menggambarkan keadaan yang senantiasa 

berubah-ubah (anyakra manggilingan). Manusia akan 

kembali keasalnya, apabila selama hidup di dunia berjalan 

                                                           
45 Ibid., 19-20. 
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diatas Tuhan atau berperilaku luhur. Rohani akan kembali ke 

alam langgeng / abadi dan jasmani akan kembali ke bumi. 

(a) Lingkaran berwarna hitam, menggambarkan bahwa 

manusia memiliki hawa hitam atau nafsu angkara. 

(b) Lingkaran berwarna merah, adalah petunjuk bahwa 

manusia memiliki anfsu merah atau amarah. 

(c) Lingkaran berwarna kuning, menunjukan adanya nafsu 

keinginan yang ada dalam diri manusia. 

(d) Lingkaran berwarna putih, menggambarkan nafsu suci 

yang menimbulkan sifat dan sikap yang baik. 

(e) Besar kecilnya lingkaran menunjukan besar kcilnya sifat 

yang dimiliki manusia.46 

(9) Lingkaran warna putih yang berada ditengah tertutup oleh 

gambar semar, menunjukkan lubang ubun-ubun manusia. 

Jadi dalam diri manusia memiliki 10 (sepuluh) lubang, tetapi 

yang kesepuluh ini dalam keadaan tertutup, karenanya 

disebut juga Pudak Sinumpet.47 

(10)  Gambar Semar, mengkiaskan budi luhur juga Nur Cahaya, 

maksudnya warga Sapta Darma supaya berusaha memiliki 

keluhuran budi seperti Semar. Meskipun jelek rupanya tetapi 

luhur budi pakartinya, maka dari itu diperibahasakan Semar 

adalah dewa yang menjelma (ngejawantah). 

                                                           
46 Ibid., 20-23. 
47 Ibid., 23. 
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Semar menunjuk dengan jari telunjuk tangan kanan, hal ini 

member petunjuk kepada manusia bahwa hanya ada satu 

yang wajib disembah, yaitu Allah Hyang Maha Kuasa (Tuhan 

Yang Maha Esa). Semar tangan kirinya menggenggam 

(nggegem : Jawa) menggambarkan bahwa telah memiliki 

keluhuran.  

Semar memakai klinting, Klinting adalah suatu benda yang 

merupakan sumber bunyi yang dapat mengeluarkan suara, hal 

ini dimaksudkan sebagai Tuntunan / Warga Sapta Darma, 

haruslah memberikan penerangan tentang budi pekerti yang 

luhur kepada siapa saja, agar mereka mengerti akan 

kewajiban dan tujuan hidup. 

Semar memakai pusaka, menunjukan bahwa tutur 

kata/sabdanya selalu suci (benar). Lipatan kain lima (wiru 

lima:Jawa), menunjukkan bahwa semar telah memiliki 

(nglenggahi) dan menjalankan sifat Allah (Maha Agung, 

Maha Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa, Maha 

Langgeng).48 

(11) Tulisan huruf Jawa (Nafsu, Budi, Pakarti), pada dasarnya 

hijau maya, memberikan petunjuk bahwa manusia memiliki 

nafsu, budi dan pakarti yang baik/luhur maupun yang 

rendah/asor. Dengan tulisan hijua maya pada dasarnya, 

                                                           
48 Ibid., 24-25. 
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dimaksudkan, agar warga Sapta Darma berusaha mencapai 

nafsu, budi, dan pakarti yang luhur. Tulisan dengan huruf 

Jawa (Sapta Darma), Sapta artinya 7 (tujuh), dan Darma 

artinya kewajiban suci.49 

4) Wewarah Tujuh 

Wewarah pitu adalah kewajiban tujuh bagi Warga Sapta Darma. 

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Budi, yang isinya 

adalah sebagai berikut:50 

“Setiya tuhu marang anane Pancasila. Kanthi jujur lan 

sucining ati kudu setiya anindakake angger-angger ing 

Negarane. Melu cawe-cawe acancut tali wanda anjaga 

adeging Nusa lan Bangsane. Tetulung marang sapa bae 

yen perlu, kanthi ora nduweni pamrih apa bae kajaba mung 

rasa welas lan asih Wani urip kanthi kapitayan saka 

kekuwatane dhewe. Tanduke marang warga bebrayan kudu 

susila kanthi alusing budi pakarti tansah agawe pepadhang 

lan mareming liyan. Yakin yen kahanan donya iku ora 

langgeng tansah owah gingsir (hanyakra manggilingan)” 

 

(Setia dengan adanya Pancasila. Dengan jujur dan suci hati, 

harus setia menjalankan perundang0undangan negaranya. 

Turut serta menyingsingkan lengan baju, menegakkan 

berdirinya Nusa dan Bangsanya. Menolong kepada siapa 

saja bila perlu, tanpa mengharapkan suatu balasan, 

melainkan berdasarkan rasa cinta dan kasih. Berani hidup 

berdasarkan atas kekuatan diri sendiri. Sikapnya dalam 

hidup bermasyarakat, kekeluargaan harus sesusila beserta 

halusnya budi pekerti, selalu merupakan penunjuk jalan 

yang mengandung jasa serta memuaskan. Yakin bahwa 

keadaan dunia itu tiada abadi, melainkan selalu berubah 

ubah) 

 

                                                           
49 Ibid., 25. 
50 Boedi, Hasil Wawancara, 29 Januari 2018. 
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Pada perkembangannya wewarah nomor satu diperinci yakni 

menjadi Setya tuhu Marang Allah Hyang Maha Agung, Maha 

Rokhim, Maha Adil, Maha Wasesa lan Maha Langgeng.51  

5) SESANTI (SEMBOYAN) 

Semboyan (sesanti : Jawa) yang selengkapnya berbunyi “ING 

NGENDI BAE MARANG SAPA BAE WARGA SAPTA DARMA 

KUDU SUMUNAR PINDHA BASKARA”, terjemahan bebasnya 

dalam bahasa Indonesia “DIMANA SAJA KEPADA SIAPA 

SAJA WARGA SAPTA DARMA HARUS BERSINAR 

LAKSANA SURYA” jiwa daripada Sesanti ini adalah merupakan 

perintah Allah Hyang Maha Kuasa, agar Warga Sapta Darma 

dapat mewujudkan sifat dan sikap pelopor, teladan atau cermin,  

bagaikan surya memberikan sinar terang  kepada seluruh umat.52 

 

3. Kondisi Sosial Keagamaan Sapta Darma  

Setiap agama dan aliran kepercayaan pastinya mempunyai 

pengikut, baik agama konvensional ataupun agama besar seperti Islam, 

Hindu, Budha, Konghucu, Kristen, Protestan maupun agama lokal seperti 

Sapta Darma tentu mempunyai pengikut. Hal ini menarik bagi peneliti, 

meskipun sudah diakui pemerintah, namun sampai saat ini masih saja ada 

                                                           
51 Sri Pawenang,  Wewarah Kerokhanian Sapta Darma (Yogyakarta: Sekretariat 

Tuntunan Agung, 2012), 5. 
52 Sri Pawenang, Sejarah Penerimaan Wahyu Wewarah Sapta Darma (Yogyakarta: 

Sekretariat Tuntunan Agung, 2010) 179. 
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diskriminasi, seperti masih mempermasalahkan tuduhan yang miring 

(aliran sesat).53 

Dalam awal pengembangan sampai sekarang sebagian warga Sapta 

Darma bisa diterima oleh masyarakat secara umum, mereka selalu 

menjaga hubungan baik dengan sesama masyarakat. Tidak saling 

mncemooh dan menyudutkan antar sesama umat beragama. meskipun 

tidak menutup mata bahwa diskriminasi akan tetap selalu mereka terima. 

Terutama dalam proses ngrukti layon atau kematian, sebagian warga Sapta 

Darma kesulitan dalam proses pemakaman di tempat pemakaman umum 

(TPU) karena ditentang oleh kelompok-kelompok mayoritas.54  

Di Brebes sekitar tahun 2007 warga Sapta Darma pernah ditolak 

warga saat hendak memakamkan jenazah warga yang meninggal. 

Masyarakat sendiri pun belum sepenuhnya bisa menerima kehadiran 

penghayat.55 Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh bapak Sutris 

berikut: “dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat tentang 

Penghayat Kepercayaan”56 

Dalam pengembangan Kerokhanian Sapta Darma banyak sekali 

rintangan, penderitaan, pengorbanan yang diderita. Cemoohan-cemoohan, 

ejekan-ejekan dilontarkan pada Panuntun Agung Sri Gutama dan para 

warga. Namun hal tersebut dilalui dan diterima dengan ketenangan dan 

                                                           
53 Ibid., 37. 
54 Budi, Hasil Wawancara, 2 Desember 2017. 
55 Naen Soeryono, Hasil Wawancara, 9 Mei 2018. 
56 Sutris, Hasil Wawancara, 31 Mei 2018. 
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keteguhan hati, serta kesabaran dan kegembiraan.57 Sindiran pun terkadang 

diterima oleh warga Sapta Darma, seperti yang disampaikan oleh Bapak 

Saikoen Partowijono: “sembahyang kok madep ngetan, nyembah setan apa 

piye?”, (artinya sembahyang kok menghadap ke timur, menyembah setan 

ya?).58 Meski demikian belum ditemukan penyerangan fisik secara massif 

kepada warga Sapta Darma. 

4. Keorganisasian dan Aktifitas Aliran Penghayat Sapta Darma 

Dalam hal keorganisasian Sapta Darma memiliki  tiga badan, 

yaitu yang mengurusi kerokhanian adalah Tuntunan Agung dan stafnya, 

yang mengurusi kegiatan yang berhubungan dengan ranah eksternal 

seperti bidang adminduk, hukum dan sejenisnya adalah Persatuan Warga 

Sapta Darma (PERSADA), sedangkan yang mengurus masalah keuangan 

adalah Yayasan Srati Darma (YASRAD). Hal ini seperti yang dipaparkan 

berikut: “Tuntunan Agung sekarang dipegang oleh Bapak Saikoen 

Partowijono dari Ponorogo, Persada dipimpin oleh Bapak Naen Soeryono, 

SH., MH. dari Surabaya, dan Yasrad dipimpin oleh Bapak Made Wardana 

dari Bali”. 59 

Aktifitas Sapta Darma tentunya tidak terlepas dari masalah 

kerokhanian. Aktifitas kerokhanian ini selalu berpusat di Sanggar, baik 

Sanggar Candi Sapta Rengga ataupun hanya Sanggar Candi Busana. 

Malam Jumat Wage acara Sujud di Sanggar Candi Busana Pare, Kediri, 

                                                           
57 Sri Pawenang, Dasa-Warsa Kerokhanian Sapta Darma 10 th. Usia K.S.D. 

(Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung, t.th), 32-33. 
58 Saikoen Partowijono, Hasil Wawancara, 3 Desember 2017. 
59 Akhol Firdaus, Hasil Wawancara, 22 Februari 2018. 
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tempat turunnya wahyu pertama kali. Peserta sujud adalah warga se-Jawa 

Timur yang telah dijadwal oleh Persada Provinsi Jawa Timur. Malam 

Jumat Legi acara Sujud di Sanggar Candi Sapta Rengga. Peserta adalah 

warga se-Jawa yang telah dijadwalkan oleh Pimpinan Pusat Persada. 

Selain itu masih ada kegiatan sanggaran atau sujud setiap selapan dina (35 

hari) sekali di Sanggar Candi Busana masing-masing.60 Di Ponorogo 

setiap malam jum’at wage di sanggar Keniten dan malam minggu kliwon 

di sanggar Jl. Prahastha.61 

Sedangkan aktfitas yang bersifat nasional biasanya hanya berkutat 

pada Sujud Penggalian62 dan Sarasehan yang diadakan di Sanggar Candi 

Sapta Rengga. Sujud penggalian dilakukan beberapa kali dalam setahun, 

misal pada bulan desember adalah waktu sujud Penggalian para tuntunan 

sekaligus memperingati turunnya wahyu sujud. Bulan februari adalah 

waktu Sujud Penggalian bagi para wanita Persada sekaligus peringatan 

turunnya Wahyu Racut. Bulan Juli adalah waktu Sujud Penggalian bagi 

Remaja Persada sekaligus memperingati turunnya wahyu Simbul Pribadi, 

Wewarah Pitu, dan Sesanti.63 

Sarasehan Nasional Tuntunan bisanya setahun sekali pada 

pembukaan acara Sujud Penggalian. Sedangkan Sarasehan Nasional 

Persada dilakukan pada 5 tahun sekali untuk menetapkan Anggaran Dasar 

(AD) / Anggaran Rumah Tangga (ART), menetapkan tugas Pokok dan 

                                                           
60 Bpk. Budi , Hasil Wawancara, 2 Desember 2017. 
61 Bpk. Budi , Hasil Wawancara, 2 April 2018. 
62 Sri Pawenang, Pedoman Penggalian Pribadi Manusia Secara Kerokhanian Sapta 

Darma (Yogyakarta: Sekretariat Tuntunan Agung, t.th), 9-15.  
63 Servarius Wue, Hasil Wawancara, 25 Desember 2017. 
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fungsi (Tupoksi) dan program umum Persada, meminta Laporan 

pertanggung jawaban (LPJ) serta memilih dan menetapkan Pengurus Pusat 

Persada.64 

B. Syarat Perkawinan Sapta Darma 

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah 

tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.65 

Perkawinan Sapta Darma adalah suatu proses perkawinan yang 

dilaksanakan menurut tata cara kerokhanian Sapta Darma,. Bentuk 

Perkawinan secara Protokoler. Syarat-syarat Perkawinan:66 

1. Menyediakan kain putih yang masih baru sepanjang 1 x 2 meter, untuk 

pasujudan kedua calon mempelai. 

2. Pas foto berukuran 3 x 4, masing-masing sebanyak kebutuhan. 

3. Kedua calon mempelai harus sudah dapat menjalanka sujud dan bila 

salah satu pihak atau keduanya belum menjalankan sujud, maka harus 

dituntuni dulu minimal 15 hari sebelum pelaksanaan. 

4. Pakaian calon mempelai dapat secara nasional (biasa), sopan dan rapi. 

5. Bagi calon mempelai yang berstatus janda atau duda harus menunjukkan 

surat cerai atau identitasnya. 

6. Bagi calon mempelai yang berstatus janda atau duda dapat 

melangsungkan perkawinan tiga bulan setelah perceraian. 

                                                           
64 Persada Pusat,  Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (Yogyakarta:  

Persatuan Warga Sapta Darma (PERSADA), 2010), 5. 
65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam, (t.tp.: Grahamedia press,2014), 2. 
66 Boedi, Hasil Wawancara, 25 Desember 2017. 
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7. Warga Sapta Darma tidak boleh beristri lebih dari satu. 

8. Warga Sapta Darma tidak mengenal perceraian. 

Proses pelaksanaan perkawinan 

1. Pelaksanaan 

Sesudah semua syarat-syarat baik  ditentukan oleh Kerokhanian 

Sapta Darma maupun Undang-Undang telah terpenuhi, maka upacara 

perkawinan dapat dilaksanakan. Perkawinan Sapta Darma dilaksanakan 

sebelum perkawinan adat. Sebelum petugas/tuntunan menjalankan 

tugasnya ia diwajibkan menjalankan sujud dahulu, yaitu 1 (satu) jam 

sebelum upacara perkawinan dilaksanakan.67 

2. Arah Duduk 

Arah duduk kedua mempelai, dan warga yang akan mengikuti 

sujud menghadap ke timur. Calon mempelai duduk diatas kain putih 

berukuran 1 x 2 meter. Calon mempelai putri duduk disebelah kiri dan 

calon mempelai pria di sebelah kanan.68 

3. Tempat Duduk 

Tempat duduk kedua calon mempelai adalah paling depan, di 

samping saksi dan orang tua, kemudian menyusul di belakangnya para 

warga yang akan mengikuti sujud. Tempat duduk petugas/tuntunan 

adalah di depan kedua calon mempelai, dengan arah menghadap kebarat. 

Tempat duduk para tamu menyesuaikan dengan keadaan.69 
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4. Upacara Perkawinan 

Upacara perkawinan diawali dengan hening pembuka, serah-

terima calon mempelai wanita dan kelengkapan administrasi, pertanyaan 

tuntunan, sujud bersama, janji prasetya, pernyataan sahnya perkawinan 

oleh tuntunan/ petugas, pembekalan/ wejangan rokhani oleh 

tuntunan/petugas, hening penutup, pembagian mori sanggar kepada 

kedua memepelai, dan diakhiri dengan penyampaian ucapan selamat 

kepada kedua mempelai.70 

C. Status Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma 

Indonesia memiliki Undang-undang Perkawinan Nasional yaitu 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974. Dengan diundangkannya UU 

Perkawinan, tercapailah unifikasi bidang hukum perkawinan. UU 

Perkawinan memiliki kedudukan tertinggi dalam mengatur hukum 

perkawinan di Indonesia. Pernyataan tersebut ditegaskan pada Pasal 2 ayat 

(1) dan (2) UU Perkawinan yang berbunyi, “Setiap perkawinan adalah sah, 

apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 

kepercayaannya itu.” “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan 

perundang-undangan yang berlaku”.71 

Akan tetapi dalam kenyataan sahnya perkawinan menurut pasal 

ini tidak dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia, Terutama bagi 

mereka penganut aliran kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Hal 

ini disebabkan karena berbagai macam penafsiran pad arti kata “agama” 
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71 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan 

(Jakarta: Grahamedia, 2014), 2. 
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dan Kepercayaan” pada Pasal 2 tersebut. Perkawinan penganut aliran 

Kepecayaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa dapat digolongkan sebagai 

perkawinan adat, dan oleh karenanya tidak masuk dalam tata cara 

perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan. Dengan kata lain, 

perkawinan menurut Penghayat Kepercayaan bukanlah perkawinan yang 

sah menurut UU Perkawinan. 

Menurut Boedi, “Perkawinan penghayat kepercayaan Sapta 

Darma adalah suatu hak pribadi manusia untuk membentuk sebuah 

keluarga, yang merupakan proses hubungan vertikal dengan Tuhan yang 

Maha Suci”.72 Dan pada aplikasinya hal ini merupakan hubungan 

horisontal antara hak warga negara dengan pemerintah. Pada proses 

pelaksanaannya, pemuka penghayat kepercayaan bertugas mencatat, 

mengesahkan perkawinan dan atau melaksanakan perkawinan dengan tata 

cara penghayat kepercayaan. 

Boedi Menuturkan, “ Dalam prosesnya perkawinan, memiliki 

ketentuan sendiri. Salah satu syarat untuk melangsungkan perkawinan di 

penghayat kepercayaan Sapta Darma, mempelai pengantin harus 

mengikuti atau meyakini salah satu aliran kepercayaan”.73 Dengan kata 

lain, bahwa syarat utama perkawinan di penghayat kepercayaan adalah 

memiliki Kartu Tanda Anggota atau terdaftar sebagai penghayat 

kepercayaan sebagai bukti orang tersebut merupakan penganut 

kepercayaan.  
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Hal ini juga sebagai dasar penghulu untuk mengkawinkan 

pasangan sesame atau beda aliran. Sebagaimana tutur Boedi memakai 

bahasa Jawa, yang isinya kurang lebih sebagai berikut; “aku ora wani 

nikahke pasangan sek dudu anggota penghayat, sebab kuwi nyalahi aturan 

Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) pusat, Jakarta”.74 (saya tidak 

berani menikahkan diluar anggota penghayat, sebab itu akan menyalahi 

aturan  HPK pusat di Jakarta).  

Untuk melangsungkan perkawinan di penghayat kepercayaan 

Sapta Darma, syarat pertama yang harus ditempuh adalah harus menganut 

salah satu aliran kepercayaan. Namun, mereka masih memeluk agama 

awal mereka, karena penghayat kepercayaan bukan merupakan suatu 

agama, melainkan hanya ajaran mendekatkan diri pada Tuhan YME. 

Sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan beserta peraturan 

pelaksanaannya. Perkawinan bagi penganut aliran kepercayaan adalah sah 

menurut adat masing-masing Pelaksanan Perkawinan bagi penganut aliran 

kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa berlaku tata cara perkawinan 

menurut kepercayaannya itu. Hal demikian adalah sesuai dengan 

ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan beserta penjelasannya 

bahwa tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan 

kepercayaaanya itu. Jadi, Perkawinan penganut aliran kepercayaan 

menurut ketentuan dan tata cara perkawinan kepercayaan adalah sah.75 
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Namun demikian, Perkawinan yang dilakukan oleh penganut 

aliran kepercayaan dan tidak dicatatkan pada pegawai pencatat 

perkawinan/kantor catatan sipil adalah tidak sah. Hal tersebut diatas 

ditegaskan pula dalam ketentuan yang dibuat oleh Dewan Pengurus 

Sekretariat Kerjasama Kepercayaan Pusat yang mengatur tentang tatacara 

perkawinan dan pengesahan perkawinan. Salah satu aturan dalam 

ketentuan tersebut antara lain berbunyi bahwa untuk sahnya perkawinan 

itu harus dialangsungkan dihadapan dan oleh pegawai pencatat 

perkawinan/catatan sipil. Walaupun telah ada ketentuan-ketentuan seperti 

tersebut, tetapi sampai saat ini masih ada penganut aliran kepercayaan 

yang menemui kesulitan dalam melangsungkan perkawinan.  

Apabila diperhatikan lebih lanjut, hukum agama adalah 

merupakan landasan utama untuk sahnya perkawinan. Setelah dilakukan 

perkawinan secara agama barulah kemudian dilakukan pencatatan 

perkawinan, dan hal itu bersifat administrasi saja. Perkawinan penghayat 

selama ini berlangsung secara variasi. Pengahayat yang memeluk salah 

satu agama memilih menikah berdasararkan agamanya. Mereka yang 

beragama Islam misalnya, walaupun kesehariannya mereka tidak 

menjalankan shalat lima waktu, namun secara aqad nikah dan ijab Kabul 

secara Islam.  

Perkawinan penghayat ini tidak menimbulkan masalah, karena 

dianggap sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 

Sementara itu penghayat yang tidak memiliki agama inilah yang selamai 
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ini megundang masalah. Dengan memilih perkawinan berdasarkan tata 

cara kepercayaan, berkonsekuensi perkawinan mereka tidak dicatat di 

Kantor Catatan Sipil setempat. 

BAB IV 

ANALISIS PRAKTIK PERKAWINAN PENGANUT ALIRAN SAPTA 

DARMA DI KABUPATEN PONOROGO DALAM PRESPEKTIF 

UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 

 

A. Analisis Syarat Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma 

Pada dasarnya, praktik perkawinan maupun ketentuan-ketentuan 

proses perkawinan yang berlaku pada penghayat kepercayaan Sapta Darma 

sangatlah unik. Perkawinan yang dilakukan oleh golongan yang menyatakan 

dirinya adalah beragama Islam, akan tetapi tidak menjalankan syarat dan 

rukun yang sudah ditetapkan hukum agamanya, Hal ini berdasar kepada 

penafsiran mereka bahwa agama adalah agama asing yang berasal dari luar 

daerah aslinya. Maka dari itu, untuk mengkaji masalah ini, diperlukan untuk 

menilik kembali bagaimana syarat rukun akad perkawinan dalam tinjauan 

Hukum Positif. Dari situ, dapat terlihat mengenai sah dan tidaknya suatu 

perkawinan.  

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang 

wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) 
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yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.76 Pengaruh 

agama dan kepercayaan tampak jelas dalam undang-undang perkawinan.  

Selanjutnya kita perhatikan pada pasal 2 ayat (1) yang berbunyi sebagai 

berikut: “Perkawinan dalam dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum 

masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”.  

Pada dasarnya langkah yang ditempuh oleh seorang penghayat aliran 

kepercayaan untuk dapat menikah sama halnya dengan yang dilakukan oleh 

pemeluk agama pada umumnya. Langkah ini dimulai dengan lamaran dari 

pihak laki-laki kepda pihak perempuan, yang apabila diterima lamaran ini, 

maka dilanjutkan dengan pertemuan kedua keluarga untuk menentukan hari 

baik pelaksanaan perkawinan Sebelum ditetapkannya UU Adminduk, 

penyelenggaraan perkawinan seringkali bermasalah saat mereka akan 

mendaftarkan peristiwa hukum itu ke Kantor Catatan Sipil. Tetapi seiring 

telah ditetapkannya UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Adminduk dan peraturan 

pelaksanaan lainnya, batu terjal yang dihadapi oleh Aliran Kepercayaan itu 

sedikit bisa diatasi. Tak ada perbedaan dalam proses ini. Bahkan ajaran 

tentang perkawinan dalam aliran kepercayaan, secara umum, tidak ada 

perbedaan dari aturan perkawinan di Indonesia. Sejauh pengetahuan penulis 

ada  perbedaan antara syarat perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan, 

dengan yang ditetapkan pada pasal 4 Bab I dan Pasal 38 Bab VIII UU No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

                                                           
76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan 
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Hal ini bisa dilihat dengan membandingkan dua ketentuan tersebut. 

Dalam pasal 4 ayat (1) dan (2) disebutkan: 

1. Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana 

pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan 

permohonan kepada Pengadilan didaerah tempat tinggalnya. 

2. Pengadilan dimaksud data ayat (1) pasla ini hanya memberikan izin 

kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila: 

a. Istri tidak dapat menjalankan kewajibanya sebagai isteri 

b. Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat 

disembuhkan 

c. Isteri tidak dapat melahirkan keturunan. 

Bab VIII dalam undang-undang perkawinan tentang putusnya Perkawinan, 

Perkawinan dapat putus karena: 

1. Kematian 

2. Perceraian dan: 

3. Atas keputusan Pengadilan. 

Syarat perkawinan dalam ajaran aliran kepercayaan Sapta Darma,  

menyebutkan; 

9. Sebelum melaksanakan perkawinan wajib  memenuhi Undang-Undang 

yang berlaku.  

10. Menyediakan kain putih yang masih baru sepanjang 1 x 2 meter, untuk 

pasujudan kedua calon mempelai. 
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11. Pas foto berukuran 3 x 4, masing-masing sebanyak 2 lembar untuk 

dokumentasi Tuntunan. 

12. Kedua calon mempelai sebaiknya sujud, apabila salah satu keduanya 

belum menjalankan sujud, maka wajib dituntuni sujud terlebih dahulu oleh 

Tuntunan atau Petugas.. 

13. Pakaian calon mempelai dapat secara nasional (biasa), sopan dan rapi. 

14. Bagi calon mempelai yang berstatus janda atau duda harus menunjukkan 

surat cerai atau identitas dan dapat melangsungkan perkawinan setelah tiga 

bulan perceraian. 

15. Warga Kerokhanian Sapta Darma Tidak Boleh beristri lebih dari (1) satu. 

16. Warga Sapta Darma tidak mengenal perceraian. 

17. Untuk tertib administrasi, Tuntunan menyediakan Buku Catatan tentang 

pelaksanaan Perkawinan. 

Kalau dilihat di atas, maka ada sedikit perbedaan persyaratan. Bagi 

penghayat aliran kepercayaan tidak boleh beristri lebih dari satu orang. 

Sementara syarat  perkawinan seperti itu dibolehkan menurut UU Perkawinan. 

Disinilah letak perbedaan antara syarat perkawinan bagi penghayat 

kepercayaan dengan UU Perkawinan. Sementara dalam putusya perkawinan 

penganut aliran Sapta Darma tidak mengenalnya, dan jarang terjadi dan belum 

pernah ada perceraian dalam penganut aliran Sapta Darma. Upacara 

perkawinan aliran kepercayaan menjadi adat dalam perkawinan di Indonesia. 

Seperti upacara-upacara yang dilakukan sebelum pelaksanaan perkawinan, 

yakni selamatan, pasang tarub sebagai tanda akan mantu, upacara siraman, 
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upacara dodol dawet, midadareni, sabdatama/ titi pikramen atau yang dikenal 

dengan akad. Pada hari perkawinan, dikenal adanya acara balangan gantal, 

menginjak telur, sindurun (merah putih) dan dilanjutkan bopongan, acara guna 

tali karma yang umumnya disebut kacar-kucur, bojakrama atau yang sering 

disebut dulang-dulangan, sungkeman, kirab. Upacara baik yang sebelum dan 

pada saat hari perkawinan ini sudah melekat pada masyarakat. 

Meskipun demikian, menurut peneliti, pada kenyataannya ditemukan 

problematika perkawinan bagi aliran kepercayaan. Diantaranya adalah: 

1.  Dalam pelaksanaan perkawinan (sebelum adanya UU Adminduk), 

kesulitan itu mereka dapatkan karena pasangan aliran kepercayaan harus 

mengikuti tata cara salah satu agama. Padahal mereka sendiri sebenarnya 

memiliki aturan sendiri mengenai perkawinan. 

2. Pasca berlangsungnya perkawinan, kesulitan mereka hadapi pada saat 

akan mencatatkan perkawinannya di Kantor Catatan Sipil. Meski sudah 

ada UU Adminduk, tetapi permasalahan terus menerpa pasangan aliran 

kepercayaan. Kurangnya sosialisasi mengenai adanya aturan tentang 

perkawinan aliran kepercayaan membuat masyarakat sulit mengakui 

keberadaan pasangan aliran kepercayaan sebagai pasangan suami istri 

yang sah. 

Dengan begitu maka yang menjadi permasalahan adalah proses 

pencatatan perkawinan bagi penghayat aliran kepercayaan. Karena aturan 

mengenai pencatatannya baru ada pada tahun 2006 yakni dengan di undang-

undangkannya UU No. 23 Tentang Adminduk, yang secara tidak langsung 
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mendorong pemerintah untuk menerbitkan peraturan pelaksana untuk 

persyaratan dan tata cara pencatatan perkawinan bagi penghayat kepercayaan. 

Kalau di lihat dari ritual atau seremoni yang dijalankan oleh penghayat aliran 

kepercayaan, tidak berlebihan jika dikatakan bahwa upacara perkawinan 

agama-agama yang diakui oleh pemerintah mendompleng upacara perkawinan 

aliran kepercayaan. Sementara aliran kepercayaan sendiri harus 

menyembunyikan identitasnya dengan masuk pada salah satu agama yang 

diakui oleh pemerintah untuk mendapatkan legalitas perkawinannya. 

 

B. Status Perkawinan Penganut Aliran Sapta Darma 

Dalam sejarah Indonesia, kepercayaan-kepercayaan masyarakat akan 

benda-benda, tumbuh-tumbuhan atau roh nenek moyang telah ada jauh 

sebelum Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Kepercayaan 

kepercayaan yang dikenal dengan sebutan animisme, dinamisme, panteisme 

ini adalah agama mula-mula bangsa Indonesia. Dalam perkembangannya, 

agama asli ini disebut sebagai aliran kepercayaan atau aliran kebatinan. 

Datangnya agama-agama baru di Indonesia seperti Kristen, Islam, Hindu dan 

Buddha, mendorong agama asli ini berakulturasi dengan agama-agama baru 

tersebut. satu sisi, masuknya agama-agama ini memberi ragam corak bagi 

aliran kepercayaan. Namun disisi lain, agama-agama pendatang ini menggeser 

kedudukan aliran kepercayaan karena memiliki keunggulan dalam 

perlengkapan doktriner dan kenegaraan. Lambat laun agama pendatang ini 

berfungsi sebagai ideologi negara di bawah kekuasaan sentral dan sakral.  
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Pada tahun 1995, aliran kepercayaan mulai mendapatkan tempat 

dalam struktur pemerintah dengan didirikannya Badan Kongres Kebatinan 

Seluruh Indonesia (BKKI) di Semarang yang dipimpin oleh Mr. 

Wongsonagoro.77 Dalam kongres BKKI pada tahun 1956 di Solo, ditegaskan 

bahwa kebatinan bukan agama baru melainkan ikhtiar untuk meningkatkan 

mutu semua agama. Dan pada tahun berikutnya, yakni tahun 1957 

diselenggarakan dewan musyawarah BKKI di Yogyakarta, yang hasilnya 

mengajukan permohonan kepada presiden untuk mensejajarkan kepercayaan 

dengan agama. 

Secara formal, eksistensi aliran kepercayaan di Indonesia, diatur 

dalam: 

1. UUD 1945 pasal 29, yang menyebutkan “Negara menjamin kemerdekaan 

tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan beribadah menurut agama 

dan kepercayaannya itu.” Kata “kepercayaan” dalam pasal ini, diusulkan 

oleh Mr. Wongsonagoro dalam sidang BPUKPI agar merujuk pada 

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa.78 

2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pasal 2 ayat 1: 

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Dalam penjelasan pasal demi 

pasal disebutkan: “dengan perumusan pada pasal 2 ayat 1 ini, tidak ada 

perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya 
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itu, sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-

masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-

undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu 

sepanjang tidak bertentangan/ditentukan lain dalan UU ini.”Di sini jelas 

bahwa kata “kepercayaan” yang dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan merujuk pada kata “kepercayaan” yang 

ada pada pasal 29 UUD 1945, yang berarti Kepercayaan Terhadap Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Walaupun eksistensi aliran kepercayaan ini telah diatur sedemikian 

rupa dalam tata perundangan di Indonesia, dan aturan mengenai 

pencatatan perkawinannya telah ditetapkan, namun masih saja menyisakan 

persoalan. Persoalan itu menyangkut pencatatan perkawinan bagi 

penghayat aliran kepercayaan yang tidak berorganisasi dan tidak 

dicatatkan di Departemen Budaya dan Pariwisata. Dapat dicontohkan di 

sini adalah jika Penganut aliran Penghayat  ini, tidak tercatat di 

Kementerian Budaya dan Pariwisata, sehingga akan banyak menemui 

kendala saat mereka akan menikah. Dengan demikian, baik UU Adminduk 

maupun PP No. 37 Tahun 2007 belum sepenuhnya mengakomodir 

kepentingan aliran kepercayaan terutama mereka yang tidak berada di 

bawah naungan Menteri Budaya dan Pariwisata.  

Praktek perkawinan model aliran kepercayaan sebenarnya sudah 

sejak lama dilangsungkan. Dalam hal ini memang tidak terdapat persoalan. 

Karena perkawinan adat memang sudah lama dijalankan oleh masyarakat, 
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terutama kelompok adat. Persoalan kemudian muncul ketika mereka akan 

mencatatkan proses perkawinan itu di Kantor Catatan Sipil (KCS).. Saat 

akan mendaftarkan perkawinannya, di Kantor Catatan Sipil, mereka justru 

dipaksa untuk memilih salah satu agama resmi.  

Hemat peneliti, status hukum perkawinan bagi penghayat 

kepercayaan, dapat dilihat dari dua segi. Pertama, kepastian hukum adanya 

peristiwa perkawinan. Dari sini, penulis melihat bahwa ada niatan dari 

pemerintah untuk mengakomodir perkawinan penghayat aliran 

kepercayaan. Meski demikian, tidak semua penghayat aliran kepercayaan 

dapat merasakan sikap akomodatif pemerintah. 

Kedua, dari aspek tinjauan UU No.1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan menyangkut sah atau tidaknya perkawinan yang tertulis dalam 

pasal 2. Pasal ini terbukti menimbulkan multi interpretasi. Hemat peneliti 

agar ada kejelasan terhadap status perkawinan aliran kepercayaan, maka 

kalimat sah menurut agama dan kepercayaannya itu harus dijelaskan 

maksud yang terkandung di dalamnya. Apakah agama dan kepercayaan itu 

merujuk pada satu substansi atau dua substansi. Penjelasan itu tentunya 

harus berwujud sebuah regulasi baik dalam bentuk Undang-undang atau 

aturan lainnya. Dalam hukum Islam, perkawinan adalah sah, apabila 

dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1) UU No. 1 

Tahun 1974.79 
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Menurut peneliti, oleh karena peraturan perkawinan memiliki dasar 

konstitusi yang berada di bawahnya, maka UU Perkawinan sudah 

seharusnya tidak boleh bertentangan dengan aturan yang berada di 

atasnya. Selain itu, karena hukum diperuntukan bagi perlindungan dan 

pemenuhan hak semua warga negara, maka kepentingan aliran 

kepercayaan juga sudah semestinya diakomodir. Dalam tradisi hukum 

Islam, maka pemenuhan terhadap hak warga negara itu harus 

mempertimbangkan aspek maslahat. Kemaslahatan tersebut akan terwujud 

apabila semua hak-hak dasar sebagai warga negara bisa terpenuhi. 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan, yaitu: 

1. Syarat perkawinan penganut aliran Sapta Darma sudah sesuai dengan 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, namun terkait masalah perceraian 

dan beristri lebih dari seorang ( poligami) penganut aliran Sapta Darma 

tidak memperbolehkan dan hal itu telah menyalahi aturan dalam 

perundang-undangan . 

2. Status perkawinan penganut aliran Sapta Darma adalah sah secara Undang-

Undang, namun masih terjadi ketidak sinkronan antara aturan-aturan 

lainnya dalam Undang-Undang sehingga menyebabkan terjadinya kesulitan 

dalam pencatatan perkawinan penghayat kepercayaan.. 
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B. SARAN 

Berdasarkan dari hasil penelitian diatas maka peneliti dapat menyimpulkan 

beberapa saran sebagai berikut: 

1. Hendaknya Pemerintah memperjelas maksud dari diktum agama dan 

kepercayaan dalam UUD 1945 yang kemudian menjadi patokan tunggal 

bagi regulasi yang berada di bawahnya. 

2. Pemerintah memberikan semacam ketegasan dalam mengakomodir 

kepentingan penghayat aliran kepercayaan yang tidak berorganisasi. 

Karena dalam UU Perkawinan,  hanya aliran kepercayaan yang mempunyai 

organisasi dan terdaftar serta di bawah pembinaan Kementrian Kebudayaan 

dan Pariwisata saja yang diberi ruang untuk mencatatkan perkawinannya. 
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