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Daftar Isi v

Segala puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena 
atas karunia-Nya, buku ini dapat diselesaikan sesuai dengan harapan. 
Sebuah proses yang panjang untuk dapat memberikan sumbangsih 
bagi perkembangan khasanah ilmu pengetahuan terkait kearifan lokal, 
khususnya kearifan lokal masyarakat adat Baduy, yang menempati Desa 
Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. 

Buku ini merupakan intisari dan substansi dari hasil penelitian 
selama bertahun-tahun yang didanai oleh Hibah Fundamental Direktorat 
Jenderal Pendidikan Tinggi (2013 – 2016), Hibah Penelitian Unggulan 
Universitas Negeri Jakarta (2018), serta hasil penelitian terbaik Sarjana 
PIPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta (tahun 2015, 2018, 
dan 2020), serta beberapa refleksi catatan lapangan Mata Kuliah Kearifan 
Lokal dan Etika Lingkungan (tahun 2018 dan 2020). 

Dalam rentang sejarah yang sangat lama, masyarakat Baduy 
dikenal memiliki kearifan lokal dalam melestarikan lingkungan, baik 
lingkungan alam, sosial, maupun budaya. Buku ini secara kronologis 
menggambarkan bagaimana masyarakat Baduy berupaya melestarikan 
lingkungan sebagaimana para leluhur dan masyarakat pendahulu 
melakukannya. Konstelasi alam mikro dan makrokosmos dibangun 
secara sinergis agar kelestarian lingkungan Baduy tidak mengalami 
perubahan. 

PRAKATA
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Dinamika masyarakat yang terus mengalami perubahan tampaknya 
telah melahirkan berbagai gagasan dari internal masyarakat yang 
mengakibatkan perubahan nilai sosial budaya masyarakat Baduy, meski 
secara perlahan dan waktu yang relatif lama. Namun, perubahan adalah 
sebuah keniscayaan, eksistensinya akan terus mendorong masyarakat 
untuk melakukan transformasi sesuai dengan perkembangan yang ada. 
Pada konteks ini muncul dilema yang secara rinci diuraikan dalam buku 
ini, dimulai dari transformasi kearifan lokal terkait lingkungan alam, 
keyakinan, sistem kekerabatan, pramuwisata, dan teknologi informasi. 

Selama proses penulisan, kami mendapat dukungan dari berbagai 
pihak. Untuk semua itu, secara tulus kami menyampaikan terima kasih 
kepada Rektor, Dekan, dan Bapak/Ibu Dosen Program Studi Pendidikan 
IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta, sebagai pimpinan 
dan kolega yang telah memberikan arahan dan motivasi selama ini. 
Secara khusus, kami ucapkan terima kasih dan penghargaan kepada 
seluruh informan yang telah berkenan diwawancarai dan mengantarkan 
penulis melakukan observasi ke ladang, ke sekolah, dan beberapa tempat 
lainnya yang relevan dengan kajian. 

Akhirnya kepada Penerbit Buku RajaGrafindo Persada yang telah 
bersedia menerbitkan buku ini, penulis mengucapkan terima kasih. 
Semoga buku ini memberikan manfaat bagi mahasiswa, pemerhati 
masyarakat adat, peneliti, praktisi, dan pemangku kepentingan yang 
menekuni kajian masyarakat beserta kompleksitas kehidupannya secara 
komprehensif.

Jakarta, 24 Mei 2020

Tim Penulis
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[Halaman ini sengaja dikosongkan]

Masyarakat dan kebudayaan manusia dimana pun pada dasarnya 
selalu berada dalam keadaan berubah (Ranjabar: 2008). Setiap 
masyarakat senantiasa berada di dalam proses perubahan yang 
tidak pernah berakhir, atau dengan perkataan lain, perubahan sosial 
merupakan gejala yang melekat di dalam setiap masyarakat (Nasikun: 
2012). Perubahan ini tidak hanya terjadi pada masyarakat modern, 
akan tetapi sudah menjangkau masyarakat tradisional, terpencil, atau 
bahkan yang mengisolasikan diri sekali pun. Masyarakat Baduy misalnya 
meskipun dikategorikan sebagai masyarakat tradisional yang mampu 
mempertahankan kearifan lokal budayanya, tetapi dengan adanya 
kekuatan eksternal yang membawa unsur-unsur baru atau ajaran baru 
sehingga dengan adanya kontak kebudayaan tersebut menimbulkan 
transformasi sosial.

Determinasi menghadapi perubahan yang terjadi masyarakat 
Baduy dibagi menjadi dua bagian, yaitu Baduy Dalam dan Baduy Luar. 
Wilayah Baduy Dalam merupakan bagian dari Baduy yang sangat patuh 
terhadap aturan yang ada. Aturan-aturan itu sendiri terangkum dalam 
ajaran Sunda Wiwitan sebagai agama masyarakat Baduy. Perubahan 
jarang terjadi di wilayah Baduy Dalam yang meliputi Kampung Cibeo, 
Cikeusik dan Cikartawana. Sementara masyarakat Baduy Luar umumnya 

PROLOG
Kearifan Lokal Baduy dan

Transformasi Sosial:
Sebuah Catatan Pembuka
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cenderung lebih terbuka dalam menerima perubahan yang terjadi dan 
memiliki beberapa kelonggaran dalam menjalankan aturan yang ada.

Masyarakat Baduy sebagai masyarakat tradisional, bukan saja 
tengah menghadapi transformasi yang sedang berlangsung, juga 
ketaatan terhadap pikukuh1nya mengalami pergeseran. Padahal inti 
ajaran Sunda Wiwitan adalah Baduy menolak adanya transformasi 
apa pun atau perubahan sedikit mungkin walaupun alam dunia akan 
mengalami perubahan ke arah kemajuan, keberadaan Baduy harus tetap 
dipertahankan, dijaga jangan sampai berubah, apalagi hilang. 

Banyaknya pantangan yang mengatur kehidupan masyarakat Baduy 
membuat Baduy dijuluki “negeri sejuta pantangan”, akan tetapi faktanya 
tetap saja masyarakat Baduy tidak dapat terhindar dari transformasi 
sosial. Perubahan itu akan tampak dari pola pikir, cara bertindak, dan 
agama yang dianut yang sebelumnya tidak dikenal dalam kehidupan 
mereka. Beberapa masyarakat Baduy khususnya Baduy Luar sengaja 
keluar atau dikeluarkan dari Desa Kanekes untuk melonggarkan diri 
dari segala aturan norma budayanya. Mereka lalu bermukim di desa-
desa sekitarnya untuk sementara waktu dan tinggal di saung huma.

Masyarakat Baduy yang unik dengan berbagai sikap dan perilaku 
khasnya, ternyata tetap menjadi bahan perbincangan. Berbagai 
tanggapan, perhatian, serta analisis tentang keberadaan mereka masih 
terus menjadi wacana, baik yang datang dari kalangan pemerhati 
lingkungan, budayawan, para peneliti Baduy, lembaga-lembaga yang 
berkepentingan, termasuk para pengambil keputusan dan kebijakan, 
baik pemerintah pusat maupun daerah (Iskandar: 2012).

Keunikan masyarakat Baduy menarik untuk dikaji dalam berbagai 
disiplin ilmu. Di antara keunikan yang dimilikinya yaitu penerangan 
di sana tidak menggunakan listrik, warga Baduy tidak menggunakan 
pupuk kimia buatan pabrik, Baduy Dalam yang sampai saat ini pantang 
menggunakan kendaraan, masyarakat Baduy menenun sendiri pakaian 
yang mereka pakai, mereka dilarang mengikuti pendidikan formal, tidak 
menjual padi yang mereka tanam sampai pada kuatnya ajaran Sunda 

1Pikukuh merupakan norma budaya yang berfungsi sebagai standar perilaku 
yang diharapkan sekaligus merupakan aturan yang harus dilakukan warga 
masyarakat Baduy sebagai pemilik kebudayaan tersebut atau ketentuan adat mutlak 
yang dianut dalam kehidupan sehari-hari orang Kanekes
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Wiwitan yang dianutnya. Transformasi kearifan lokal masyarakat adat 
Baduy juga tidak kalah menariknya untuk dikaji. Mereka yang semula 
terikat oleh beberapa aturan Wiwitan, sekarang sudah mulai beralih 
menjadi masyarakat yang terus berubah, ke arah kemajuan.

Buku ini pada dasarnya berusaha menggali kembali kearifan nilai 
budaya Baduy dan berbagai dilema transformasi sosialnya seperti 
program pemukiman masyarakat Baduy pada masa orde baru, fenomena 
konversi agama masyarakat Baduy, sistem kekerabatan Baduy dalam 
mengantisipasi perubahan sosial, munculnya tradisi nganjor masyarakat 
Baduy, hadirnya komunitas pramuwisata Baduy Luar dan jual beli online 
masyarakat Baduy.
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Bab 1 ---  Kearifan Nilai Budaya Masyarakat Baduy 1

Pengantar
Masyarakat Baduy memiliki sistem nilai budaya yang diwariskan 
secara turun temurun dari generasi ke generasi. Sistem nilai budaya 
ini sudah terinternalisasi dan menjadi pedoman bagi masyarakat Baduy 
dalam berperilaku dan menjalankan aktivitas sehari-hari. Sistem nilai 
budaya yang menjadi pedoman masyarakat Baduy menyangkut alam 
mikrokosmos dan makrokosmos dalam memandang dan menjalani 
kehidupan. Tulisan ini menggambarkan bagaimana masyarakat Baduy 
tetap melestarikan lingkungan, baik aspek fisik, sosial, maupun budaya 
dengan sistem nilai budaya yang dianut. 

Sistem nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat sejatinya telah 
berhadapan dengan kenyataaan sebuah kemungkinan akan adanya 
perubahan, sekecil apa pun perubahan yang dialami. Selama ini, para 
tokoh adat dan masyarakat Baduy berupaya untuk tetap mempertahankan 
sistem nilai budaya yang dimiliki dalam mengelola lingkungan. Dalam 
tradisinya yang sangat panjang, masyarakat Baduy dikenal memiliki 
kearifan lokal dalam memelihara kelestarian lingkungan ekologis. 
Dalam dimensi ini Goleman (2009) menilai ekologis mengacu pada 
pemahaman terhadap organisme dan ekosistemnya, dan kecerdasan 
berarti kapasitas untuk belajar dari pengalaman dan menangani secara 
efektif lingkungan yang dihuni. Kecerdasan ekologis memungkinkan 

Budiaman

KEARIFAN NILAI BUDAYA
MASYARAKAT BADUY DALAM
MELESTARIKAN LINGKUNGAN

1
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masyarakat menerapkan apa yang dipelajari tentang bagaimana aktivitas 
manusia berdampak pada ekosistem secara berkelanjutan.

Kecerdasan ekologi yang dimiliki masyarakat Baduy juga sangat 
terkait dengan etika lingkungan yang diimplementasikan dalam 
kehidupan bermasyarakat. Dalam kaitan itu, sistem nilai budaya yang 
sebagian besar masih bersifat abstrak harus diwujudkan dalam bentuk 
norma agar mudah dipahami oleh seluruh masyarakat Baduy sebagai 
pedoman hidup bermasyarakat. Norma-norma yang mengatur seluruh 
tata kelakuan masyarakat Baduy di dalamnya juga berisi hukum yang 
mengikat tindakan individu agar tetap sesuai dengan sistem nilai budaya 
yang dimiliki. 

A. Urgensi Etika Lingkungan
Paradigma pembangunan berkelanjutan merupakan isu sentral yang 
begitu digemakan ketika pembangunan yang bersifat eksploitatif 
ternyata telah merusak lingkungan. Model pembangunan berkelanjutan 
diorientasikan untuk dapat menghasilkan keberlanjutan dari sisi 
ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan dalam tiga jalur 
pertumbuhan yang terus bergerak maju (Salim: 2010).

Permasalahan lingkungan pada dekade terakhir menjadi pem bicaraan 
menarik banyak kalangan berkenaan dengan berbagai bencana alam yang 
terjadi di Indonesia akhir-akhir ini. Bencana tsunami, tanah longsor, 
banjir, badai, hujan angin, bahkan panas dan kekeringan bisa terjadi dalam 
waktu yang tidak terlalu lama. Semua peristiwa tersebut merupakan 
fenomena alam yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia.

Kerusakan lingkungan hidup yang dialami masyarakat merupakan 
akibat langsung dari pengelolaan lingkungan hidup yang tidak 
didasarkan kepada kemampuan dan etika yang berorientasi pada 
lingkungan. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa krisis ekologis 
yang dihadapi umat manusia berakar dalam krisis kemampuan dan 
etika moral. Sebagian anggota masyarakat kurang memiliki kepedulian 
pada norma-norma kehidupan yang sudah terbukti mampu memelihara 
lingkungan. Attfield (2010) menilai orang yang tidak begitu peka pun 
sebenarnya masih dapat mempunyai keterlibatan lingkungan setempat 
atau adoptifnya, serta mempunyai tanggung jawab yang sama dengan 
orang-orang yang peka.
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Permasalahan kelestarian fungsi lingkungan sebagai sumber 
kehidupan manusia merupakan tanggung jawab seluruh anggota 
masyarakat. Pada kondisi dimana lingkungan berubah dengan relatif 
cepat dan sulit diprediksi, persoalan kemampuan penyesuaian diri dan 
etika terhadap lingkungan menjadi penting. Hal ini bukan disebabkan 
karena begitu abstraknya pemikiran masyarakat yang memperdebatkan 
konsep adaptasi dan etika. Namun lebih jauh dari itu, penjabaran 
adaptasi ekologis dan etika yang sedemikian detail pun belum tentu 
bisa diwujudkan dalam tindakan nyata apabila tidak didukung oleh 
sistem nilai budaya yang kuat.

Masyarakat Baduy Provinsi Banten dikategorikan sebagai masya-
rakat tradisional, tetapi memiliki kearifan dalam mengelola lingkungan. 
Paradoks dengan pandangan masyarakat modern yang ber anggapan 
bahwa manusia berhak mengubah dan memanipulasi alam sesuai 
kepentingan, masyarakat Baduy justru lebih mempertahankan harmoni 
dengan alam (Kusumaatmadja: 1995). 

Gambar 1. Hamparan Bukit yang Berada di Wilayah Baduy

Kearifan lokal terkait pelestarian lingkungan tidak bisa dipisahkan 
dari etika lingkungan. Dalam pengertian yang sederhana, etika berarti 
filsafat mengenai bidang moral, sehingga etika merupakan ilmu atau 
refleksi sistematik mengenai pendapat-pendapat, norma-norma, 
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dan istilah-istilah moral. Dalam pengertian yang lebih luas, etika 
diartikan sebagai keseluruhan norma dan penilaian yang dipergunakan 
oleh masyarakat untuk mengetahui bagaimana manusia seharusnya 
menjalankan kehidupannya (Suseno: 1993).

Keraf (2006) memandang etika mengandung dua pengertian. 
Pertama, etika berkaitan dengan kebiasaan dan tata cara hidup yang 
baik pada diri sesorang atau masyarakat. Kebiasaan hidup yang baik ini 
dibakukan dalam bentuk kaidah, aturan atau norma yang disebarluaskan, 
dipahami dan diajarkan dalam masyarakat. Etika juga dipahami sebagai 
ajaran yang berisi nilai-nilai dan prinsip moral yang harus dijadikan 
pegangan dalam berperilaku. Kedua, etika dipahami sebagai refleksi 
kritis tentang bagaimana manusia harus hidup dan bertindak dalam 
situasi konkret. Etika merupakan filsafat yang mengkaji secara kritis 
persoalan benar dan salah secara moral.

Berkenaan dengan lingkungan, Soerjani (2008) mengemukakan 
bahwa etika lingkungan merupakan petunjuk atau arah perilaku praktis 
manusia dalam mengusahakan terwujudnya moral lingkungan. Melalui 
penerapan etika lingkungan berarti manusia tidak saja menyeimbangkan 
hak dan kewajiban terhadap lingkungan, tetapi juga membatasi tingkah 
laku dan upaya untuk mengendalikan berbagai kegiatan agar tetap 
berada dalam batas kepentingan lingkungan manusia.

Dalam kaitan ini, Wehrmeyer dan Parker (1986) berpandangan 
bahwa etika lingkungan mengandung aspek menghargai fungsi alam, 
transgenerasi, dan keseimbangan lingkungan. Aspek menghargai fungsi 
alam mengandung pengertian sikap tenggang rasa terhadap kehidupan 
binatang dan tumbuhan di alam. Aspek transgenerasi mengandung 
konsepsi adanya kesinambungan bahwa apa yang dilakukan oleh 
generasi sekarang berpengaruh terhadap generasi mendatang. Aspek 
keseimbangan lingkungan mengandung pengertian memelihara 
berbagai pemenuhan antara pemenuhan kepentingan diri, sosial, dan 
lingkungan alam.

Secara lebih rinci Miller (1998) menguraikan prinsip-prinsip yang 
menjadi pedoman dalam etika lingkungan yaitu:

1) Manusia bukanlah sumber semua nilai.

2) Keberadaan alam bukan semata-mata dipergunakan untuk 
kepentingan manusia, melainkan untuk semua mahluk hidup.
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3) Manusia merupakan anggota warga biasa dari alam, tidak bersikap 
superior.

4) Hidup manusia harus bertujuan untuk peduli dan berbagi dengan 
semua mahluk dan mengakui hak dari semua spesies untuk hidup 
tanpa gangguan dari manusia.

5) Sumber daya alam sangat terbatas, maka harus dihemat.

Kearifan nilai budaya memegang peranan penting dalam pelestarian 
lingkungan alam. Masyarakat tradisional yang tinggal di daerah 
pedesaan dan pedalaman umumnya memiliki prinsip-prinsip yang 
melandasi bagaimana individu memperlakukan lingkungan sebagai 
bagian dari ekosistem secara keseluruhan. Prinsip-prinsip nilai sosial 
budaya yang relevan dalam konteks pelestarian lingkungan yaitu: 
menjunjung kebersamaan, pertimbangan religius, toleransi tinggi, 
hormat pada pimpinan, hidup pasrah dan dekat dengan alam (Anshory 
dan Sudarsono: 2008). 

B. Kearifan Lokal Masyarakat Baduy Melestarikan 
Lingkungan

Baduy, istilah yang diberikan oleh orang luar yang diterima baik oleh 
masyarakat Baduy sendiri. Baduy adalah istilah yang diberikan oleh 
orang luar kepada sekelompok masyarakat yang menempati wilayah 
Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Provinsi 
Banten. Dalam laporan penelitian etnografi yang dilakukan oleh orang-
orang Belanda yang dilakukan pada tahun 1845 (Hoevell), 1891 (Meijer) 
dan 1999 (1909) disebutkan istilah “Badoei” dan “Badoewi”. Kedua kata 
itu kemudian berganti ejaan menjadi “Baduy”.

Secara resmi, istilah Baduy pertama kali digunakan pada tahun 
1980 sebagai identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP). Pencantuman 
istilah Baduy dalam KTP tidak mendapatkan penolakan dari penduduk 
Desa Kanekes. Bagi orang Baduy, nama Baduy berasal dari nama 
sungai dan nama gunung yang ada di wilayah Kanekes yang menjadi 
tempat tinggal masyarakat Baduy. Danasasmita dan Djatisunda 
(1986) mengatakan nama Baduy berasal dari nama Sungai Cibaduy 
dan Gunung Baduy.
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Gambar 2. Lumbung Padi (Leuit) Milik Masyarakat Baduy 
di Kampung Gajebo

Kearifan masyarakat Baduy tidak terlepas dari nilai yang bersumber 
dari keyakinan masyarakat. Nilai merupakan konsepsi abstrak dari apa 
yang kita anggap baik atau inginkan. Nilai dapat diimplementasikan 
apabila diwujudkan dalam bentuk seperangkat norma yang mengatur 
pola perilaku yang mengatur kehidupan masyarakat. Norma merupakan 
aturan mengenai apa yang seharusnya terjadi, sedangkan fakta adalah 
apa yang terjadi. 

NORMA

Aturan-aturan 
ideal mengenai 

segala aspek 
yang seharusnya 
dilakukan oleh 

anggota masyarakat.

FAKTA

Wujud perilaku dan 
tindakan seseorang 

sebagai individu 
dalam kehidupan 
bermasyarakat.

Mengarahkan

Diarahkan

Gambar 3. Keterkaitan Antara Norma dan Tindakan
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Bagi orang Baduy, nilai dan norma disebut pula sebagai ceukelan yang 
berarti pegangan hidup. Pegangan hidup Baduy adalah Sunda Wiwitan 
yang memiliki inti ajaran menolak perubahan dan pergantian (lojor teu 
meunang dipotong, pondok teu meunang disambung) dengan melaksanakan:

(1)
Mipit Kudu Amit

(Memetik Harus Izin)

(2)
Ngala Kudu Menta

(Mengambil Harus Meminta)

(3)
Ngagedag Kudu Bewara

(Beranjak Harus Bersuara)

(4)
Ngali Cikur Kudu Matur

(Menggali Cengkur Harus Bersaudara)

(5)
Ulah Goroh Ulah Nyilok

(Jangan Sombong Jangan Takabur)

(6)
Ngadek Kudu Sacekna

(Menebang Harus Pada Tempatnya)

(7)
Nu Enya Kudu Di Enyakeun, Nu Ulah Kudu Diulahkeun

(Yang Boleh Harus Dibolehkan, Yang Tidak Boleh Harus Dilarang)

(8)
Ulah Sirik, Ulah Pidik

(Jangan Sirik Dengki, Jangan Menganiaya)

(9)
Ulah Ngarusak Bangsa Jeung Nagara

(Jangan Merusak Bangsa dan Negara)

(10)
Gunung Teu Meunang Dilebur, Lebak Teu Meunang Dirusak

(Gunung Tidak Boleh Dihancurkan, Tanah Datar Jangan Dirusak)
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(11)
Buyut Teu Meunang Dirobah

(Aturan Tidak Boleh Dirubah)

Untuk mempertahankan norma itu orang Baduy memiliki cara 
melak sanakannya yaitu taat dan teguh pendirian. Ketugahan itu 
terangkum dalam pepatah, yaitu:

Ulah gedeg kalinduhan

(Jangan takut terkena guncangan)

Ulah rigrig kaanginan

(Jangan gentar terkena angin)

Ulah limpas kacaahan

(Jangan bocor terkena banjir)

Keteguhan pendirian itu disebabkan karena Wiwitan harus 
mendapatkan pengaruh yang baik ke segala umat. Kehilangan keteguhan 
pendirian akan memberikan dampak berupa kehilangan pengaruh dan 
kehilangan kewibawaan dan berkah. Sebagaimana pernyataan:

Lamun henteu dipatuhkeun, matak:

(Kalau tidak ditaati dan dilaksanakan, mengakibatkan)

Teu meunang juritan

(Tidak mendapatkan ruang hidup)

Cambar kamenakan

(Citra yang tidak baik untuk keturunan)

Sangar ka nagara

(Konflik kepada negara)

Leutik pangarah jeung pangaruhnya ka nagara

(Kecil efek nasihat dan pengaruhnya kepada negara)

Untuk mempertahankan ajaran itu tidak lain, orang Baduy 
melakukan tapa atau bersemedi. Tapa yang dimaksud adalah tapa 
menjaga seluruh alam, teguh dan taat pada norma-norma yang 
menjadi pegangan hidup. Berdasarkan norma tersebut, orang Baduy 
melaksanakan untuk menjaga kelestarian alam dan menggunakan segala 
sumber daya alam sebagaimana adanya, tidak boleh merusak alam.
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Pandangan keruangan yang berintikan ajaran pelestarian alam 
sebagai melihat Pulau Jawa sebagai organ manusia. Pulau Jawa diciptakan 
memanjang dari barat ke arah timur. Kepala Pulau Jawa, ada di Ujung 
Kulon (sebelah barat) yang dikenal dengan istilah Sanghyang Sirah. Kaki 
Pulau Jawa, ada di Blambangan (sebelah timur) yang dikenal dengan 
istilah Sanghyang Dampal. Dari Sanghyang Sirah ke Sanghyang Dampal, 
pulau Jawa memiliki tulang punggung yaitu Pegunungan Kendeng yang 
menjadi sumber air penduduk Jawa. Sumber air itu harus dijaga agar terus 
lestari, dengan cara gunung tidak boleh dihancurkan, tanah datar jangan 
dirusak (gunung teu meunang dilebur, lebak teu meunang dirusak).

Gambar 4. Tampak dari Jauh Lahan Pertanian Masyarakat Baduy 
di Lereng Gunung Kendeng

Berdasarkan norma menjaga dan melestarikan alam, tindakan yang 
dipraktikkan orang Baduy untuk menjaga kelestarian alam yaitu: 

1. Pembagian lahan. Pembagian lahan yang tetap. Orang Baduy 
membagi lahan di Desa Kanekes menjadi tiga bagian, yaitu lahan 
hutan larangan, lahan usaha pertanian, dan lahan pemukiman; 

2. Pemenuhan kebutuhan hidup yang menggunakan bahan-bahan 
yang merusak alam dalam bentuk bahan material untuk pembuatan 
rumah, barang-barang yang dipakai untuk kebutuhan rumah 
tangga, teknik berladang dan penggunaan air.
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Pandangan keruangan masyarakat Baduy yang bersumber pada 
Kepercayaan Wiwitan, memiliki kesamaan dengan pandangan kosmis 
dari konsep Dewa Raja. Menurut kepercayaan masyarakat Baduy, 
Wiwitan diberikan amanat untuk menjaga kelestarian alam dengan 
bertapa (bekerja dan berusaha): mempertahankan kelestarian alam. 
Untuk mempertahankan kelestarian alam, sekaligus mempertahankan 
adat, Baduy memandang wilayah Baduy sebagai inti dunia. Apabila 
inti jagat rusak, maka dunia seluruhnya akan rusak. Oleh karena 
itu, masyarakat Baduy diminta untuk mempertahankan aturan demi 
menjaga kelestarian alam.

Untuk itu dibentuklah sistem tata ruang yang membagi dunia 
ke dalam tiga bagian, yaitu Baduy Dalam (Tangtu), Baduy Luar 
(Panamping), dan Luar Baduy (Dangka). Baduy Dalam dan Baduy Luar 
berada di wilayah Kanekes. Sedangkan Luar Baduy adalah wilayah lain 
di luar wilayah Desa Kanekes.

Tangtu merupakan cikal bakal pemukiman Wiwitan yang menjadi 
mandala (pusat kesucian) atau tempat bertapa. Sedangkan Panamping 
adalah penjaga dari kekotoran, yang bertugas membantu wilayah Tangtu 
agar tetap suci. Sedangkan Luar Baduy adalah wilayah yang menginduk 
ke Baduy, membantu warga Wiwitan untuk melaksanakan aturan 
meneguhkan ajaran Wiwitan.

Gambar 5. Kondisi Jalan di Kampung Kadu Ketug, Baduy Luar
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Dalam pandangan Baduy, Luar Baduy adalah wilayah yang kotor 
atau wilayah yang berisikan warga-warga yang tidak mampu mengemban 
amanat Wiwitan yang diberikan Adam Tunggal. Sedangkan wilayah 
Panamping, wilayah yang sudah tidak melaksanakan ajaran wiwitan 
sepenuhnya, yang sudah dipengaruhi oleh kehidupan warga Luar Baduy, 
tetapi masih tetap mempertahankan sebagian ajaran Wiwitan. Tangtu 
adalah wilayah tempat para warga melaksanakan tapa mempertahankan 
kesucian dengan mempertahankan ajaran Wiwitan sepenuhnya.

Seperangkat norma yang dilaksanakan oleh masyarakat Baduy 
memiliki tata urutan yang sistematis: Tingkatan norma yang dilasnakan 
masyarakat Baduy meliputi:

1. Pikukuh artinya ketentuan adat mutlak, adat yang harus 
dilaksanakan oleh semua anggota masyarakat adat; 

2. Buyut adalah sesuatu yang melanggar pikukuh baik Pikukuh 
Wiwitan maupun Pikukuh Karuhun;

3. Hukum; merupakan ketentuan yang mengatur tentang apa yang 
dilarang dan boleh dilaksanakan oleh warga Baduy. 

Gambar 6. Jembatan Bambu yang Menghubungkan Satu Kampung dengan 
Kampung Lainnya
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Sistem norma yang pertama adalah Pikukuh. Pikukuh memiliki 
pengertian yang sama dengan tindakan-tindakan yang diwajibkan dan 
dilakukan secara turun temurun. Pikukuh berasal dari nenek moyang, 
generasi tua (karuhun) yang diwariskan kepada generasi muda, dikenal 
juga dengan Pikukuh Karuhun. Kesejahteraan umat dimaknai sebagai 
menjaga kelestarian dan kesinambungan alam sebagaimana mestinya, 
sebagaimana awalnya diciptakan. Alam tidak boleh dirusak dan diambil 
sumber daya untuk kehidupan yang mewah, seperti mengambil bahan 
tambang seperti emas, mengambil minyak bumi, menebang hutan, 
mencemari lingkungan dengan menggunakan bahan-bahan kimia 
seperti sabun.

Sistem norma yang kedua adalah Buyut. Buyut diartikan sebagai 
sesuatu yang melanggar pikukuh baik Pikukuh Wiwitan maupun Pikukuh 
Karuhun. Buyut terbagi menjadi dua jenis, yaitu Buyut Adam Tunggal 
dan Buyut Nahun. Buyut Adam Tunggal berarti tabu pokok beserta 
kecil-kecilnya yang hanya berlaku untuk orang Baduy Tangtu. Sedangkan 
Buyut Nahun, berarti tabu untuk hal-hal yang pokok saja serta berlaku 
untuk orang Baduy Panamping dan Baduy Dangka. Termasuk dalam 
Buyut Adam Tunggal adalah melaksanakan pikukuh wiwitan dan pikukuh 
karuhun, seperti larangan bertani sawah untuk Baduy Tangtu dan Baduy 
Panamping. Buyut Nahun, hanya berlaku untuk Baduy Panamping saja, 
yaitu dilarang bertani sawah, tetapi boleh menanam kopi dan cengkeh.

Detail tentang Buyut Adam Tunggal dan Buyut Nahun dapat dilihat 
pada Tabel 1.

Tabel 1. Norma-Norma Masyarakat Baduy

BUYUT ADAM TUNGGAL
BUYUT NAHUN

BADUY
TANGTU

BADUY
PANAMPING

Bentuk rumah nyuluh nyanda 
menghadap Utara-Selatan

Kontur tanah tidak boleh 
dirubah dan dibiarkan 
sesuai aslinya.

Kontur tanah boleh 
diratakan sesuai 
keinginan.

Atap memakai rumbia dan 
injuk, bentuk panggung, tidak 
menggunakan tembok, cat 
berwarna dan tidak memakai 
kaca, perumahan dibuat 
dekat sumber air (sungai).

Tidak menggunakan 
paku, hanya memakai 
alat pasak, tali dan rotan.

Menggunakan paku, dan 
menggunakan alat-alat 
modern dan bahan-
bahan modern.
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Hanya memakai satu 
pintu dan tidak ada 
jendela.

Pintu boleh lebih dari 
satu dan sudah memakai 
jendela tetapi tidak 
mengunakan kaca.

Bentuk bilik tidak meng-
gunakan corak atau model.

Bilik menggunakan corak 
atau model.

Lantai hanya boleh pakai 
gelondongan bambu 
(palupuh).

Boleh pakai palupuh, 
boleh pakai papan.

Kamar tidur hanya satu. Kamar tidur boleh lebih 
dari satu.

Di setiap kampung ada 
Imah Balai Adat.

Di setiap kampung tidak 
ada Imah Balai Adat.

Pakaian hanya menggunakan 
dua warna.

Memakai warna hitam 
atau putih gading,

Memakai warna hitam 
dan putih, juga boleh 
berwarna.

Pakaian wanita bermodel 
kebaya, pakaian pria 
memakai ikat kepala.

Pakaian tidak boleh 
dijahit.

Pakaian boleh dijatih.

Ikat kepala berwarna 
putih.

Ikat kepala berwarna biru 
dongker bercorak hitam.

Menggunakan tungku dari 
cetakan tanah liat.

Menggunakan tungku. Menggunakan tungku 
dan peralatan modern 
lainnya seperti kompor.

Menggunakan dandang, 
kuali, kukusan, kipas bambu.

Tidak boleh 
menggunakan gelas dan 
piring.

Boleh menggunakan 
gelas dan piring.

Dilarang memperjualbelikan 
padi.

Dilarang 
memperjualbelikan padi.

Dilarang 
memperjualbelikan padi, 
tetapi hasil tanaman lain.

Berkewajiban menanam padi 
sesuai dengan jadwal yang 
ditetapkan.

Menanam huma serang 
dan huma garapan 
pribadi sesuai waktu 
yang ditetapkan secara 
serentak.

Menanam padi milik 
sendiri.

Sistem norma yang ketiga adalah Hukum. Hukum yang 
dimaksud di sini adalah mengatur tentang apa yang dilarang dan boleh 
dilaksanakan oleh warga Baduy. Hukum di Baduy tidak tertulis, tetapi 
memiliki sanksi yang berat. Sanksi bagi para pelanggar untuk orang 
Baduy Dalam adalah hukuman pembinaan, yaitu pelanggar diminta 
untuk bekerja di salah satu kampung di Baduy Dangka, yakni di Cihulu, 
selama empat puluh hari.
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Apabila pelanggaran berat, seperti melanggar aturan seperti yang 
terdaftar dalam Tabel 1, maka pelanggar diminta untuk bekerja di salah 
satu rumah sesepuh di salah satu kampung di Baduy Dangka dalam waktu 
yang tidak ditentukan, tetapi berdasarkan pada keinsyafan para pelanggar 
atas perbuatan yang dilakukan. Kemudian dilakukan upacara panyapuan, 
artinya pembersihan diri oleh Puun. Pada akhirnya, pelanggar ditanyakan 
apakah ingin tetap di Baduy Tangtu atau keluar dari Baduy Tangtu.

Tabel 2. Larangan Bagi Masyarakat Baduy Tangtu

LARANGAN BAGI BADUY DALAM LARANGAN BAGI BADUY LUAR

Bepergian keluar tidak boleh 
menggunakan kendaraan, harus jalan 
kaki.

Boleh menggunakan kendaraan.

Tidak ada nyanyian yang menggunakan 
pantun, hanya nada.

Menggunakan nyanyian dengan nada, 
irama dan kata-kata.

Dilarang menggunakan bahan kimia, 
sabun mandi, odol, dan minyak wangi.

Boleh menggunakan bahan-bahan kimia.

Dilarang menggunakan alas kaki. Boleh menggunakan alas kaki (sepatu 
dan sandal).

Dilarang bepergian menggunakan 
kendaraan.

Bepergian boleh menggunakan 
kendaraan.

Dilarang memiliki alat-alat elektronik. Tidak boleh memiliki alat-alat elektronik.

Dilarang memiliki perhiasan emas dan 
merokok.

Boleh memiliki perhiasan emas dan 
merokok.

Dilarang membuka warung untuk 
berdagang.

Boleh membuka warung untuk 
berdagang.

Menjaga kelestarian alam dilakukan dengan cara bertapa yaitu 
menjaga nafsu serakah dengan mempertahankan keteguhan untuk 
hidup sederhana. Kesederhanaan itu diwujudkan dalam pembangunan 
rumah, peralatan-peralatan hidup, dan pakaian. Dalam membangun 
rumah orang Baduy tidak menggunakan bahan-bahan yang hasil 
olahan sumber daya alam, seperti besi dan genteng, karena keduanya 
merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Peralatan-
peralatan hidup tidak menggunakan bahan-bahan yang terbuat dari 
plastik, kaca, besi, dan listrik. Begitu juga pakaian, tidak menggunakan 
bahan pakaian yang terbuat dari bahan sintetis (polymer). Orang Baduy 
hanya diperbolehkan untuk memakai pakaian katun yang terbuat dari 
benang kapas.
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Orang Baduy mengakui sebagai warga mandala yang ditugaskan 
oleh ajaran Sunda Wiwitan untuk bertapa dengan hidup sederhana. 
Hidup yang sederhana adalah jalan suci orang Baduy dalam bersemedi 
dan bertapa. Kesucian dalam berkata dan berperilaku itulah dalam 
pandangan keruangan alam semesta orang Baduy. Orang Baduy 
menganggap wilayah Baduy adalah inti jagat (mandala) yang berfungsi 
sebagai jantung alam semesta dengan hutan larangan sebagai paru-
paru alam semesta. Kalau kita bayangkan sebagai tubuh manusia, 
orang Baduy menganggap dirinya sebagai warga yang berada di jantung 
manusia. Alam semesta akan hancur apabila wilayah Baduy juga 
hancur. Kehancuran alam dapat terjadi ketika orang Baduy tidak lagi 
mempertahankan ajaran Wiwitan.

Alam pikiran orang Baduy dapat dipahami secara sederhana 
bahwa alam semesta harus dilestarikan dengan menjaga sikap dan 
perilaku kita sebagai manusia. Sikap dan perilaku yang harus dijaga 
adalah pola hidup yang sederhana, tidak berlebihan, serakah dan rakus. 
Keserakahan yang mengikuti nafsu akan menyebabkan alam semesta 
digunakan secara habis-habisan mengikuti keinginan manusia. Pada 
akhirnya pendekatan human welfare ecology menjadi sangat relevan, bahwa 
kelestarian lingkungan tidak akan terwujud apabila tidak terjamin 
keadilan lingkungan, khususnya terjaminnya kesejahteraan masyarakat 
secara berkelanjutan (Marfai: 2013).
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Pengantar
Masyarakat Baduy Luar tidak pantang untuk menggarap lahan ladang 
di luar daerahnya, yaitu di daerah-daerah tetangga Desa Kanekes, di 
daerah-daerah luar Baduy, daerah Muslim. Orang Baduy Luar seringkali 
menggarap huma di lahan huma luar Desa Kanekes,1 yang dibeli atau 
dikerjakan dengan pembagian hasil atau dengan membayar sewa 
berupa uang dan padi. Hal itu umumnya dilakukan sewaktu menunggu 
rotasi pemakaian lahan huma dan menambah persediaan padi mereka. 
Berladang merupakan mata pencaharian utama, kewajiban agama, dan 
sekaligus menjadi identitas budaya mereka (Iskandar, 2012).

Faktor internal banyaknya orang Baduy Luar yang berhuma di 
luar desa Kanekes disebabkan oleh kondisi demografis Baduy yang 
terus mengalami peningkatan jumlah penduduk sedangkan pola 

1Sistem huma atau sistem ladang atau dalam bahasa inggris disebut swidden 
cultivation system, slash and burn cultivation system atau forest fallow cultivation system 
adalah sistem pertanian tanam padi secara berotasi di lahan kering dibentuk 
dengan cara membuka sebidang lahan hutan ditebang, dikeringkan dan dibakar, 
serta ditanami tanaman padi dan aneka ragam tanaman semusim lainnya selama 
1-2 tahun berturut-turut pada petak lahan yang sama. Johan Iskandar. Ekologi 
Perladangan Orang Baduy: Pengelolaan Hutan Berbasis Adat. (Bandung: PT Alumni, 
2012), hlm. 2.

Ahmad Mukrim

PEMUKIMAN MASYARAKAT 
BADUY SEBAGAI AGEN 

TRANSFORMASI SOSIAL
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berhuma tetap bahkan hasilnya cenderung menurun menyebabkan 
ketidakseimbangan antara daya dukung lahan garapan dengan tuntutan 
untuk memenuhi kebutuhan pangan membuat masyarakat Baduy 
Luar berladang di luar wilayah Kanekes yang disebut dengan ngadon2 
dengan tujuan agar selamat dari bahaya krisis pangan. Menurut versi 
pemerintah pada masa orde baru masyarakat Baduy termasuk ke 
dalam kategori masyarakat terasing yaitu kelompok masyarakat yang 
bertempat tinggal atau berkelana di tempat-tempat yang secara geografis 
terpencil dan terisolasi dan secara sosial budaya terasing atau masih 
terbelakang dibandingkan dengan masyarakat bangsa Indonesia pada 
umumnya. Sehingga keberadaan para peladang di luar Desa Kanekes 
yang memelihara dan merawat tanaman keras yang ada di ladang 
milik non Baduy memotivasi Dinas Sosial Kabupaten Lebak untuk 
memukimkan mereka.

Adanya rencana pembuatan pemukiman bagi masyarakat Baduy 
itu mendapat dukungan pemerintah dalam satu program Pembinaan 
Kesejahteraan Masyarakat Terasing (PKMT). Lokasinya berada di 
Gunung Tunggal, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten 
yang dikenal dengan kampung Baduy pemukiman yang terdiri dari 
Kampung Margaluyu, Cipangembar dan Cihaur. Ini merupakan 
terobosan dalam menuju suatu penyesuaian kultur, supaya masyarakat 
Baduy sadar dan mengerti yang akhirnya bisa berperan dalam 
mensukseskan pembangunan Indonesia. Peresmian masyarakat Baduy 
di Gunung Tunggal pertama kali dilakukan pada tanggal 25 Juli 1978 
yang terdiri atas 80 rumah dengan 80 kepala keluarga masyarakat Baduy.

Program ini berpijak pada program PELITA VI Bidang Kesejahteraan; 
UU No. 6/1974 Pasal 4; Keputusan Menteri Sosial RI No. 15/1984 
Pasal 235 secara khusus pemerintah harus membimbing, membina, 
dan membantu kelompok masyarakat yang hidupnya masih terasing 
dan terpencil. Oleh karena itu dalam program pemukiman masyarakat 
Baduy, pemerintah juga memberikan pembinaan-pembinaan tentang 
aspek-aspek kehidupan seperti tata cara bertani, menjaga kesehatan, 
keluarga berencana dan pendidikan. Ditetapkannya Baduy sebagai 
masyarakat terasing di Indonesia, mendapat tanggapan Orang Baduy. 

2Ngadon yaitu sistem perladangan yang dilakukan di luar wilayah Kanekes, 
dengan menggarap ladang milik masyarakat non Baduy yang didasari oleh 
perjanjian-perjanjian yang disepakati bersama.
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Menurut mereka, Baduy bukanlah masyarakat terasing atau terisolir 
tetapi mengisolasikan diri, karena hal itu merupakan ajaran agamanya. 
Sehingga istilah masyarakat terasing diubah menjadi Komunitas Adat 
Terpencil yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Presiden No. 111 
Tahun 1999.3

Dengan adanya pembinaan-pembinaan yang diberikan membuat 
masyarakat Baduy yang tinggal di kampung Baduy pemukiman yang 
semula masih terikat dengan aturan-aturan agama Sunda Wiwitan sudah 
terjadi kelonggaran dalam menjalankan ajaran agama tersebut, walau 
demikian masyarakat Baduy pemukiman selama beberapa tahun tetap 
memelihara hubungan sosial religius dengan Kanekes yang diwujudkan 
dengan dikirimkannya perwakilan masyarakat Baduy Pemukiman untuk 
menghadiri upacara adat dan keagamaan di Kanekes seperti Kawalu.

Kesadaran akan nilai dan norma sosial Baduy terutama untuk 
mengikuti upacara adat dan keagamaan Sunda Wiwitan di Kanekes 
setiap keluarga di kampung Baduy pemukiman lambat laun bisa 
memudar seiring dengan meningkatnya intensitas interaksi sosial 
dengan masyarakat non Baduy. Alih agama atau konversi agama adalah 
bentuk perubahan signifikan yang terjadi pada masyarakat Baduy 
pemukiman dengan meningkatnya pengetahuan mereka tentang kedua 
ajaran tersebut. Ada beberapa sebutan yang diberikan kepada mereka 
yang melakukan konversi agama seperti Baduy Pemukiman, Baduy 
Proyek, Baduy Migran, Mantan Baduy dan Baduy Muslim.

Perkembangan masyarakat Baduy pemukiman didukung dengan 
tersedianya fasilitas pendidikan formal. Hal ini semakin mem-
perluas kesempatan generasi muda Baduy pemukiman untuk dapat 
meningkatkan keterampilan hidup dan kesejahteraan mereka dimasa 
mendatang. Keberhasilan masyarakat Baduy pemukiman dalam 
meningkatkan kesejahteraan hidupnya akan terus memberikan ide 
perubahan bagi masyarakat Baduy yang masih tinggal di Desa Kanekes 

3Menurut Direktorat Bina Masyarakat Terasing, Departemen Sosial Republik 
Indonesia, masyarakat terasing adalah kelompok masyarakat yang memiliki 
kesamaan ciri-ciri fisik, sosial dan budaya, dan mendiami suatu kawasan yang sulit 
dijangkau, terpencil, terpencar sehingga mengalami kesenjangan sosial-budaya yang 
mengakibatkan taraf kesejahteraannya sangat rendah dan terbelakang. Sedangkan 
menurut Keppres No. 111/1999, Komunitas Adat Terpencil adalah kelompok sosial 
budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam 
jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik
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khususnya masyarakat Baduy Luar yang melakukan sistem perladangan 
di luar Baduy.

Ikatan tali kekerabatan antara Baduy pemukiman dengan Baduy 
di Desa Kanekes sampai saat ini tetap ada. Bagi masyarakat Baduy 
pemukiman, mereka menyadari fakta sejarah dan realitas sosial yang 
ada, bahwa mereka awalnya berasal dari masyarakat Baduy di Desa 
Kanekes. Berlanjutnya interaksi antara masyarakat Baduy dari Kanekes 
dengan Baduy yang tinggal di kampung Baduy pemukiman membuat 
perubahan masyarakat Baduy dalam sepuluh tahun terakhir terus 
berkembang yang pada akhirnya menuntut adanya perubahan sosial 
dalam segala hal. 

A. Sejarah Pemukiman Masyarakat Baduy
Peristiwa pemukiman masyarakat Baduy pada tahun 1978 merupakan 
migrasi terbesar pertama dalam sejarah masyarakat Baduy. Kurang 
lebih sebanyak 80 KK termasuk kepala desa Kanekes turut serta dalam 
program tersebut. Pemukiman itu diberikan nama CIPANGEMBAR, 
karena di daerah itu ada dua sumber air yang seolah-olah kembar, 
yang memiliki filosofi Cai-kembar (Bahasa Sunda) berarti cai yaitu air, 
merupakan sumber kehidupan manusia, sedangkan kembar atau ganda, 
adalah pelipatgandaan dari sumber kehidupan manusia. Diharapkan 
adanya pelipatgandaan dari kesejahteraan masyarakat pemukim.

Awalnya instansi lokal Kabupaten Lebak dihadapkan pada situasi 
yang sulit dan membingungkan untuk membina masyarakat Baduy 
karena dalam sejarahnya masyarakat Baduy sudah mengasingkan diri 
sejak zaman kerajaan Banten. Setelah Indonesia merdeka, Dinas Sosial 
pun tidak pernah berhasil karena mereka selalu menolak bantuan dan 
program dari pemerintah.

Akhirnya rencana itu dikembalikan kepada petugas sosial 
kecamatan selaku ujung tombak program pembinaan masyarakat Baduy. 
Bupati Kabupaten Lebak pada waktu itu Bapak Hana Sudarna, S.H dan 
Camat Leuwidamar Hana Koswara, B.A mempercayakan kepada petugas 
sosial kecamatan yang lebih mengetahui mengenai masyarakat Baduy. 
Sebelumnya petugas sosial kecamatan sering melakukan penyuluhan-
penyuluhan pada masyarakat Baduy. Menurut petugas sosial kecamatan, 
masyarakat Baduy Luar dapat dibina terutama pemuda-pemudanya 
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kecuali masyarakat Baduy Dalam yang memiliki peraturan yang lebih 
keras dan tertutup. Oleh karena itu perlu diadakan survey dan observasi 
terlebih dahulu ke Desa Kanekes serta membentuk tim penelitian 
terarah.

Seminggu setelah musyawarah staf Direktorat Pembinaan 
Masyarakat Terasing dan petugas sosial kecamatan melakukan survey 
ke tiga kampung di Baduy. Kampung pertama yang didatangi adalah 
kampung Kaduketug untuk mewawancarai masyarakat di sana menginap 
satu malam, keesokan harinya ke kampung Kadujangkung dan menginap 
satu malam, hari ketiga bermalam di Kampung Kompol, kesimpulan 
hasil observasi kepada masyarakat di tiga kampung menurut analisis 
mereka bahwa masyarakat Baduy dapat dibina.

Secara ringkas sejarah pemukiman masyarakat Baduy dapat dilihat 
dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3. Pemukiman Masyarakat Baduy dalam Rentang Sejarah

No Waktu Keterangan

1. Juni 1976 Musyawarah untuk melihat kemungkinan-
kemungkinan pembinaan pengembangan dan 
peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat Baduy

2. September 1976 Penelitian tanah oleh petugas sosial kecamatan

3. Nopember 1976 Penelitian yang kedua untuk lahan pemukiman 
yang cocok, pertama meneliti tanah perkebunan 
Pasir Kopo dan perkebunan karet Gunung Tunggal. 

4. Februari 1977 Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak 
mengadakan musyawarah dengan pihak 
perkebunan PT LANGKAPURA

5. 16 Februari 1977 Terbit DIP No. 07/XXVII/2/77 Proyek 
Pengembangan Kesejahteraan Masyarakat Terasing 
Jawa Barat dengan pembiayaan sebesar 40 (empat 
puluh) juta rupiah.

6. Maret 1977 Terdapat calon pemukim sebanyak 43 KK orang 
Baduy

7. September 1977 Calon pemukim sudah lengkap sebanyak 80 KK

8. Oktober 1977 Bantuan Jaminan Hidup (Jadup) mulai diberikan 
oleh Departemen Sosial berupa kebutuhan pokok 
sehari-hari setiap keluarga: beras, garam, ikan asin, 
terasi, minyak goreng, minyak tanah dan tembakau, 
sebagai jaminan hidup selama mereka belum 
menghasilkan pertaniannya di lokasi pemukiman 
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9. Februari 1978 Pembangunan 80 buah rumah dan 1 buah 
kantor/rumah petugas yang sudah dibuatkan 
pola tata guna tanah dan dilakukan pembukaan 
tanah termasuk pembuatan jalan dan jembatan 
sementara. Pembangunan dilaksanakan oleh CV. 
Sari Mukti Indah Karya yang beralamat di Jalan 
Cikawao Bandung. Perumahan yang dibangun 
disesuaikan dengan keinginan masyarakat Baduy 
yaitu rumah panggung dan balai sosial yang mirip 
dengan bangunan di Desa Kanekes.

10. 25 Juli 1978 Proyek Pembinaan Masyarakat Baduy tahap I 
diresmikan oleh Direktur Jenderal Bina Sosial 
Departemen Sosial RI Bapak Drs. Agoeng Yoewono, 
setelah penanda tanganan Prasasti Proyek.

Pada waktu itu ketika mencari calon pemukim orang-orang Baduy 
yang bersedia dimukimkan, Jaro Samin sebagai Jaro Pemerintahan 
Baduy atau Kepala Desa Kanekes tahun 1977 yang kebetulan berladang 
di Gunung Tunggal bersedia untuk dimukimkan. Bagi Jaro Samin 
ide pemukiman masyarakat Baduy dapat membantu menyelesaikan 
permasalahan krisis pangan di Desa Kanekes karena keterbatasan lahan, 
akan tetapi karena dihadapkan dengan aturan adat yang kuat maka tidak 
mudah untuk mengajak masyarakat Baduy dimukimkan, awalnya sulit 
sekali mengajak masyarakat Baduy untuk dimukimkan. Jaro Samin 
sebagai Kepala Desa terus memikirkan hal itu, daripada berladang di 
luar yang kadang-kadang pulang ke Baduy setahun sekali hanya pada 
saat Kawalu, Ngalaksa dan Seba Bapa Gede lebih baik mengikuti program 
pemukiman dari Dinas Sosial. 

Kesediaan Jaro Samin untuk dimukimkan di Gunung Tunggal 
juga didasarkan keyakinan historis masyarakat Baduy bahwa daerah 
Gunung Tunggal dulunya adalah wilayah kekuasaan masyarakat Baduy. 
Wilayah ini merupakan salah satu wilayah bertapanya para leluhur 
Baduy. Namun, seiring dengan penyempitan wilayah Baduy pada masa 
penjajahan Belanda, masyarakat Baduy hanya menempati wilayah Desa 
Kanekes. Menurut beberapa sumber beberapa wilayah seperti Sajira, 
Muncang, Cimarga juga menjadi bagian dari wilayah Baduy karena 
memiliki beberapa kesamaan dalam sistem pertanian, adat istiadat dan 
bahasa sunda kuno.
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Gambar 7. Lokasi Program Pemukiman Masyarakat Baduy

Jaro Samin sebagai Kepala Pemerintahan masyarakat Baduy 
memiliki pengaruh yang besar untuk mengajak masyarakat Baduy 
agar bersedia dimukimkan. Jaro Samin sebenarnya juga dilema pada 
awalnya, karena statusnya sebagai Jaro harus patuh kepada aturan 
Puun yang kurang setuju dengan rencana pemukiman masyarakat 
Baduy. Setelah berpikir panjang dan berharap dapat memperbaiki 
kondisi sosial ekonomi masyarakat Baduy khususnya para peladang 
di luar Desa Kanekes, sehingga Jaro Samin dianggap sebagai pelopor 
masyarakat Baduy Muslim.

Alasan Jaro Samin bersedia dimukimkan pada waktu itu, karena 
pemikiran Jaro Samin sudah maju, dia berpikir masyarakat Baduy Luar 
yang tidak memiliki lahan untuk berladang dan banyak yang tumpang 
sari di daerah luar Baduy sedangkan dia tidak mengetahui bagaimana 
taraf hidup masyarakatnya. Selain persebaran masyarakat Baduy di 
luar Desa Kanekes menyulitkan dirinya untuk berkoordinasi dengan 
warganya, tercetuslah ide bagaimana jika orang Baduy dikumpulkan 
dalam satu tempat wilayah di luar Desa Kanekes. Kalau dikumpulkan 
mudah artinya masyarakat Baduy tidak tersebar di setiap tempat ada.
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Setelah terjadi pertemuan antara Jaro Samin dengan Dinas Sosial 
dan sudah mendapatkan lokasi untuk pemukiman, bersama petugas 
sosial kecamatan, Jaro Samin berangkat mendatangi tempat-tempat 
orang Baduy yang berladang di 6 kecamatan yaitu Kecamatan Bojong 
Manik, Cileles, Gunung Kencana, Muncang, Sobang dan Cimarga. 
Pencarian orang Baduy dibeberapa kecamatan tersebut menghabiskan 
waktu beberapa hari karena medan tempuh yang sulit untuk dilalui.

B. Latar Belakang Pemukiman Kembali Masyarakat Baduy
Tingginya angka peladang berpindah di luar Desa Kanekes membuat 
masyarakat Baduy tersebar di beberapa desa dan kecamatan di 
Kabupaten Lebak. Mereka yang berladang di luar Desa Kanekes 
biasanya menggunakan sistem bagi hasil atau kontrak kerja yang 
tidak dapat menjamin kehidupan masyarakat Baduy karena bisa saja 
kapan pun si pemilik lahan memutuskan kontrak kerja, sehingga 
masyarakat Baduy tersebut harus kembali berpindah untuk mencari 
ladang lain yang bersedia untuk digarap. Menurut aturan adat mereka 
yang berada di luar Desa Kanekes harus tetap menjalankan kewajiban 
yang berlaku bagi masyarakat Baduy dimana pun mereka tinggal. 
Namun, karena lokasi yang jauh dari lingkungan adat dan jarang 
adanya kontrol dari Puun membuat mereka seringkali melakukan 
pelanggaran-pelanggaran. 

Beberapa aturan masyarakat Baduy Dalam dan Luar yang sering 
dilanggar oleh masyarakat Baduy yang berladang di luar Desa Kanekes 
antara lain sebagai berikut:

a. Menolak pendidikan formal seperti menyekolahkan anak ke Sekolah 
Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan seterusnya.

b. Dilarang memelihara ternak berkaki empat, kecuali anjing.

c. Menolak nilai-nilai baru yang kiranya melanggar dengan peraturan 
hukum adat.

d. Menolak mempergunakan alat pertanian yang modern dan 
pupuknya (cangkul, garpu, dan alat tradisional lainnya).

e. Pembuatan rumah tidak boleh memakai paku.
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Kenyataannya masyarakat Baduy yang berladang di luar Desa 
Kanekes ada yang menyekolahkan anaknya ke SD atau MI seperti di 
kampung Baduy pemukiman Gunung Tunggal. Ada juga yang memiliki 
kendaraan roda dua, memakai peralatan hidup modern, memakai pupuk 
dan cangkul dalam bertani serta mulai menerima hal-hal baru yang 
dilarang oleh adat.

Peningkatan jumlah penduduk yang dialami oleh masyarakat 
Baduy membuat masyarakat Baduy harus mencari jalan keluar tanpa 
melanggar aturan adat atau pikukuh. Aturan masyarakat Baduy Luar 
yang tidak terlalu ketat seperti Baduy Dalam memperbolehkan mereka 
berladang di luar Desa Kanekes dengan mengelola lahan penduduk dan 
sistem bagi hasil. Oleh karena itu, sejak dulu masyarakat Baduy Luar 
berladang secara berpindah-pindah di luar Desa Kanekes bahkan sampai 
ke beberapa daerah di luar Kecamatan Leuwidamar.

Kehidupan masyarakat Baduy di luar Desa Kanekes terus ber-
pindah-pindah dan kondisi sosial ekonominya yang dianggap di 
bawah standar rata-rata kesejahteraan masyarakat pada umumnya 
membuat Dinas Sosial terus berusaha membinanya salah satunya 
dengan Sistem Pemukiman Sosial (SPS) dalam program PKMT. Bagi 
pemerintah masyarakat Baduy merupakan bagian tak terpisahkan dari 
bangsa Indonesia, oleh karenanya mereka berhak untuk mendapatkan 
pembinaan secara serius dan terpadu dari pemerintah. 

Pada awalnya program kesejahteraan masyarakat terasing hanya 
untuk suku-suku yang berada di luar pulau Jawa yang jauh dari 
sentuhan program pemerintah, akan tetapi karena keberadaan para 
peladang Baduy yang menetap sementara yaitu tempat tinggalnya sudah 
menetap untuk suatu periode tertentu dan mata pencaharaiannya masih 
berpindah-pindah serta kondisi kehidupan dan penghidupannya masih 
sangat sederhana. Meskipun sebenarnya secara geografis Baduy tidak 
terlalu jauh dari Ibukota negara sekitar 120 km dan mereka bukan 
terisolasi tetapi mengisolasikan diri.

Masyarakat Baduy tersebar di beberapa desa dan kecamatan di 
Kabupaten Lebak. Pada tahun 1997 Dinas Sosial yang akan memukimkan 
masyarakat Baduy, berhasil memetakan penyebaran masyarakat Baduy 
sebagai berikut:
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Tabel 4. Penyebaran Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak Tahun 1997

No Kecamatan/Desa
Jumlah

Keterangan
KK Jiwa

 1. Kec. Leuwidamar
a. Desa Kanekes
b. Desa Nayagati
c. Desa Sangkanwangi
d. Desa Bojongmenteng
e. Desa Jalupang Mulya
f. Desa Leuwidamar

1.158
77

107
203
175

44

5.651
317
417

1.219
675
192

Baduy Dalam dan Luar
Baduy Luar
Baduy Luar
Baduy Luar
Baduy Luar
Baduy Luar

 2 Kec. Muncang:
Desa Muncang

201 504 Baduy Luar

 3 Kec. Cimarga:
Desa Jayasari

50 166 Baduy Luar

Jumlah 2.015 9.139 Baduy Dalam dan Luar

Sumber: Cabang Dinas Sosial kabupaten Lebak

Berdasarkan tabel 4 di atas Dinas Sosial memukimkan mereka 
dengan tipe Pemukiman di Tempat Baru (TPB) yaitu di luar Desa 
Kanekes. TPB adalah pemukiman yang dibangun di lokasi baru yang 
memenuhi persyaratan dengan memindahkan warga di tempat asal 
ke tempat baru yang memiliki prospek lebih baik. TPB ini terletak di 
Gunung Tuggal Desa Leuwidamar Kecamatan Leuwidamar Kabupaten 
Lebak Provinsi Banten. 

Masyarakat Baduy yang bersedia untuk dimukimkan membuat 
tipologi masyarakat Baduy yang semula hanya terdiri dari dua bertambah 
menjadi tiga, ketiga kelompok tersebut yaitu:

a. Kelompok masyarakat Baduy Dalam, yaitu kelompok inti 
masyarakat Baduy yang memiliki aturan adat yang sangat kuat 
dan mengikat dengan ciri-ciri menggunakan pakaian dan lomar 
berwarna putih. Mereka tinggal di tiga kampung yaitu kampung 
Cibeo, Cikartawana dan Cikeusik.

b. Kelompok Masyarakat Baduy Luar, yaitu kelompok masyarakat 
Baduy yang memiliki aturan tidak terlalu kuat dan mengikat seperti 
Baduy Dalam. Mereka biasanya menggunakan pakaian berwarna 
hitam dan masyarakat ini tersebar di beberapa kampung (61 
kampung pada tahun 2014) di Desa Kanekes, dan tiga kampung 
di luar Desa Kanekes (Kampung Garehong, Batara dan Kompol).
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c. Kelompok masyarakat Baduy Pemukiman Sosial atau Baduy 
Muslim, masyarakat ini adalah masyarakat Baduy yang telah 
mendapat pembinaan dari pemerintah (Departemen Sosial/Dinas 
Sosial) dengan pola pembinaannya terpadu dengan Dinas/Instansi 
lainnya. Masyarakat Baduy Muslim ini tersebar di beberapa lokasi 
seperti pemukiman Cipangembar, Gunung Tunggal, Kopo I dan 
II, Garendeng, Kompol dan Sukatani. Kelompok masyarakat 
Baduy ini lebih rentan melakukan pelanggaran adat hidup 
berdampingan dengan masyarakat non Baduy yang beragama 
Islam. Setelah mendapatkan pembinaan dari Dinas Sosial mereka 
mulai melepaskan atribut Baduynya dan menggunakan peralatan 
hidup yang dilarang oleh adat bahkan membuat mereka menjadi 
masyarakat Baduy Muslim.

C. Proses Pemukiman Masyarakat Baduy
Peresmian Pemukiman Cipangembar Gunung Tunggal menjadi penanda 
bahwa masyarakat Baduy sebenarnya dapat dibina oleh pemerintah 
khususnya Dinas Sosial. Proses pemukiman masyarakat Baduy pada 
awalnya bertentangan dengan lembaga adat, akan tetapi setelah 
diberikan pengertian bahwa pemukiman tersebut tidak mengharuskan 
pindah agama atau melanggar aturan adat.

Aturan bangunan rumah di Baduy yang memiliki ciri-ciri 
atapnya terbuat dari hateup (rumbia atau injuk), rata-rata rumahnya 
berukuran 4 x 5 m, kerangka bangunannya tanpa memakai paku untuk 
perumahan Baduy Dalam, beralaskan bambu dan tanpa memakai 
jendela maka ketika pembangunan pemukiman berlangsung, 
rumahnya didesain sesuai kehendak masyarakat Baduy seperti 
atapnya tetap memakai hateup. Setelah beberapa lama di sana, lalu 
direnovasi dan diganti memakai seng, karena cepat karat akhirnya 
diubah memakai genteng. 
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Gambar 8. Contoh Rumah Masyarakat Baduy Luar

Sekitar lima tahun tinggal di pemukiman selama masih memeluk 
Sunda Wiwitan maka mereka tetap memakai hateup (atap dari rumbia) 
dan mengikuti upacara Kawalu, intinya masih terikat dengan adat, 
mereka harus pulang ke Baduy meskipun tinggal disini. Namun lama-
lama adat semakin ditinggalkan bahkan sampai pindah agama. Ketika 
masyarakat mulai meninggalkan kewajibannya seperti Kawalu, memang 
Puun tidak mendatangi mereka ke kampung Baduy pemukiman karena 
perwakilannya sudah pamit kepada Puun.

Hal senada juga diungkapkan oleh Sekretaris Desa Kanekes yang 
berasal dari Kampung Kadujangkung Baduy Luar. Pertama dimukimkan 
pola pemukimannya bebas tidak harus menghadap ke selatan. Untuk 
bangunan atapnya semula dari heteup, sesuai permintaan orang Baduy 
sebagai calon pemukim yang akan tinggal di sana. Bentuk rumahnya 
juga panggung, tetapi tidak terlalu mirip dengan rumah biasa di luar, 
bawahnya lantainya papan. Sedangkan kalau di Baduy menggunakan 
palupuh, dengan dua kamar di setiap rumah berbeda dengan di Baduy 
yang hanya memiliki satu ruang kamar. Perubahannya dari Baduy 
ke Baduy Pemukiman mulai fisik perumahan sampai pola berpikir 
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manusianya berubah, mereka yang tidak mau berubah pulang lagi ke 
Baduy dan jumlahnya lumayan banyak”.

Berdasarkan pemaparan di atas, pemukiman masyarakat Baduy 
sedikit demi sedikit mulai berubah dan berbeda dengan kebiasaan 
lamanya. Pemukiman masyarakat Baduy pertama kali diikuti oleh 80 
KK pada tahun 1977 - 1978. Mereka asli orang Baduy, bagi mereka yang 
tidak menginginkan perubahan kembali lagi ke Kanekes. Masyarakat 
Baduy yang dimukimkan berasal dari Kampung Kadujangkung, 
Karahkal, Kaduketug, Sorokokod, Gazebo, Cikadu, Kaduketer dan lain-
lain. Mereka yang menghendaki perubahan tetap bertahan di kampung 
Baduy pemukiman Desa Leuwidamar. Kurang lebih ada sekitar 35 orang 
pulang kembali ke Baduy, salah satu alasan mereka kembali lagi ke Baduy 
karena dorongan dari keluarga seperti takut masuk Islam.

Program pemukiman masyarakat Baduy bersifat sukarela, jadi 
dari sekitar 80 Kepala Keluarga (KK) yang bisa bertahan di sini hanya 
sekitar 47 KK sampai waktu pembagian sertifikat dari Dinas Sosial. 
Mereka yang kembali lagi ke Baduy ada yang kurang dari satu, dua atau 
tiga tahun meninggalkan Baduy pemukiman. Ada juga yang masuk 
lagi ke Pemukiman Kopo I, II, Sukatani dan lokasi pemukiman lainnya 
dari Dinas Sosial. Namun yang tetap bertahan sampai sekarang juga 
banyak, setelah keberhasilan pemukiman di Cipangembar diikuti oleh 
pemukiman sekitar 30 KK di Kopo II dan Kopo I sekitar 60 KK. Hanya 
sekitar 5 - 6 KK yang pulang lagi.

Infrastruktur perumahan masyarakat Baduy Pemukiman berbeda 
dengan rumah di Desa Kanekes, misalnya dari segi bentuk rumah 
menghadap ke selatan dan utara, sedangkan ketika tinggal di Baduy 
Pemukiman disesuaikan dengan keinginan warga pemukim. Pola tata 
ruang rumahnya di Baduy hanya memiliki satu tempat tidur, sedangkan 
di pemukiman ada ruang tamu dan kamarnya pun ada dua yang 
salah satunya untuk kamar tamu dengan tidak lagi harus menghadap 
ke selatan dan utara. Adab kebiasaan ketika tidur kaki tidak boleh 
menghadap ke selatan karena tidak sopan membelakangi rumah Puun 
dan selatan adalah kiblatnya agama Sunda Wiwitan. Oleh karena itu 
rumahnya menghadap ke timur atau ke barat.

Kenyamanan orang Baduy di pemukiman juga bersifat relatif. 
Mereka yang merasa lebih nyaman di pemukiman daripada tinggal di 
Baduy disebabkan oleh adanya kebebasan untuk menjalani kehidupan 
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sehari-hari dalam segala hal yang penting tidak melanggar aturan agama 
dan negara. Orang Baduy tidak lagi terikat oleh adat yang begitu kuat 
dan mengikat. Setelah dibangunkan tempat tinggal untuk masyarakat 
Baduy mereka diberikan izin garap, dimana saja masyarakat Baduy ingin 
menggarap dipersilahkan oleh Dinas Sosial beberapa tahun kemudian 
baru diberikan sertifikat hak milik tempat tinggal dan lahan garapan 
tetap serta tidak berpindah-pindah. 

Sesuai dengan arahan dari Dinas Sosial Kabupaten Lebak yang 
ditunjukkan kepada warga Baduy, agar datang ke pemukiman bukan 
hanya butuh melainkan juga lebih nyaman, mereka harus belajar 
beradaptasi. Rumah sudah disediakan oleh pemerintah, pekarangan 
ada, meningkatkan biodiversitas pangan karena tanahnya juga subur 
jadi tidak hanya talas dan singkong, menggunakan peralatan pertanian 
seperti cangkul, garpu dan sebagainya serta tidak menggunakan tangan 
seperti di Baduy.

Dalam proses pemukiman masyarakat Baduy ada sekitar 37 
KK yang kembali ke Baduy, mereka tidak nyaman karena banyaknya 
gangguan atau isu-isu yang berkembang, orang Baduy yang memang 
kurang memiliki pengetahuan lebih tentang tujuan dimukimkannya 
mereka merasa takut dibohongi kalau sudah menetap di sana nanti 
akan dipindahkan lagi ke Kalimantan atau pulau kosong, padahal isu 
itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Para Puun dan Pajaroan terus 
menghasut warga pemukiman dan menakut-nakuti katanya kalau kamu 
tetap tinggal di pemukiman, maka kamu akan dikeluarkan dari agama 
Sunda Wiwitan, dan nantinya kamu oleh pemerintah akan dipindahkan 
ke pulau kosong. Akhirnya ada yang pulang kembali ke Baduy, ada 
yang tetap di pemukiman tetapi ada juga yang tumpang sari atau ikut 
ke ladang orang untuk tetap menguatkan pikukuh atau adat melalui 
huma. Bagi mereka yang tetap bertahan kalaupun kembali ke Baduy 
tidak memiliki lahan garapan.

Seiring dengan keberhasilan pemukiman masyarakat Baduy di 
Kampung Cipangembar I maka Pemerintah kembali memukimkan 
masyarakat Baduy dengan nama Kampung Cipangembar II. Masyarakat 
Baduy di kampung Baduy pemukiman yang terus berkembang menuntut 
adanya perkembangan Kampung maka terjadilah pemekaran kampung 
Baduy pemukiman bertambah dengan Kampung Margaluyu dan 
Kampung Cihaur dilahan 92 hektar tersebut. Pemekeran Kampung tidak 
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disebabkan oleh adanya permasalahan dalam masyarakat tapi hanya 
karena pertumbuhan penduduk dan kebutuhan akses masyarakat agar 
memudahkan mobilitas ke jalan raya. Setelah pemekaran kampung, 
beberapa warga Baduy pindah dari Kampung Cipangembar ke Margaluyu 
disebabkan oleh terlalu jauhnya dengan akses kendaraan, karena dulu 
jalan ke Cipangembar itu sulit hanya jalan setapak bahkan masih ada 
harimau hutan.

Kampung Cihaur adalah peleburan dari Kampung Cipangembar 
II yang berubah nama. Di ujung jalan Kampung Cihaur buntu karena 
berbatasan dengan perkebunan sawit milik pemerintah, maka beberapa 
warga sering melewati jalan sawit untuk cepat sampai ke jalan Desa. 
Sedangkan Kampung Margaluyu dihuni sekitar tahun 1978-1979. 
Pada tahun 1986 di Kampung Margaluyu hanya terdapat 14 rumah, 
saat ini Kampung Margaluyu menjadi kampung yang paling banyak 
penduduknya. Sekarang kondisi jalan di kampung Baduy pemukiman 
sudah di aspal. Kampung Baduy pemukiman juga sudah maju dan sudah 
dialiri listrik ke rumah-rumah warga.

Berlanjutnya program pemukiman bagi masyarakat dilakukan 
melalui 3 tahapan yaitu:

a. Pemerintah kembali mendatangi masyarakat Baduy yang berladang 
di luar Desa Kanekes dan diajak untuk dimukimkan oleh 
pemerintah. Jumlah KK disesuaikan calon pemukim yang bersedia 
untuk dibina oleh Dinas Sosial.

b. Pengusulan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak melalui Dinas 
Sosial dan Kantor Wilayah Departemen Sosial Jawa Barat. Setelah 
mendapatkan kepastian jumlah KK yang bersedia dimukimkan 
Dinas Sosial membuat proposal yang diajukan kepada Departemen 
Sosial Kanwil Jawa Barat dan dilanjutkan ke pusat. 

c. Dari pemerintah pusat melakukan survei dan penelitan mengenai 
lahan perkebunan, uji laborartorium apakah lokasinya rawan 
longsor dan mencari titik air. Hal itu dilakukan oleh peneliti 
dari Universitas Indonesia, Insitut Pertanian Bogor dan Institut 
Teknologi Bandung.

Keberhasilan pemukiman masyarakat Baduy di Cipangembar 
salah satunya terjadi atas kerjasama dari berbagai instansi yang 
berjalan dengan baik, sehingga proses pemukiman masyarakat Baduy 
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dilanjutkan di pemukiman di Kopo, Sukatani, Kompol, Cilangir, 
Cicakal, Corohgol, Gerendeng Garehong, Cigumeuneung. Kemudian 
pemukiman masyarakat Baduy terus berlanjut sampai di beberapa 
lokasi di bawah ini:

Tabel 5. Pemukiman Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak

Nama Pemukiman Desa Jumlah Tahun

Cipangembar I Desa Leuwidamar 80 KK 1977-1978

Cipangembar II Desa Leuwidamar 39 KK 1978-1979

Kopo I Desa Jalupang Mulya 75 KK 1979-1980

Kopo II Desa Jalupang Mulya 106 KK 1980-1981

Sukatani Desa Jalupang Mulya 35 KK 1984-1985

Kompol I dan II Desa Sangkanwangi 50 KK 1992-1993
1993-1994

Kp. Cilangir Desa Nayagati 30 KK 1993-1994

Kp. Cicakal Desa Jayasari 70 KK 1994-1995

Kp. Corohgol Desa Pasir Eurih 50 KK 1994-1995

Kp. Gerendeng atau 
Garehong

Desa Nayagati 30 KK 1994-1995

Kp. Cigumeuneung Desa Bojong Menteng 75 KK 1995-1996

Pasir Gintung Desa Bojong Menteng 60 KK 1995-1996

Sumber: Wawancara dengan eks Koordinator Petugas Sosial Kecamatan

Kampung Baduy pemukiman di Desa Leuwidamar sudah lebih maju 
dalam berbagai hal dibandingkan pemukiman-pemukiman masyarakat 
Baduy lainnya. Kampung Cigumeuneung adalah lokasi pemukiman 
terakhir masyarakat Baduy dan tidak ada lagi pemukiman masyarakat 
Baduy karena adanya perubahan status dari masyarakat terasing menjadi 
Komunitas Adat Terpencil (KAT). 

Perubahan status Baduy dari masyarakat terasing menjadi KAT 
tidak memungkinkan untuk dimukimkan tetapi hanya direhabilitasi. 
Selain masyarakat Baduy di Kecamatan Leuwidamar juga memiliki 
daerah yang memiliki kearifan lokal masyarakat. Pembangunan infra-
struktur kampung disesuaikan dengan keingian masyarakat dan 
masyarakat Baduy memilih untuk dibangunkan rumah panggung, 
meskipun jika masyarakat menginginkan rumah setengah badan dari 
batu bata juga dipersilahkan
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D. Tujuan Pemukiman Masyarakat Baduy
Berbagai masalah yang dihadapi masyarakat Baduy yang berladang 
di luar Desa Kanekes pada hakikatnya mereka sudah ingin keluar 
dari Baduy, terlepas dari aturan adat, meningkatkan pendapatan dan 
bercampur baur dengan masyarakat lainnya. Pada umumnya mereka 
yang tersebar di beberapa desa dan kecamatan berada pada kondisi sosial 
dan ekonomi yang sangat mengkhawatirkan mengingat lahan pertanian 
mereka sangat terbatas dan oleh masyarakat luar pada umumnya kurang 
diperhatikan mereka hanya digunakan sebagai tenaga buruh di ladang 
dan di kebun/huma.

Bertitik tolak pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang 
Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, maka Departemen 
Sosial berupaya dengan cara memukimkan mereka dari tempat asal 
ketempat baru. Sebagaimana telah dijelaskan di dalam Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok 
Kesejahteraan Sosial Pasal 1 bahwa setiap warga negara berhak atas 
taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya dan berkewajiban untuk 
sebanyak mungkin ikut serta dalam usaha-usaha kesejahteraan sosial.

Maksud dan tujuan pembinaan masyarakat Baduy oleh Dinas Sosial 
di antaranya terentasnya masyarakat Baduy dari kondisi keterbelakangan 
baik fisik, sosial, budaya kehidupan dan penghidupan dan penghasilan 
sehingga dapat mencapai taraf kesejahteraan sosial yang lebih baik, yang 
memungkinkan dapat juga berperan aktif dalam pembangunan nasional, 
sesuai dengan tujuan tersebut di atas, maka indikator keberhasilan 
pemukiman masyarakat Baduy antara lain:

a. Terwujudnya pemukiman/lingkungan Baduy yang teratur dan 
berkembang. Masyarakat Baduy yang berladang di Desa Leuwidamar 
atau desa-desa sekitarnya hidup di ladang-ladang milik warga. 
Ada yang terdiri dari beberapa KK atau ada yang membuatnya 
seperti blok-blok kampung, sehingga melalui program pemukiman 
diharapkan masyarakat Baduy yang hidup di luar Desa Kanekes akan 
menetap secara teratur.

b. Dapat menetap di tempat pemukiman dan tidak berpindah-pindah 
serta berpenghasilan tetap dan memiliki penghasilan sampingan. 
Kebiasaan masyarakat Baduy yang sering berpindah-pindah setelah 
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selesai kontrak kerja dan memiliki penghasilan yang tidak hanya 
bergantung pada hasil panen padi ladang.

c. Meningkatnya pemenuhan kebutuhan dasar dalam hal sandang 
pangan, perumahan, kesehatan dan gizi, pendidikan dan pekerjaan 
serta mata pencaharian yang layak. Pemenuhan kebutuhan dasar 
tersebut merupakan tolok ukur kesejahteraan masyarakat yang 
diharapkan dapat dicapai melalui program pemukiman bagi 
masyarakat Baduy.

d. Mampu memanfaatkan sarana-sarana umum, sarana-sarana sosial 
seperti pendidikan, pelayanan kesehatan, peribadatan dan lain-lain. 
Banyaknya larangan atau tabu menghambat masyarakat Baduy dalam 
memanfaatkan fasilitas umum yang disediakan oleh pemerintah.

e. Meningkatnya interaksi sosial dengan terjadinya pembauran 
dengan masyarakat di luar lingkungannya. Umumnya masyarakat 
Baduy sering merasa kurang percaya diri saat berinteraksi dengan 
masyarakat luar karena mereka memiliki kesamaan derajat.

f. Mengenal dan memanfaatkan sistem administrasi desa serta menum-
buhkan kelembagaan dalam masyarakat. Indikator keberhasilan 
pemukiman ini mengharapkan adanya partisipasi masyarakat agar 
turut memanfaatkan sistem administrasi dan lahirnya organisasi 
kemasyarakatan seperti karang taruna dan PKK.

g. Tumbuhnya kesadaran sebagai bagian dari warga Negara Indonesia 
dan melakukan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Indikator-indikator itu sejalan dengan keinginan Jaro Samin untuk 
memajukan kehidupan masyarakat Baduy melalui program PKMT 
dari Dinas Sosial. Pada awalnya Jaro Samin tidak berencana pindah 
agama hanya pindah tempat karena membutuhkan wilayah dan tanah 
untuk pertanian, jadi tetap melestarikan adat. Namun seiring dengan 
perkembangan masyarakat mulai terjadi perubahan pada masing-masing 
individu, sedikit-sedikit warga di sana mulai sekolah. 

Tujuan diadakannya pemukiman masyarakat Baduy yaitu adanya 
perubahan sikap dan perilaku sosial masyarakat Baduy. Pemerintah 
ingin mengubah masyarakat Baduy yang statis menjadi masyarakat 
yang dinamis dan yang terpenting ada perubahan dalam masyarakat 
Baduy. Mereka yang bersedia dimukimkan karena ingin mengubah 
nasib kehidupan dan tidak terkekang oleh adat.
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E. Pendidikan Masyarakat Kampung Baduy Pemukiman
Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat 
dipisahkan dalam kehidupan manusia yang terus berkembang. 
Kebutuhan akan pendidikan lambat laun juga dibutuhkan oleh 
masyarakat Baduy di pemukiman. Diterimanya pendidikan pada 
masyarakat Baduy pemukiman melalui proses yang panjang karena 
pendidikan dianggap tabu bagi masyarakat Baduy karena bertentangan 
dengan adat, tetapi dengan berbagai pembinaan yang diberikan di 
lokasi pemukiman Cipangembar munculah kesadaran akan pentingnya 
pendidikan dalam masyarakat. 

Pada bulan Maret 1978 masyarakat dipersilahkan untuk mengisi 
rumahnya masing-masing dan petugas sosial kecamatan selaku 
pembina masyarakat Baduy pemukiman juga mulai mengisi rumah 
petugas. Sejak itu pembina lapangan mengumpulkan anak-anak Baduy 
di rumahnya untuk diajak berdiskusi, membacakan dongeng, dan 
menggambar, setiap gambar diberi nama di bawahnya, lama-kelamaan 
anak-anak Baduy minta diajarkan baca tulis sejak itulah petugas 
lapangan mulai mengajar anak-anak baca tulis walaupun sebenarnya 
ada pesan dari Bapak Dirjen Bina Sosial Bapak Drs. Agoeng Yoewono 
dan Bapak Direktur Pembinaan Masyarakat Terasing Departemen 
Sosial RI Bapak Suhud Pribadi agar tidak langsung melangkah kepada 
pembinaan dalam bidang pendidikan yang penting masyarakat Baduy 
bersedia dimukimkan. 

Atas permintaan dari anak-anak Baduy kemudian petugas lapangan 
membeli triplek dan cat papan tulis, lalu mengajar anak-anak di rumah 
petugas setiap malam, dan setiap bulan dilaporkan kepada pimpinan 
proyek mengenai pembinaan di lokasi pemukiman Baduy. Masyarakat 
Baduy yang berjumlah 80 KK yang semula tinggal di pemukiman 
hanya petugas sosial kecamatanlah keluarga yang bukan orang Baduy. 
Lokasinya yang berada tengah hutan membuat anak-anaknya berhenti 
sekolah selama 1 tahun karena jauhnya jarak yang harus ditempuh untuk 
sampai ke sekolah dan harus melewati hutan sehingga anak-anaknya 
tidak berani pergi ke sekolah.

Pada tahun ajaran 1979/1980 ketika petugas lapangan memasukan 
anak-anaknya ke SDN III Leuwidamar di Gunung Tunggal sekaligus 
membawa anak-anak Baduy untuk disekolahkan, dia meminta kepada 
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guru-guru agar anak-anak dinilai mungkin ada yang bisa dimasukan 
langsung ke kelas yang lebih atas, dan setelah guru-guru mengadakan 
penilaian ternyata ada 3 orang anak diterima di kelas 3 dan 4 orang 
anak diterima di kelas 2, 18 anak di kelas 1 jadi jumlah anak-anak yang 
masuk sekolah formal ada 25 orang anak.

Setelah beberapa anak-anak Baduy di pemukiman mengikuti 
pendidikan formal, di tahun yang sama petugas sosial kecamatan selaku 
pembina masyarakat Baduy di pemukiman dan Jaro Samin dipanggil 
oleh Kepala Adat (Puun). Sesampainya mereka di Kapuunan di sana 
sudah ada Tanggungan Jaro dua belas namanya ayah Saidi dan Puun 
Cikeusik Yainten, mereka menceritakan maksudnya bahwa mereka 
mendengar kabar katanya anak-anak di pemukiman sudah bawa-bawa 
kitab ke Madrasah. Pembina masyarakat Baduy menjelaskan bahwa hal 
itu tidak benar kalau ada anak-anak di pemukiman yang ke Madrasah, 
lalu Puun kembali mempertanyakan perihal mereka yang pergi ke 
sekolah. Keduanya kembali menjawab kalau ke sekolah benar, tetapi 
yang sekolah adalah anak Pak Muksin selaku petugas sosial kecamatan 
jadi mereka hanya mengantar karena dari rumah kesekolah jauh dan 
melewati hutan sehingga anaknya tidak berani, lalu diantar oleh anak-
anak dari pemukiman, Puun bertanya lagi, apa kerjaannya anak-anak 
sesudah sampai di sekolah? anak-anak Baduy tidak sekolah mereka 
hanya belajar, akhirnya Puun berkata kalau belajar boleh hanya saja 
tidak boleh sekolah.

Sedikit demi sedikit generasi muda Baduy di pemukiman banyak 
yang sekolah. Sampai saat ini anak-anak Baduy hanya diperbolehkan 
belajar perorang, seperti baca tulis tidak melalui pendidikan formal 
tapi diajarkan secara lisan oleh lembaga keluarga atau melalui model 
pendidikan papagahan atau saling mengajari kepada sesama warga Baduy. 

Mereka yang belajar di bangku sekolah sudah dapat menguasai 
pengetahuan dasar seperti membaca, menulis dan menghitung. Mereka 
mengenal huruf abjad dan angka Romawi. Pendidikan bagi masyarakat 
Baduy di pemukiman tidak begitu saja dapat diterima melainkan 
mendapatkan respon yang beragam, ada yang tetap melanjutkan sekolah 
tapi ada juga yang putus sekolah karena takut pamali. 
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Gambar 9. Kegiatan Belajar Mengajar di Sekolah

Di bidang pendidikan dulu digerakan oleh Dinas Sosial siapa yang 
ingin sekolah. Ada yang sekolah hanya sampai kelas satu SD karena takut 
pamali. Mereka berhenti sekolah karena patuh pada orang tua walaupun 
akhirnya mereka keluar dari Baduy dan masuk Islam juga. Ketika awal 
pemukiman belum ada MI, mereka sekolahnya ke SD Gunung Tunggal 
atau SD Jalupang Mulya. Tepatnya di Kampung Kedol. Sekarang ada di 
Kopo, Pal Opat.

Mereka yang tetap bertahan menganggap bahwa pendidikan sudah 
menjadi kebutuhan karena zaman terus berkembang. Masyarakat 
Baduy tidak bisa hanya mengandalkan pengetahuan yang diperoleh dari 
tetangga atau menunggu ada pengunjung Baduy yang mau mengajari 
mereka. Sedangkan bagi mereka yang menolak pendidikan patuh pada 
ajaran Puun yang melarang masyarakat Baduy mengikuti pendidikan 
formal. 

Secara sederhana masyarakat Baduy yang menolak pendidikan 
beranggapan bahwa pendidikan formal adalah sumber kebohongan 
atau penipuan kepada orang lain, seperti kasus korupsi yang banyak 
terjadi pada saat ini. Pendidikan bagi masyarakat Baduy juga dianggap 
sebagai bagian dari modernisasi yang dibawa oleh pemerintah kolonial 
Belanda. Ada misi lain dibalik proses pembelajaran di kelas yaitu 
mereka ingin agar masyarakat Baduy meninggalkan ajaran Baduy dan 
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mengikuti keyakinan para penjajah. Mereka yakin tanpa mengikuti 
program pendidikan dari pemerintah pun mereka tetap mendapatkan 
ilmu pengetahuan yang diberikan oleh Batara Guru sebagai sumber 
ilmu dan transfer pengetahuannya melalui ilham sewaktu tidur. Mereka 
yang sudah menguasainya harus menyampaikan kepada masyarakat lain 
yang belum mengetahui.

Berbeda dengan masyarakat Baduy yang sudah mulai terbuka 
menganggap jika manusia berpikir lebih jauh lagi, bukankah orang 
pintar, benar dan jujur lebih mulia, kalau pun banyak kejadian seperti 
yang dipikirkan orang Baduy itu bukan karena ilmu yang dipelajarinya 
tetapi dari nafsu dan keinginan pribadi seseorang. Selain itu, tidak 
ada bukti yang pasti bahwa mereka yang mengikuti pendidikan di 
bangku sekolah akan diarahkan untuk memeluk agama tertentu. Misi 
modernisasi yang dibawa oleh kolonial Belanda hanyalah suatu bentuk 
kekhawatiran dari para pemangku adat Baduy di Desa Kanekes. 

Sampai saat ini jika secara sengaja mengumpulkan anak-anak 
Baduy untuk mengajari baca tulis tidak boleh, seperti pada tahun 2008 
pernah ada yang mengajar paket A, disebarkan guru ke setiap kampung 
untuk mengajar dan anak-anak diberikan buku dan peralatan lainnya. 
Akhirnya disidang oleh adat karena berani mengumpulkan anak-anak 
Baduy untuk mengajari baca tulis. Dalam proses pembelajarannya 
digunakan beberapa fasilitas seperti kapur, bor, buku, dan akhirnya ada 
yang melaporkan ke Puun. Kalau mengajar satu atau dua orang hal itu 
diperbolehkan dan tidak melanggar adat. Beberapa tokoh muda Baduy 
menginginkan agar orang Baduy bisa baca tulis sehingga berbagai upaya 
dilakukan sampai sekarang tetapi tidak seperti dulu mengumpulkan 
anak-anak Baduy di satu tempat.

Setelah keluar dari Baduy generasi muda Baduy Pemukiman 
ada yang sekolah formal dan ada yang tidak. Umumnya mereka yang 
berhenti atau tidak sekolah karena masih takut kepada adat karena adat 
tetap berlaku walaupun mereka di luar wilayah adat tapi status masih 
orang Baduy dan mereka tetap wajib menjalankan ajaran Sunda Wiwitan.

Pembinaan pendidikan pada anak-anak Baduy di pemkiman dimulai 
oleh petugas pembina masyarakat Baduy sektiar tahun 1979 - 1980, 
selain itu ada juga pembinaan pendidikan dari Jakarta yang membantu 
masyarakat dimana setiap sore anak-anak atau pemuda-pemuda di sana 
membentuk kelompok belajar untuk menyelesaikan program paket A. 
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Semua fasilitas pendidikan telah disediakan, bahkan beberapa anak 
berprestasi disekolahkan di Jakarta, namun karena tidak betah dan 
belum terbiasa mereka pulang kembali. 

F. Demografi Kampung Baduy Pemukiman
Komposisi penduduk Baduy di kampung Baduy pemukiman berdasarkan 
usia sebagian besar berada pada umur 20 - 39 tahun. Usia tersebut 
merupakan usia produktif untuk bekerja. Berikut ini adalah komposisi 
penduduk Baduy di kampung Baduy pemukiman:

Tabel 6. Komposisi Penduduk Kampung Baduy Pemukiman Tahun 1980

Golongan Umur Laki-laki Perempuan

0 – 9 20 16

10 – 19 12 21

20 – 19 32 47

30 – 39 33 29

40 – 49 10 8

50 – 59 6 6

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Lebak

Pada tahun 1987 jumlah penduduk kampung Baduy pemukiman 
sebanyak 51 KK, dua belas tahun kemudian yaitu tahun 1999 
penduduknya berjumlah 77 KK atau 302 jiwa, dan dalam sensus 
penduduk tahun 2000 kembali meningkat menjadi 480 jiwa. Selain itu 
dengan adanya penduduk non Baduy semakin menambah heterogenitas 
kampung Baduy pemukiman. Dalam sensus ini, masyarakat Baduy di 
pemukiman diklasifikasikan ke dalam tiga jenis penduduk: Baduy, non 
Baduy dan Campuran. Meskipun sudah terjadi percampuran, penduduk 
di kampung Baduy pemukiman mayoritas tetap berasal dari Baduy.

Kampung Margaluyu menjadi kampung yang paling padat 
penduduknya dan tempat berkumpulnya tokoh-tokoh di kampung 
Baduy pemukiman. Kedua yaitu Kampung Cihaur, di kampung inilah 
yang paling banyak penduduk non Baduynya. Selain itu, disini sudah 
banyak penduduk campuran hasil perkawinan silang (amalgamasi) antara 
orang Baduy dengan non Baduy. Berikut ini adalah jumlah penduduk 
di kampung Baduy pemukiman tahun 2000:
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Tabel 7. Jumlah Penduduk Kampung Baduy Pemukiman Tahun 2000

No
Jenis 

Penduduk
Kampung

Jumlah
Margaluyu Cipangembar Cihaur

1 Baduy 250 23 38 311

2 Non Baduy 23 1 23 47

3 Campuran 71 26 75 87

4 Jumlah 344 50 136 480

Sumber: Sensus Penduduk Tahun 2000

Laju pertumbuhan penduduk yang terus meningkat membuat 
kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, sehingga tidak ada 
lagi pengelompokan berdasarkan asal etnis atau keturunan penduduk 
karena semakin berbaur dan sulit dibedakan.

G. Pemukiman Masyarakat Baduy Sebagai Agen 
Perubahan Sosial

Perubahan sosial pada masyarakat Baduy Pemukiman termasuk ke dalam 
perubahan sosial yang direncanakan oleh pemerintah pada masa orde 
baru. Perubahan sosial yang direncanakan adalah perubahan yang telah 
diketahui dan direncanakan sebelumnya oleh para anggota masyarakat 
yang berperan sebagai pelopor perubahan. Program pemukiman 
masyarakat Baduy sengaja dipersiapkan untuk mengubah kehidupan 
masyarakat Baduy agar memiliki taraf kehidupan yang sejajar dengan 
masyarakat lainnya dan dapat turut serta membangun Indonesia.

Untuk mensukseskan program pemukiman yang dimotori oleh 
Departemen Sosial maka diberikan pembinaan-pembinaan kepada 
masyarakat Baduy melalui kegiatan penyuluhan dan bimbingan. 
Diselenggarkannya kegiatan penyuluhan dan bimbingan kepada warga 
binaan agar dapat memanfaatkan segala bentuk pelayanan dan bantuan 
yang diberikan berupa sarana keluarga, sarana sosial, dan sarana umum. 
Perubahan sosial yang dialami agar dapat dilalui dengan lancar tanpa 
terjadi gegar budaya yang berarti.

Di dalam Pelita ke III pemerintah sudah mempersiapkan volume 
program yang jauh lebih besar daripada Pelita-Pelita sebelumnya bagi 
masyarakat Baduy. Program ini khususnya terus melanjutkan program 
pemukiman sosial bagi masyarakat Baduy. Dengan demikian, pemerintah 
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berharap agara dapat berbuat lebih banyak lagi bagi masyarakat Baduy. 
Pemerintah menaruh perhatian besar bagi masyarakat Baduy karena 
dianggap sebagai masyarakat terasing di Indonesia. Ungkapan perhatian 
pemerintah itu juga disampaikan pada saat peresmian pemukiman 
masyarakat Baduy.

Bapak-bapak sekalian sejak lima tahun yang lalu pada saat kami 
datang kesini kami telah melihat bahwa ada kepincangan seolah-olah, 
masyarakat Baduy yang berada dekat ke Ibukota Nasional Jakarta, kurang 
lebih 140 sampai 150 Km saja, sampai mendekati sekian puluh tahun 
belum dapat penanganan sedangkan masyarakat jauh, Irian Jaya dan 
sebagainya telah mendapatkan penanganan.4

Setelah berhasil dimukimkan pemerintah melalui pembina 
masyarakat Baduy di pemukiman mensosialisasikan agar para pemukim 
memilih salah satu agama resmi yang diakui pemerintah. Padahal 
dalam kelompok selain ada agama resmi yang diakui oleh pemerintah 
masih terdapat berbagai aliran maupun sekte, belum lagi yang disebut 
dengan kepercayaan atau “agama lokal” atau ada yang menyebut sebagai 
“agama nusantara”.5 Anjuran pemerintah untuk memilih salah satu 
agama resmi merupakan bentuk politisasi agama yang diterapkan Orde 
Baru dengan wajib memilih salah satu agama dari 5 agama yang diakui 
oleh pemerintah dan nantinya akan dicantumkan pada kolom agama 
di dalam KTP (Kartu Tanda Penduduk). Sebagian besar di antaranya 
memilih Islam karena dianggap sebagai agama mayoritas. 

Pada tahap pertama pemukiman masyarakat Baduy di Gunung 
Tunggal Desa Leuwidamar dapat dikatakan berhasil karena terlihat 
perubahan secara fisik yang besar dalam waktu singkat yaitu halaman-
halaman sudah bersih, tanaman sudah banyak, rumah-rumah 
terpelihara dan kebiasaan masyarakat Baduy yang mulai berubah sesuai 

4Anonim, Majalah Gema Sosial, (Bandung: Bina Sosial Provinsi DT I Jawa 
Barat, 1978), hlm. 11.

5Sebelum adanya agama-agama “resmi” (agama yang diakui negara), seperti 
Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu masuk ke 
Indonesia sudah ada agama-agama atau kepercayaan asli seperti Sunda Wiwitan 
yang dipeluk oleh masyarakat Sunda di Kanekes, Lebak, Baten. Di Indonesia, 
agama-agama asli nusantara tersebut didegradasi sebagai ajaran animisme, 
penyembah berhala/batu atau hanya sebagai aliran kepercayaan Aliran kepercayaan. 
Paulus Wirutomo, Sistem Sosial Indonesia, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 
2012), hlm. 51.
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dengan tujuan program Departemen Sosial, Pemerintah Pusat dan 
Pemerintah Daerah. Perubahan pada masyarakat Baduy di pemukiman 
juga didukung dengan tingginya interaksi dengan masyarakat umum di 
sekitar Desa Leuwidamar.

Dalam melangsungkan kehidupannya dan untuk memenuhi 
kebutuhan yang sangat kompleks, individu-individu harus melakukan 
interaksi atau saling berhubungan antara yang satu dengan yang lainnya. 
Proses interaksi yang intensif menyebabkan individu yang satu terhadap 
yang lain saling memengaruhi. Pada akhirnya masyarakat Baduy yang 
sudah beralih agama menjadi agen perubahan sosial pada masyarakat 
Baduy di kampung Baduy Pemukiman.

Pandangan Ibnu Khaldun tentang perubahan masyarakat 
nomaden menuju masyarakat menetap atau masyarakat kota sangat 
relevan untuk menggambarkan perubahan sosial pada masyarakat 
Baduy yang sudah dimukimkan. Khaldun melihat masyarakat desa 
akan terus bergerak menuju masa kota diikuti oleh perubahan dalam 
segala bidang. Masyarakat Baduy di kampung Baduy pemukiman yang 
semula homogen berkembang menjadi masyarakat yang heterogen. 
Perubahan agama yang dianut oleh masyarakat Baduy seperti kran yang 
dibuka lebar untuk melakukan perubahan sebebas-bebasnya tetapi 
tetap dalam batasan aturan agama dan negara. Secara tidak langsung 
program pemukiman masyarakat Baduy adalah bentuk propaganda 
kepada masyarakat Baduy agar memeluk agama Islam. Sebagai peladang 
berpindah masyarakat Baduy mulai menetap di pemukiman, terbuka 
kepada masyarakat umum, kegiatan ekonomi tidak hanya berpusat 
pada sektor agraris dan menggunakan teknologi dan peralatan hidup 
yang modern.
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Pengantar
Ditekankan oleh ahli Antropologi bahwa perilaku manusia tidak 
selalu tunduk kepada budayanya. Jika kultur adalah semacam cetakan 
bagi perilaku, dan perilaku adalah hasil cetakan kultur tersebut, maka 
jangan mengharap bahwa perilaku manusia akan selalu sama seperti 
bentuk cetakkannya. Dalam situasi tertentu, dalam rangka survival 
dan keberhasilan tujuan hidup pribadinya, manusia mungkin perlu 
memanipulasi budayanya (Marzali: 2009). 

Fenomena pindah atau alih agama di masyarakat masih terjadi 
sampai saat ini. Berpindahnya seseorang dari satu kepercayaan kepada 
kepercayaan lainnya tidak terlepas dari kondisi psikologis tentang 
keraguan pada ajaran terdahulunya. Dari kebanyakan literatur yang 
ada proses perpindahan agama itu dikenal dengan istilah konversi 
agama. Munculnya fenomena konversi agama tidak hanya berlaku pada 
masyarakat modern akan tetapi masyarakat tradisional yang patuh 
terhadap norma budaya dan ajaran leluhurnya pun dapat melakukan 
konversi agama. 

Secara etimologi konversi berasal dari kata conversion yang berarti, 
tobat, pindah atau berubah. Sehingga conversion berarti berubah dari 
suatu agama ke agama lain (change from one state, or from one religious to 
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another). Pindahnya seseorang dari suatu agama ke agama yang lain 
tentu akan diikuti oleh perubahan-perubahan yang lainnya, karena 
sejumlah aturan-aturan yang mengikat dari ajaran terdahulunya sudah 
tidak berlaku lagi. 

Berladang di luar wilayah Desa Kanekes adalah suatu keharusan bagi 
masyarakat Baduy Luar untuk tetap mempertahankan kehidupannya dan 
konsekuensinya mereka hidup dan terus berinteraksi dengan masyarakat 
umum. Di kampung Baduy Pemukiman1 masyarakat Baduy tinggal di 
ladang milik warga hanya untuk menanam padi, kurang lebih mereka 
sudah tinggal dan berladang di Desa Leuwidamar selama 3 tahun. 
Meskipun mereka berladang di luar Desa Kanekes, mereka masih 
terikat dengan pikukuh Baduy karena di Baduy lahan garapannya tidak 
cukup sedangkan berladang adalah kewajiban bagi seluruh masyarakat 
Baduy baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar, setiap kali panen kami 
memberikan hasil panen ke Puun dengan cara harus dengan cara dipikul 
tidak boleh naik kendaraan. Hal ini dikarenakan beras panen itu akan 
didoakan oleh Puun untuk ritual sakral di Baduy seperti Kawalu, Ngalaksa 
dan Seba Bapak Gede. 

Menurut aturan adat Baduy, seluruh anggota masyarakat Baduy 
memiliki buyut atau pantangan yang tidak boleh dilanggar seperti 
memakai sandal, sabun dan peralatan rumah tangga lainnya yang 
modern termasuk masyarakat Baduy yang berada di luar Desa Kanekes 
mereka harus mematuhinya. Namun banyak di antara mereka yang 
melanggar seperti memakai gelas, listrik, handphone dan kendaraan 
roda dua.

Setiap kali upacara Kawalu sampai sekarang orang Baduy tetap 
pulang, pelaksanaan Kawalu yaitu tiga bulan. Kawalu adalah sejenis 
puasanya orang Baduy, caranya dengan niat dari sore untuk puasa tetapi 
tidak boleh sahur, kemudian makan lagi sore. Terkadang bukannya jam 6 

1Kampung Baduy pemukiman adalah lokasi eks Program Kesejahteraan 
Masyarakat Terasing (PKMT) bagi masyarakat Baduy dari Departemen Sosial 
Republik Indonesia yang terdiri dari tiga kampung yaitu Kampung Margaluyu, 
Kampung Cipangembar dan Kampung Cihaur. Kampung Margaluyu dan Cihaur 
merupakan pemekaran dari Kampung Cipangembar sebagai pemukiman pertama 
masyarakat Baduy. Kampung-kampung tersebut hanya dibatasi oleh kebun 
warga atau ladang yang berbukit dan sungai kecil pemukiman. Kampung Baduy 
pemukiman menempati lahan seluas 92,822 hektar, 2,822 hektar digunakan untuk 
perumahan warga dan lahan garapan 90 hektar.
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tergantung harinya. Selama tinggal ladang orang Baduy sering bertemu 
dan berinteraksi dengan yang masyarakat Baduy yang sudah memeluk 
Islam, meski demikian mereka tidak pernah memiliki konflik. Prinsip 
yang dibawa orang Baduy bukan untuk mencari musuh tapi untuk 
memenuhi kebutuhan pangan, sandang, dan papan. 

Di Desa Kanekes lahan untuk berladang hanya sedikit, dari luas 
Baduy sekitar 5003 hektar, lahan tersebut dikurangi 2503 hektar 
untuk hutan lindung dan sisanya hutan garapan sedangkan penduduk 
Baduy kurang lebih 12.000 jiwa dengan 64 kampung sehingga mereka 
kekurangan lahan untuk berladang. Masyarakat Baduy yang berladang 
di luar Baduy setiap tahunnya ada yang melakukan konversi agama.

Masalah kepercayaan bagi masyarakat Baduy, kalau misalkan mau 
pindah agama dipersilahkan. Asalkan minta doa dari Puun, misalnya “Bah 
atau Ki, kami mau pindah kepercayaan kepada Islam jadi minta doanya” Puun 
menjawab “tidak apa-apa masuk Islam, asalkan rukun Islamnya dipakai, harus 
teguh rukun Islam yang dipakai, jangan sampai Islam tidak Sunda Wiwitan tidak”. 
Menurut orang Baduy sebaiknya seseorang yang akan pindah kepercayaan 
keluar Sunda Wiwitan meminta doa terlebih dahulu kepada Puun. 

Masyarakat Baduy yang berpegang teguh kepada ajaran Sunda 
Wiwitan beranggapan bahwa orang yang keluar dari Baduy (misal masuk 
Islam) karena ingin mencari kebebasan. Kebebasan yang dimaksud 
adalah boleh memakai celana panjang, peralatan canggih, menggunakan 
gelas dan HP padahal itu hanya sebagian kecil dari ajaran agama di luar 
Baduy. 

Masyarakat Baduy Luar hampir 90 persennya berada di luar desa 
adat karena keterbatasan lahan dan pulang pergi ketika ada Kawalu. 
Setiap tahunnya ada yang melakukan konversi agama, meskipun tidak 
di kampung Baduy pemukiman ada di daerah lain. Mereka yang sudah 
lama berladang di luar Desa Kanekes mulai berpikir aturan di Baduy 
itu rumit, tetapi selama masih percaya mereka harus tetap patuh. 
Karakteristik keseharian mereka yang hidup di luar wilayah Baduy 
pun sudah seperti masyarakat pada umumnya seperti anak-anaknya 
menggunakan celana begi, handphone, mengendarai kendaraan roda dua 
dan rumahnya sudah dialiri listrik.

Kasus alih atau pindah agama pada sebagian masyarakat Baduy yang 
masih berstatus Sunda Wiwitan juga terjadi pada masyarakat Baduy 
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Dalam. Meskipun jarang dan hanya sedikit jumlahnya, tapi masih terjadi 
sampai saat ini. Masyarakat Baduy Dalam yang sudah ingkar (melanggar 
adat) mereka akan melakukan undur rahayu atau pamit kepada kepada 
Puun untuk keluar dari Baduy Dalam ke Baduy Luar. Di sinilah potensi 
Baduy Dalam yang keluar untuk memilih pindah agama karena daripada 
terus melanggar lebih baik lepas secara keseluruhan dengan ikatan adat.

A. Latar Belakang Pindah Agama
Masyarakat Baduy Luar yang memiliki beberapa kelonggaran dalam 
menjalankan adat semakin jauh dengan ajaran Sunda Wiwitan ketika 
mereka tinggal di pemukiman. Orang Baduy yang siap untuk berubah 
tetap bertahan tinggal di pemukiman dengan konsekuensi mereka harus 
beradaptasi dengan lingkungan sekitar dan modernisasi yang masuk 
ke pemukiman. Kebertahanan masyarakat Baduy menetap di kampung 
Baduy Pemukiman disebabkan karena masalah lahan pertanian, jika 
mereka pulang lagi ke Desa Leuwidamar akan sia-sia karena tidak ada 
lahan untuk berladang. Kondisi tersebut berbanding terbalik dengan 
keadaan di pemukiman yang sudah diberikan rumah dan lahan untuk 
berladang. 

Lambat laun potensi pelanggaran terhadap adat semakin besar 
bagi mereka yang tetap bertahan di pemukiman. Masyarakat Baduy 
Pemukiman mulai memakai peralatan hidup modern, banyak yang 
sekolah dan generasi mudanya jarang mengikuti upacara ritual Kawalu, 
Ngalaksa dan Seba Bapa Gede padahal selama belum keluar dari Sunda 
Wiwitan Baduy mereka harus tetap mengikuti aturan adat. Persoalan 
jarak turut menyebabkan masyarakat Baduy Pemukiman untuk 
melakukan pelanggaran adat, misalnya padi yang baru dipanen setelah 
dipipit dan ditumbuk tidak boleh dimakan sebelum didoakan oleh 
Puun. Masyarakat Baduy harus berjalan kaki cukup jauh membawa 
hasil panen padi dari kampung Baduy Pemukiman ke Desa Kanekes 
tepatnya di Baduy Dalam. 

Pada saat yang bersamaan berbagai kepentingan dan misi agama 
masuk ke kampung Baduy Pemukiman. Mereka menyadari bahwa 
orang Baduy di pemukiman sudah banyak melakukan pelanggaran adat, 
daripada merusak adat lebih baik keluar dari Baduy atau ajaran Sunda 
Wiwitan dan masuk Islam atas dasar kesadaran diri sendiri, tidak ada 
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yang memaksa mereka pindah agama. Sekarang mereka sudah tidak 
terikat lagi dengan adat karena sudah pindah kepercayaan. Mereka yang 
tinggal di pemukiman setelah beberapa tahun sebagian besar pindah 
agama ke agama Islam atau menjadi Muslim maka muncullah sebutan 
Baduy Muslim.

Orang Baduy yang sudah dimukimkan beranggapan jika pulang 
kembali ke Kanekes tidak mungkin, di tempat barunya mereka sudah 
mempunyai kebun, daripada pulang lagi lebih baik masuk Islam. Setelah 
bermukim dan beragama Islam, maka kesejahteraan hidup jauh lebih 
baik, pergaulan juga, sedangkan agama di Baduy itu sebenarnya hanya 
kepercayaan animisme.

Latar belakang masyarakat Baduy yang menjadi pelaku konversi 
agama dan memilih untuk menjadi Baduy Muslim disebabkan oleh 
beberapa faktor. Pertama, masalah yang berasal dari kepercayaan 
masyarakat Baduy sendiri yaitu Sunda Wiwitan. Salah satu komponen 
penting suatu paham dikatakan sebagai agama di dunia yaitu memiliki 
tuntunan secara tertulis atau ada kitab-kitab yang dapat membimbing 
pemeluk agamanya untuk dapat mempraktikkan suatu ibadah atau 
tuntunan yang dapat menghubungkannya dengan tuhan, sedangkan 
orang Baduy tidak memiliki pegangan berupa kitab suci jadi hanya 
bersandar pada perkataan Puun. Kalau kata Puun tidak boleh, maka 
tidak boleh, begitu pun sebaliknya. Maka bagi sebagian masyarakat 
Baduy terkadang kepercayaan Sunda Wiwitan itu tidak jelas, semua 
harus tetap taat pada Puun tetapi mereka tidak memiliki pegangan 
secara tertulis hanya melalui tradisi lisan.

Selain itu, doa-doa yang sering dibacakan oleh Puun jarang 
diajarkan kepada masyarakat biasa sehingga masyarakat Baduy pada 
umumnya jarang ada yang menguasainya. Doa yang berasal dari 
ajaran Sunda Wiwitan itu hanya orang-orang tertentu saja yang boleh 
mengetahuinya. Di Baduy adat harus teguh untuk dipertahankan 
tetapi tata cara praktik beribadah dan lafadz-lafadz agamanya orang 
biasa tidak ada yang hafal dan masyarakat biasa (khususnya Baduy 
Luar) tidak boleh tahu, sedangkan dalam agama lain masyarakat biasa 
atau orang kecil atau siapa pun semua berhak tahu praktik ibadah dan 
lafadz-lafadz agamanya. Intinya adat dipertahankan, tapi untuk tahu 
agamanya sendiri tidak diperbolehkan.
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Orang Baduy Luar tidak hafal mantra atau jampi-jampi seperti 
jampi ritual Kawalu. Sebagian orang Baduy juga merasa heran segala 
hal dirahasiakan artinya tidak boleh semua masyarakat Baduy tahu, 
ketika mereka menuntut ingin tahu maka jawaban dari Kapuunan 
“Mohon maaf masyarakat biasa tidak boleh tahu takut salah arah”. Jadi mereka 
hanya sebatas mengetahui “lojor teu meunang dipotong, pendek teu meunang 
disambung” dan “ngukus ngawalu, ngalanjak kapundaian, ngareksakan sasaka 
domas” atau biasa disebut pamali atau buyut. Bagi mereka yang sudah 
keluar dari Baduy berpikir kalau besar manfaatnya mengapa tidak semua 
orang boleh tahu dan seseorang tidak bisa menghargai satu benda kalau 
tidak tahu manfaatnya. Puun di tiga katangtuan juga tidak menjelaskan 
lebih jauh perihal mengapa masyarakat Baduy tidak boleh mengetahui 
atau memahami ajaran agamanya lebih jauh, Puun hanya dengan mudah 
menjelaskan kalau tidak percaya dan ingin mengejar kesenangan di luar 
silahkan keluar dari Baduy. 

Kedua, keinginan untuk bebas dari adat. Adanya dorongan dalam 
diri daripada dianggap sudah tidak kuat memegang adat, lebih baik 
keluar karena pada akhirnya masalah keyakinan adalah hak masing-
masing individu. Ketika masih belum keluar dari Sunda Wiwitan semua 
masyarakat Baduy wajib memegang teguh pikukuh. Secara pribadi 
karena keikhlasan hati, tidak ada yang mengajak pindah agama. Faktor 
dalam diri yang memiliki kecenderungan atau ketertarikan kepada 
agama lain di luar kepercayaan terdahulunya. Faktor kepindahan agama 
yang berasal dalam diri ini juga biasa disebut hidayah, faktor ini erat 
kaitannya dengan pengalaman spiritual yang dialami oleh seseorang 
sehingga faktor ini lebih dominan terjadi pada masyarakat Baduy yang 
melakukan konversi agama. Tidak pernah ada paksaan untuk orang 
Baduy agar masuk Islam dan berpindahnya masyarakat Baduy ke agama 
Islam murni karena keinginan diri sendiri.

Ketiga, kesamaan dengan syariat Islam. Menurut salah satu tokoh 
Baduy Muslim, dalam sejarahnya masyarakat Baduy adalah orang-orang 
pelarian dari Siliwangi dan Padjajaran, Prabu Pucuk Umun ketika itu 
yang tidak mau masuk Islam lari ke Baduy. Daripada terjadi perang 
saudara lebih baik pindah, jadi dari dahulu sampai sekarang Islam dan 
Sunda Wiwitan masih bersaudara. Bahkan ada dua kesamaan syariat 
Islam yang dilaksanakan oleh orang Baduy yaitu ketika menikah dan 
sunat, ketika menikah mereka membaca dua kalimat syahadat yang 
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hampir sama dengan syahadat dalam Islam, dan memanggil orang Islam 
untuk menikahkan mereka. Selain tiga daerah Baduy Dalam semua 
memanggil penghulu ke Cicakal Girang dan Ciboleger.

Keempat, amanat dari Puun. Puun mengetahui bahwa kondisi 
masyarakat Baduy pemukiman yang hidup di tengah masyarakat umum 
akan sulit beradaptasi jika mereka tetap mempertahankan ajaran Sunda 
Wiwitan. Amanat dari lembaga adat yang mempersilahkan warga Baduy 
untuk keluar dari Baduy asalkan masuk Islam dan jangan ke agama lain. 
Hal itu sudah menjadi amanat dari lembaga adat atau kokolot, mengapa 
harus ke agama Islam? seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya karena 
ajaran Islam tidak terlalu jauh dengan ajaran agama Sunda Wiwitan bagi 
kokolot Baduy, Islam adalah saudara agama Sunda Wiwitan, sedangkan 
selain Islam dilarang karena dianggap sebagai agama luar dan tidak ada 
hubungannya dengan Sunda Wiwitan. Adanya amanat atau instruksi 
tersebut juga berpengaruh terhadap masyarakat Baduy yang berniat 
untuk memilih agama Islam setelah keluar dari Wiwitan. 

Keinginan masyarakat Baduy Pemukiman untuk menjadi Baduy 
Muslim menjadi lebih kuat. Masyarakat Baduy yang memiliki kebiasaan 
patuh kepada anjuran kokolot atau orang tua maka ketika ada anjuran 
Puun yang mengatakan jika ingin keluar dari Baduy harus masuk Islam, 
maka hampir semua yang keluar dari Baduy masuk Islam. Menurut 
Kapuunan daripada Sunda Wiwitan tidak Islam tidak lebih baik memilih 
salah satu pegangan, karena ada kasus mereka yang masih berstatus 
Baduy tetapi kebiasaan sehari-harinya tidak menunjukkan seperti 
Baduy yang menganut Sunda Wiwitan jadi seperti mencampur adukan 
kepercayaan termasuk sekolah itu juga sudah melanggar adat jadi lebih 
baik keluar.

Kelima, pengaruh pemimpin dan orang tua. Dalam masyarakat 
Indonesia terdahulu ada kebiasaan bahwa agama raja atau agama 
pemimpin adalah agama rakyat, maka ketika Jaro Samin sebagai Kepala 
Desa Kanekes yang juga ikut bermukim telah melakukan konversi agama 
dan memeluk agama Islam maka ada beberapa orang Baduy Pemukiman 
yang mengikuti jejak pemimpinnya itu. Meski demikian, bukan berarti 
semua masyarakat Baduy di Pemukiman langsung pindah agama. Waktu 
itu orang yang pertama masuk Islam adalah keluarga Jaro Samin. Jaro 
Samin berangkat haji setelah berpindah agama di sana banyak orang 
tertarik, pada saat itu juga da’i-da’i berdatangan masuk ke pemukiman.



Dilema Transformasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Baduy52

Selain pengaruh dari pemimpin, faktor mereka memilih menjadi 
Baduy Muslim karena ada pengaruh orang tua. Orang Baduy yang belum 
masuk Islam merasa takut belajar agama Islam karena tidak bisa Shalat 
atau membaca Alquran yang berbahasa Arab. 

Keenam, ajakan atau dakwah. Ajakan untuk memeluk agama Islam 
dilakukan secara pribadi atau individu terkadang berupa nasihat-nasihat 
kepada masyarakat Baduy. Seperti nasihat yang diberikan kepada teman-
teman yang bekerja di kantor Desa Kanekes, ketika mereka keluar dari 
wilayah adat awalnya pakaian hitam, diperbatasan ganti pakaian sama 
seperti masyarakat pada umumnya, kemudian ketika pulang ganti lagi 
pakaiannya. 

Ketujuh, interaksi dengan masyarakat non Baduy (Muslim). 
Masyarakat Baduy yang dimukimkan hidup di tengah komunitas 
masyarakat yang beragama Islam. Berbagai kegiatan Perayaan Hari 
Besar Islam (PHBI) seperti Maulid Nabi, Isra Mi’raj, Ramadhan 
membuat mereka turut berbaur dengan masyarakat sekitar seperti 
menyumbangkan pisang atau hasil panen lainnya untuk menjaga 
hubungan ketetanggan di masyarakat. Mereka juga sudah melihat dunia 
luar, kehidupan yang lebih modern serta adanya ajakan dari masyarakat 
yang mayoritas beragama Islam. 

B. Proses Pindah Agama
Pindah agama pada masyarakat Baduy di kampung Baduy Pemukiman 
terjadi setelah bertambahnya pengetahuan mengenai Islam melalui 
interaksi dengan masyarakat non Baduy (Muslim) khususnya dengan 
adanya pembinaan bagi masyarakat Baduy. Aturan Islam yang jelas, tidak 
ikut-ikutan, bebas atau tidak terikat dengan pamali, pergaulan semakin 
luas, tidak kaku dan malu saat berhadapan dengan masyarakat umum, 
memiliki pengalaman hidup yang luas dan beragam, percaya terhadap 
alam hidup dan mati serta mereka sudah menyadari untuk apa hidup 
dan kemana mereka akan pergi terus memperkuat keyakinan mereka 
untuk pindah agama.

Orang Baduy pertama yang masuk Islam berdasarkan usia 
dibedakan menjadi dua golongan, pertama golongan muda. Golongan 
pertama ini adalah mereka yang masuk Islam tanpa izin kepada Puun. 
Mereka menjadi Muslim atas dasar keinginan sendiri dan mengucapkan 
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dua kalimat syahadat kepada pemuka agama Islam. Mereka mengenal 
Islam dari pembina Baduy Muslim di pemukiman, tetapi karena pembina 
Baduy Muslim pindah rumah maka mereka menyampaikan niatnya 
kepada pemuka agama Islam, kemudian mereka diajak untuk mengikuti 
pengajian di sekitar Desa Leuwidamar. Awalnya mereka mendapatkan 
penolakan dari orang tua mereka yang masih menganut Sunda Wiwitan. 
Generasi muda Baduy pemukiman yang belum paham tentang ajaran 
Sunda Wiwitan dan mendapatkan pembinaan dari pembina sosial 
membuat mereka yakin untuk menjadi Baduy Muslim.

Gambar 10. Ahmad Nalim Merupakan Anak dari Jaro Samin 
Yaitu Tokoh Pemukiman Baduy

Golongan orang tua yang menjadi Baduy Muslim pertama di 
pemukiman Baduy yaitu anak pertama dari Jaro Samin. Dia masuk 
Islam setelah dua tahun tinggal di pemukiman, proses perpindahan 
atau konversi agama yang terjadi golongan orang tua ini terlebih dahulu 
meminta izin kepada Puun agar diberikan keselamatan dan tetap bisa 
berhubungan baik dengan orang Baduy di Desa Kanekes. Dari segi 
jumlah pelaku konversi agamanya terbagi ke dalam dua cara, pertama 
pindah agama secara individu dan melalui izin formal dari Puun. Kedua, 
pindah agama secara masal yang dipandu oleh Departemen Agama 
Kabupaten Lebak. 
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Ajaran Wiwitan yang berorientasi pada kolot (orang tua) masih 
melekat pada sebagian orang Baduy di kampung Baduy pemukiman, 
mereka menganalogikan seperti setiap masyarakat Baduy Dalam yang 
sudah tidak kuat memegang adat akan pamit kepada Puun untuk keluar 
menjadi Baduy Luar. Peristiwa pamitnya masyarakat Baduy Dalam 
kepada Puun itu disebut dengan istilah undur rahayu, sehingga ketika 
warga Baduy Luar sudah tidak kuat melaksanakan aturan adat dan ingin 
menjadi Baduy Muslim pun harus izin terlebih dahulu kepada Puun. 

Keluarnya masyarakat Baduy yang tinggal di pemukiman dari 
segala ikatan adat dengan Desa Kanekes diwakili oleh tiga orang Baduy 
Muslim. Mereka meminta izin terlebih dahulu kepada Puun, karena ada 
perumpamaan datang tampak muka, pulang tampak punggung. Jadi 
sebelum secara resmi akan pindah agama mereka datang kepada Puun 
untuk meminta izin secara baik-baik dan didoakan agar silaturahmi 
antara orang Baduy di pemukiman dan di Kanekes tetap terjaga.

Sebelum menyampaikan keinginannya menjadi Baduy Muslim 
percakapan dimulai dengan “Pak, kami dung ngabobodo, dung minteran, 
nyimbutan ku samping baseuh, diijinan teu diijinan rek kaluar” (Pak, kami tidak 
mau berbohong, menipu dan berselimut dengan kain basah, diberi izin 
atau tidak, kami ingin keluar). Puun “Etamah heueuh meureunan narima 
salah jeung niat sorangan teu nanaon ngan ulah rasa teu diarah jeung dipiceun 
ku kami, deui laga lagu Baduy ulah dipake” (kalau memang benar menerima 
salah, tidak apa-apa, tapi jangan merasa tidak diakui dan dibuang oleh 
kami, serta perilaku Baduy jangan dipakai). Kemudian orang kedua 
menyampaikan keinginan untuk menjadi Baduy Muslim, “Kalau 
ditahan-tahan tidak bisa, menjalankan adat sudah tidak taat, dan secara 
sukarela jangan memberatkan kepada saya yang akan keluar ke Islam, 
saya hanya ingin didoakan, jujur dan berkah dimana saja tinggal. Kata 
Puun kalau sudah seperti itu keinginannya tidak apa-apa, karena agama 
Puun hanya panjang teu meunang dipotong, pendek teu meunang disambung. 
Asal jangan masuk selain ke agama Islam. Kalau mau pulang lagi ke 
Baduy mudah mengurusnya secara adat, selain Islam jangan. Soalnya 
kalau mau kesini lagi susah.” 

Puun memberikan restu secara resmi kepada masyarakat Baduy 
Pemukiman yang ingin berpindah agama menjadi Baduy Muslim karena 
pada dasarnya Puun tidak menginginkan masyarakat Baduy ngalong di 
lawang (berdiri di pintu), daripada seperti itu lebih baik masuk agama 
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Sare’at (Islam) dan tidak mengizinkan selain ke agama Islam. Mendengar 
respon dari Puun di Katangtuan (Baduy Dalam) ketiga orang tersebut 
semakin mantap untuk mengucapkan dua kalimat syahadat yang 
dibimbing oleh tokoh di wilayah Leuwidamar dan disaksikan langsung 
oleh Kepala Departemen Agama Kabupaten Lebak ketika masuk Islam. 

Pada tanggal 5 September 1987 beberapa warga menginginkan 
untuk memeluk Islam di antaranya 14 orang mengucapkan dua kalimat 
syahadat di Desa Leuwidamar. Berkenaan dengan fenomena Baduy 
Muslim yang dilakukan secara masal terjadi pada sekitar tahun 1988 
Jaro Samin datang ke desa, setelah membangun balai Desa, di balai 
pertemuan dia mengungkapkan ingin masuk Islam bersama warganya 
sebanyak 48 keluarga, diberitahukan syarat-syarat masuk Islam 
disertai dengan penyerahan keris, boko, atau benda semacamnya yang 
mengandung potensi untuk syirik. Berpindahnya keyakinan agama yang 
dianut oleh Jaro Samin sebagai tokoh pemukiman semakin menstimulus 
masyarakat lainnya untuk memeluk agama Islam. 

Lalu dilaksanakanlah proses masuknya warga Baduy menjadi 
pemeluk Islam dan berkoordinasi dengan Kepala Departemen Agama 
waktu itu dan disaksikan oleh Muspika (Musyawarah Pimpinan 
Kecamatan terdiri dari Camat, Kapolsek, Danramil), dan Pemerintah 
Daerah, proses perpindahan itu dilakukan di balai Desa, semula yang 
hendak masuk Islam sebanyak 48 KK akan tetapi ada yang tidak jadi 
sebanyak 5 KK jadi hanya 43 KK secara serempak mengucapkan syahadat 
khusus dari Kampung Cipangembar. Proses konversi agama terjadi 
secara bertahap ada yang 5 orang, 6 orang, ada yang 2 KK, 3 KK, dan 
kebanyakan satu keluarga rata-rata berbarengan.

Pasca fenomena Baduy Muslim yang dilakukan secara masal, 
pembinaan agama Islam seperti penjelasan kewajiban umat Islam 
dilakukan seperti malam hari berkumpul di rumah warga sekaligus 
membakar singkong atau makanan kecil lainnya, para mualaf Baduy 
ditanya tentang tata cara praktik salat mulai dari berwudhu, niat dan 
sebagainya. Pada awal menjadi Baduy Muslim, ketika shalat berjamaah 
bacaan shalat dibaca nyaring oleh imam. “Yuk siapa yang belum bisa 
jampe shalat. Kalimat Allahu Akbar bisa? bisa, Bismillah, yang penting 
ikutin Imam.” Dulu Imam shalat agak keras supaya kedengaran oleh 
ma’mum dan mereka bisa sekaligus belajar.
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Gambar 11. Contoh Surat Pernyataan Memeluk Agama Islam

Perkembangan fenomena Baduy Muslim berikutnya yaitu sekitar 
tahun 1986 – 1987 salah seorang warga yang kemudian menjadi 
Sekretaris Desa Kanekes keluar dari Baduy dan menyatakan diri menjadi 
Baduy Muslim tepatnya ketika kelas XI SMA. Dia keluar dari Baduy 
karena merasa sudah melanggar aturan adat dengan mengikuti sekolah 
formal, daripada merusak adat lebih baik masuk Islam. Sejak duduk 
di bangku sekolah sudah belajar agama Islam padahal waktu itu masih 
berstatus Sunda Wiwitan. Nilai yang diperolehnya juga relatif baik, 
dengan demikian pengetahuannya tentang Islam semakin bertambah.

Sebagian besar masyarakat Baduy Pemukiman masuk Islam tahun 
1988, hal itu berjalan tidak sekaligus tapi bertahap. Zaman itu benar-
benar gencar yang masuk Islam, munculnya fenomena Baduy Muslim 
secara masal dan berkelanjutan yang didukung oleh pemerintah 
membuat pemangku adat Baduy merasa terganggu, sampai-sampai 
pimpinan adat Baduy akhirnya merasa terganggu. 
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Pengalaman pindah agama masyarakat Baduy ternyata memberikan 
efek domino, fenomena Baduy Muslim terus berlanjut sampai saat ini. 
Hampir setiap tahun terdapat masyarakat Baduy yang melakukan konversi 
agama dari Sunda Wiwitan ke Islam. Sampai saat ini masyarakat Baduy yang 
masih menganut Sunda Wiwitan tetap mempertahankan tradisi berladang 
berpindah di desa-desa dan beberapa kecamatan di luar Leuwidamar, 
banyak yang berpindah dari satu saung ke saung yang lain. Konsekuensinya 
mereka harus hidup berdampingan dan menuntut adanya interaksi dengan 
Baduy Muslim yang memiliki kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. 
Mereka juga biasanya masih kerabat dekat dari masyarakat Baduy Muslim. 
Menurut para pelaku pindah agama kesejahteraan sosial ekonomi mereka 
membaik setelah menjadi Baduy Muslim.

C. Faktor-faktor Konversi Agama Masyarakat Baduy
Masyarakat Baduy adalah penganut agama lokal Sunda Wiwitan. 
Menurut sebagian masyarakat Baduy kepercayaan tersebut lebih 
lengkapnya bernama agama Slam Sunda Wiwitan. Mereka meyakini 
Nabi Adam Tunggal sebagai leluhurnya dan nabi-nabi yang lainnya 
adalah saudara Adam Tunggal khususnya Nabi Muhamad Saw.. Agama 
ini khusus untuk masyarakat Baduy di Desa Kanekes dan tidak untuk 
disebarkan kepada masyarakat yang lain. Agama Slam Sunda Wiwitan 
memiliki inti ajaran tanpa perubahan apapun yang diwujudkan dengan 
tapa dan berbagai kegiatan ritual adat. Tugas utama mereka di dunia di 
antaranya menjaga keseimbangan serta harmoni dengan alam.

Penyebutan kata “Slam” mirip dengan kata Islam. Kemiripan itu 
ditunjukan dengan beberapa kesamaan larangan yang berlaku dalam 
ajaran agama Islam dan Sunda Wiwitan seperti dilarang minum minuman 
keras dan memakan anjing. Selain itu, adanya kesamaan syahadat 
yang berlaku bagi masyarakat Baduy Luar ketika menikah menjadi 
jalan masyarakat Baduy untuk mengenal agama Islam. Syahadat bagi 
masyarakat Baduy Luar tersebut berbunyi “Audzubillahi Minassyaitonirrajim. 
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu Allailaaha Illallah. Waasyhaduanna 
Muhammadarusulullah. Allahuma Sholli’ala Muhammad” (Aku berlindung 
kepada Allah dari segala godaan syaitan yang terkutuk, dengan menyebut 
nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Saya bersaksi 
bahwa tiada tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan 
Allah. Ya Allah, limpahkanlah rahmat kepada Nabi Muhammad Saw.). 
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Kemudian syahadat tersebut dilanjutkan dengan mengucapkan: 
“Isun anggorohi arane pangeran, anging Allah. Isun anggorohi nabi, anging 
Muhammad” yang artinya sama dengan syahadat dalam agama Islam. 
Masyarakat Baduy memiliki beberapa syahadat seperti Syahadat 
Wiwitan, Tunggal, Samping, Batin, Bawa, Sunda, Iman, Banten, 
Rahayu, Pamuka Alam, Bumi Alam dan sebagainya. Syahadat di atas 
dikenal dengan Syahadat Kanjeng Nabi Muhammad Saw.. Jadi, sebelum 
terjadinya fenomena Baduy Muslim sedikitnya masyarakat Baduy sudah 
mengetahui agama Islam.

Dalam kasus konversi atau pindah agama masyarakat Baduy yang 
tinggal di kampung Baduy Pemukiman disebabkan oleh beberapa 
faktor. Faktor-faktor tersebut dilihat dari latar belakang sosiologis 
dan psikologis yang dapat diklasifikasikan menjadi faktor internal dan 
eksternal dan dapat digambarkan melalui skema sebagai berikut:

Faktor Eksternal:
1. Keluarga
2. Lingkungan tempat 

tinggal
3. Anjuran Puun
4. Pengaruh Jaro Samin
5. Ajakan atau Dakwah

Faktor Internal:
1. Tekanan batin
2. Keinginan bebas dari 

adat 

Baduy Muslim
Baduy

Sunda Wiwitan
Proses 

Konversi Agama

Gambar 12. Faktor-faktor Konversi Agama

1)  Faktor Internal

 Faktor internal erat kaitannya dengan kondisi psikologis 
masyarakat Baduy yang tinggal di kampung Baduy pemukiman 
menyebabkan terjadinya konversi agama. Sebagai contoh adanya 
tekanan batin masyarakat Baduy karena sering melakukan 
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pelanggaran-pelanggaran adat yang bertentangan dengan pikukuh 
bagi masyarakat Baduy. Mereka yang hidup di luar lingkungan 
adat mulai mengikuti pendidikan formal Sekolah Dasar di sekitar 
Desa Leuwidamar, padahal pendidikan formal masih ditabukan 
sampai saat ini. Selain itu, masyarakat Baduy di pemukiman sudah 
menggunakan peralatan rumah tangga seperti gelas dan piring. Di 
bidang pertanian mereka mulai menggunakan cangkul dan garpu 
serta pupuk kimia buatan pabrik.

 Secara tidak langsung, berbagai perilaku yang bertentangan 
dengan adat tersebut menimbulkan pertentangan batin dalam 
diri masyarakat Baduy. Selain itu, masyarakat Baduy memiliki 
keinginan untuk bebas dari segala ikatan adat. Mereka ingin hidup 
seperti masyarakat lain yang diperbolehkan menggunakan berbagai 
macam peralatan hidup. Kondisi demikian mendorong masyarakat 
Baduy untuk mencari jalan keluar, yaitu melakukan konversi 
agama menjadi Baduy Muslim. Mereka mencari perlindungan 
pada kekuatan lain yang dapat memberikan ketenangan batin dan 
kehidupan jiwa yang tenteram. 

2)  Faktor Eksternal

 Konversi agama pada masyarakat Baduy di kampung Baduy 
pemukiman tidak hanya didorong oleh faktor dari dalam saja, 
tetapi juga disebabkan oleh faktor eksternal. Faktor dari luar ini 
mencakup: Pertama, keluarga. Beberapa masyarakat Baduy seperti 
Sarwan Hamzah dan Sarun yang melakukan konversi agama 
karena mengikuti jejak kedua orang tuanya terlebih masyarakat 
Baduy dikenal sebagai masyarakat yang taat kepada leluhur 
atau kokolot mereka. Kedua, lingkungan tempat tinggal. Lingkungan 
tempat tinggal masyarakat Baduy Pemukiman yang jauh dari 
Desa Kanekes dan hidup di tengah komunitas masyarakat yang 
mayoritas beragama Islam turut memengaruhi masyarakat Baduy 
untuk melakukan perubahan status menjadi Baduy Muslim. 
Perubahan status ini dianggap sebagai suatu bentuk penyesuaian 
agar mereka tidak merasa diasingkan dan dapat berbaur dengan 
masyarakat sekitar. 

 Ketiga, anjuran Puun. Dalam hierarki masyarakat Baduy, Puun 
berada pada posisi teratas dalam status dan kedudukan masyarakat 
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Baduy. Puun memiliki posisi sentral dalam memengaruhi anggota 
masyarakat termasuk bagi mereka yang ingin keluar dari komunitas 
Baduy. Sesuai dengan anjuran Puun masyarakat Baduy yang ingin 
melakukan konversi agama harus masuk ke dalam agama sare’at 
(Islam) dan jangan masuk ke agama lain. Keempat, pengaruh Jaro 
Samin. Masyarakat Baduy yang berladang tumpang sari di luar 
Desa Kanekes dan dimukimkan oleh Dinas Sosial merasa nasibnya 
diperjuangkan oleh Jaro Samin atau Kepala Desa Kanekes. Setelah 
dimukimkan, kesejahteraan hidup mereka meningkat dan memiliki 
lahan garapan tanpa harus berpindah-pindah. Ketika Jaro Samin 
melakukan konversi agama turut memengaruhi masyarakat 
Baduy di kampung Baduy pemukiman untuk mengikuti langkah 
pemimpinnya dengan melakukan konversi agama. Jaro Samin 
dianggap sebagai tokoh masyarakat Baduy Muslim dan penggerak 
perubahan bagi masyarakat Baduy di pemukiman.

 Kelima, ajakan atau dakwah. Seruan untuk memeluk agama Islam 
terus digemakan sejak dimukimkannya masyarakat Baduy di 
Desa Leuwidamar. Petugas Sosial Kecamatan sekaligus pembina 
masyarakat Baduy yang beragama Islam mengajak masyarakat 
Baduy untuk menganut agama Islam yang dianggap sebagai agama 
resmi pemerintah. Selain itu, berbagai organisasi keislaman masuk 
ke kampung Baduy pemukiman agar mereka mau menjadi Baduy 
Muslim. 

D. Fenomena Konversi Agama Masyarakat Baduy
Masyarakat Baduy dikenal sebagai masyarakat yang taat kepada 
kepercayaannya. Ketaatan itu ditunjukan pada kepatuhan terhadap 
amanat leluhurnya yang sangat kuat, ketat, tegas serta mengikat kepada 
seluruh masyarakat Baduy untuk menjaga kelestarian ajaran Sunda 
Wiwitan. Mereka melakukan tapa (menjauhkan diri dari modernitas 
kota dan menjaga wilayah Baduy yang diyakini sebagai intijagad atau 
pancer bumi). Selama berpuluh-puluh tahun mereka menjaga adat istiadat 
dan menolak program pemerintah.
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Gambar 13. Daftar Warga yang Menerima Sertifikat Tanah di Lokasi 
Perkampungan Baduy Muslim

Pada perkembangan selanjutnya pemerintah pada masa orde Baru 
selama 30 tahun berhasil memukimkan lebih dari 500 kepala keluarga 
Baduy dalam program pemukiman masyarakat Baduy. Pemukiman 
pertama masyarakat Baduy berada di Gunung Tunggal Desa Leuwidamar 
Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Orang Baduy 
pergi meninggalkan Desa adat mereka dan menetap di pemukiman baru 
yang dibangun oleh Departemen Sosial. 

Pemukiman masyarakat Baduy merupakan alternatif solusi yang 
ditawarkan oleh pemerintah untuk dapat meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat Baduy. Dimukimkannya masyarakat Baduy di Gunung 
Tunggal lambat laun mengikis ketaatan masyarakat Baduy terhadap 
ajaran Sunda Wiwitan. Masyarakat Baduy yang semula terkenal dengan 
ketaatan pada pikukuh (aturan mutlak) mulai bergeser seiring dengan 
pembinaan yang diberikan kepada masyarakat pemukim.
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Para peladang berpindah masyarakat Baduy mulai beralih kepada 
agama mayoritas sesuai dengan anjuran pemerintah untuk masuk 
Islam. Proses konversi agama pada masyarakat Baduy tidak langsung 
terjadi secara drastis tetapi melalui proses panjang dan berbeda-beda. 
Semula masyarakat Baduy mulai mengalami kegoncangan dalam bentuk 
ketidaktenangan dengan keyakinan Sunda Wiwitan yang dianggap tidak 
sesuai dengan batinnya. Akhirnya muncul kesadaran untuk mengadakan 
suatu transformasi disebabkan oleh ketidaktenangan yang terjadi dan 
keputusan yang diambil berdasarkan berbagai pertimbangan. Setelah 
menjadi Baduy Muslim mereka mulai merasa tenteram dan tenang 
untuk kembali melanjutkan hidup tanpa takut melanggar aturan ajaran 
terdahulunya.

Gambar 14. Proses Pembangunan Masjid Baduy Muslim

Pengalaman konversi agama pada masyarakat Baduy Muslim 
memiliki proses yang berbeda-beda. Sebagian besar masyarakat Baduy 
yang semula beragama Sunda Wiwitan langsung menjadi Baduy Muslim. 
Mereka merasa mantap untuk memeluk keyakinan barunya yaitu agama 
Islam. Ada juga masyarakat Baduy yang beralih ke menjadi Baduy Kristen 
terlebih dahulu baru melakukan konversi agama menjadi Baduy Muslim. 
Hal ini terjadi pada delapan kepala keluarga yang semula memeluk 
agama Kristen pindah ke agama Islam karena merasa malu menjadi 
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Baduy Kristen dan berbeda dengan masyarakat Baduy Pemukiman 
lainnya yang sebagian besar memilih untuk menjadi Baduy Muslim. 
Selain itu, adanya pengasingan oleh masyarakat Baduy Muslim karena 
dianggap tidak mematuhi anjuran Puun turut memotivasi mereka untuk 
kembali melakukan konversi agama.

Dilihat dari segi kuantitas pelaku konversi agamanya, proses 
konversi agama masyarakat Baduy terjadi secara individual dan masal.

1)  Secara Individual

 Secara individual konversi agama pada masyarakat Baduy dilakukan 
dengan mendatangi warga non Baduy yang sudah beragama Islam 
dan memiliki pemahaman lebih tentang agama Islam seperti Abah 
Sarmin di Kampung Margaluyu dan Abah Ewong di Kampung 
Cihaur. Konversi agama secara perorangan ini terjadi pada generasi 
awal Baduy Muslim di kampung Baduy pemukiman. 

2)  Secara Masal

 Proses konversi agama secara masal dilakukan sebanyak dua 
kali. Pertama pada tanggal 04 September 1987 sebanyak 30 KK 
membaca dua kalimat syahadat di kantor Desa Leuwidamar yang 
langsung dibina oleh Departemen Agama dan disaksikan oleh 
Muspika Kecamatan Leuwidamar. Kedua sekitar tahun 1988 Jaro 
Samin dan warga Baduy lainnya yang belum masuk agama Islam 
membaca syahadat secara masal. Sejak saat itu, masyarakat Baduy 
sudah menemukan konsepsi baru tentang agama yang dianutnya 
dan berusaha menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Seiring 
dengan berjalannya waktu mereka terus meninggalkan kebiasaan-
kebiasaan yang berkaitan dengan struktur lama ajaran Sunda 
Wiwitan. Adapun daftar nama masyarakat Baduy yang melakukan 
konversi agama secara asal adalah sebagai berikut: 

Tabel 8.  Laporan Masyarakat Kampung Baduy Pemukian yang Masuk Islam 
RT 15-16 RW 04 Tahun 1987

No Nama Bin Umur L/P

1
2
3
4

Nalim 
Asinah
Saminah
Sanulan

Jaro Samin

Nalim
Nalim

25 th
20 th
14 th
9 th

L
P
P
P
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5
6
7
8
9

10

Salimin
Sartawi
Tarsah
Sarmali
Arman
Arti

Salimin
Salimin
Salimin
Salimin

65 th
50 th
20 th
18 th
16 th
4 th

L
P
P
L
L
P

11
12
13
14

Ceret
Arni
Arta
Amir

Ceret
Ceret 

40 th
35 th
20 th
15 th

L
P
L
L

15
16
17
18
19
20
21

Satra 
ASih
Sudin
Sarman
Asad
Runtah
Arsa

Sargawi
Sali
Satra
Satra
Satra
Satra
Satra

35 th
30 th
18 th
16 th
14 th
12 th
4 th

L
P
L
L
L
P
L

22
23
24
25
26

Marsadi
Sariah
Muhidin
Kuriah
Suasih

Salimin
Salimin
Marsadi
Marsadi
Marsadi

45 th
30 th
20 th
5 th
2 th

L
P
L
P
P

27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Arji
Niti
Jaya 
Amyati
Asturi
Mamat
Arim K. R
Anijah
Arsim
Asunah

Arji
Arji
Arji
Arji
Saman
Arji
Ceret
Arji

50 th
35 th
12 th
8 th
th

8 th
24 th
22 th
20 th
17 th

L
P
L
P
L
L
L
P
L
P

37
38
39
40

Bopong
Arpah
Tawi
Asrip

30 th
27 th
7 th
4 th

L
P
P
L

41
42
43
44

Aswati
Sana 
Amayu
Karmanten

Baslin 25 th

45
46
47
48
49
50

Juki
Samid
Satim
Un
Uca
Uje Saidah
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51
52
53
54
55

Saman
Anjah
Sariman
Armin
Sairah

56
57
58
59
60
61
62
63

Kasja
Asih
Kasya
Asam
Asraf
Ciwing
Karinah
Senen

64
65
66

Arti
Soleman
Iti

Masyarakat Baduy Muslim yang hidup di kampung Baduy 
pemukiman Desa Leuwidamar menunjukan ekspresi konversi agamanya 
dengan giat mempelajari agama Islam. Segala sisi kehidupannya 
belajar mengikuti aturan-aturan yang diajarkan oleh agama Islam. 
Pasca konversi agama mereka juga berusaha mewujudkan ketaatannya 
dalam bentuk tindakan dan ungkapan dalam kehidupan sehari-hari dan 
mereka semakin mantap dengan perubahan keyakinannya tersebut. 
Beberapa hambatan yang dialami oleh masyarakat Baduy seperti tidak 
bisa membaca Alquran dan bacaan-bacaan salat dilakukan dengan 
pembinaan keagamaan.

E. Pembinaan Keagamaan Masyarakat Baduy Muslim
Transisi dari Baduy yang menganut Sunda Wiwitan menjadi Baduy 
Muslim memerlukan pembinaan agar perubahan terjadi berdampak 
positif bagi masyarakat dan masyarakat Baduy tidak mengalami culture 
shock. Pembinaan bagi masyarakat Baduy dilakukan oleh Departemen 
Sosial Provinsi selama 2 tahun dengan memberikan bantuan kebutuhan 
sehari-hari, setelah itu dialihkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten 
Lebak melalui Biro Kesejahteraan Sosial Kabupaten selama 2 tahun 
setelah itu baru ke Desa Leuwidamar.

Pembinaan keagamaan menjadi skala prioritas bagi masyarakat 
Baduy Muslim yang baru saja melakukan konversi agama. Hal ini 
menjadi sangat penting karena masyarakat Baduy Muslim masih belum 
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mengetahui pokok-pokok ajaran agama Islam dan dikhawatirkan mereka 
tetap melangsungkan berbagai ritual adat yang bertentangan dengan 
Islam. Menurut Lubis (2012) agama dari sebagian orang Sunda adalah 
Islam, tetapi di dalam kehidupan keagamaan, orang Sunda sebagaimana 
pada suku-suku bangsa lain di Indonesia, terdapat unsur-unsur yang 
bukan Islam. Seperti upacara-upacara yang berhubungan dengan 
menanam padi pada masyarakat Baduy, yang mengandung banyak 
unsur-unsur bukan Islam, masih sering dilakukan. 

Kemudian dalam mitologi Sunda, yakni himpunan dongeng-
dongeng suci Sunda, ada pula banyak unsur-unsur yang bukan Islam. 
Orang-orang petani Sunda mengenal dongeng-dongeng yang erat 
bersangkut paut dengan tanaman padi, ialah cerita Nyi Pohaci Sanghyang 
Asri. Mereka menyakini di belakang cerita-cerita mite itu biasanya 
terdapat sesuatu makna yang mempunyai nilai penting dalam alam 
pikiran warga sesuatu kebudayaan. Itulah sebabnya maka di daerah 
pedesaan disamping orang taat menjalankan kewajiban agamanya, 
sering pula melakukan upacara-upacara yang tidak terdapat pada agama, 
malah sering tidak dibenarkan agama Islam. Dalam pikiran orang petani 
sunda di daerah pedesaan, batas antara unsur Islam dan bukan Islam 
sudah tidak disadari lagi. 

Gambar 15. Kegiatan Pengajian Ibu-ibu Baduy Muslim
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Unsur-unsur dari berbagai sumber itu sudah terintegrasikan 
menjadi satu dalam sistem kepercayaannya, dan telah ditanggapi oleh 
orang-orang itu dengan emosi yang sama. Kita masih sembahyang lima 
kali sehari, tapi juga memberi korban pada Dewi Sri, atau menaruh 
kembang dan menyan di bawah pohon beringin yang sakti, atau kita 
bisa pergi ke gereja, dan kemudian pergi ke tempat keramat meminta 
sesuatu. Kaki kita sebelah masih terpancang di budaya animisme 
kita, dan yang sebelah lagi terpancang di zaman modern sekarang ini 
dengan segala nilai-nilainya yang berubah amat pesat, dan kita selalu 
ketinggalan mengikutinya sedikitnya 20 tahun.2

Menghindari hal tersebut, proses konversi agama pada masyarakat 
Baduy didukung dengan kehadiran organisasi keagamaan untuk 
melakukan pembinaan kepada masyarakat Baduy, selain bersilaturahmi 
mereka turut membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. 
Organisasi keagamaan yang rutin datang ke pemukiman yaitu Al 
Washliyah, Muhammadiyah dan Jamiatul Khoir. Untuk mencapai 
pembinaan keagamaan yang lebih komprehensif dan menyentuh seluruh 
mualaf Baduy Muslim Departemen Agama melakukan pembagian 
wilayah pembinaan keagamaan untuk masyarakat Baduy Muslim yaitu 
organisasi Islam Al Washliyah dipercaya untuk membina masyarakat 
di kampung Baduy pemukiman Desa Leuwidamar, Muhammadiyah di 
Pal Opat dan Jamiatul Khoir di Cibengkung. 

Gambar 16. Salah Satu Masjid yang Berada di Perkampungan Baduy Muslim

2Mocthar Lubis, Manusia Indonesia, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 
2012), hlm. 8. 
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Pembinaan keagamaan masyarakat Baduy Muslim diawali dengan 
perubahan beberapa nama masyarakat Baduy seperti Armanah diubah 
menjadi Siti Armanah, Nalim menjadi Ahmad Nalim, Arim menjadi 
Madrani, Arnim menjadi Eman dan Nakiwin menjadi Soleman. 
Organisasi Islam Al Washliyah sebagai pembina masyarakat Baduy 
Muslim di kampung Baduy pemukiman menempatkan tokoh agama dan 
istrinya untuk tinggal di Kampung Margaluyu. mereka tinggal lama di 
pemukiman dan mengadakan berbagai pengajian untuk membimbing 
Baduy Muslim di sana. Agar pembinaan yang dilakukan dapat berjalan 
dengan baik, maka pembinaan keagamaan bagi masyarakat Baduy 
Muslim di bagi ke dalam dua pembinaan, yaitu jangka pendek dan 
jangka panjang sebagai berikut.

1)  Jangka Pendek

 Baduy Muslim yang baru melakukan konversi agama membutuhkan 
sarana peribadatan dan tempat untuk melakukan transformasi 
pengetahuan keagamaan bagi seluruh masyarakat. Oleh karena 
itu, program jangka pendek pembinaan bagi masyarakat Baduy 
Muslim yaitu pembangunan Masjid, Mushola, Majlis Ta’lim dan 
Madrasah. Seiring dengan perkembangan jumlah penganut agama 
Islam di kampung Baduy pemukiman dan partisipasi seluruh 
elemen masyarakat serta bantuan dari yayasan Al Washliyah maka 
didirikan masjid Al Fitrah di Kampung Margaluyu dan Madrasah 
Ibtidaiyyah plus Diniyah Al Washliyah. Untuk pengajian ibu-ibu 
juga memiliki Majlis Ta’lim sendiri yang lokasinya dekat dengan 
rumah Haji Nalim. 

2)  Jangka Panjang

 Program jangka panjang merupakan suatu bentuk pembinaan 
keagamaan secara berkelanjutan bagi masyarakat Baduy Muslim. 
Program ini meliputi pengajian umum, pengajian bapak-bapak, 
pengajian ibu-ibu dan pengajian remaja. Pada saat ada pembinaan 
dari Ustadz Sahroni masyarakat Baduy Muslim sedang gencar-
gencarnya mempelajari agama Islam. Mereka yang belum bisa 
membaca Alquran dan bacaan-bacaan ibadah lainnya diajarkan 
kepada seluruh mualaf Baduy. Dalam shalat lima waktu misalnya 
salat dzuhur dibaca dengan keras oleh imam agar ma’mum yang 
belum hafal dapat mengikuti imam.
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Kondisi saat ini berbeda dengan dulu yang terdapat pembinaan 
keagamaan bagi masyarakat. Sekarang Ustadz Sahroni selaku pembina 
keagamaan Baduy Muslim dipindahtugaskan atau ditarik kembali ke 
Jakarta oleh Yayasan Al-Washliyah di Islamic Centre. Ketika membina 
masyarakat Baduy Muslim, Ustad Sahroni awalnya tinggal di rumah Haji 
Nalim setelah lama tinggal dibangunkan rumah di Kampung Margaluyu. 
Istrinya juga turut membina ibu-ibu di kampung Baduy pemukiman.

Tantangan masyarakat Baduy Muslim dewasa ini lebih kompleks 
lagi. Mereka tidak lagi harus berpikir bagaimana caranya agar dapat 
hidup berdampingan dengan masyarakat yang non Muslim tapi dengan 
sesama Baduy Muslim sendiri. Misalkan ada ustadz yang berdakwah, 
ada yang pro dan kontra antara satu ustadz dengan ustadz yang 
lainnya. Padahal bagi masyarakat Baduy Muslim yang terpenting jangan 
menujukkan perbedaan tetapi persamaannya agar masyarakat tidak 
merasa kebingungan. Masyarakat Baduy Muslim masih membutuhkan 
pembinaan keagamaan yang dapat mengantarkan mereka dalam 
keyakinan beribadah tanpa ragu akan berbagai perbedaan dalam 
menjalankan kegiatan keagamaan. 
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Pengantar
Ahli sosiologi mempercayai bahwa masyarakat mana pun pasti 
mengalami perubahan. Perubahan ini sebenarnya berlangsung sejak 
puluhan atau bahkan ratusan tahun yang lalu. Perbedaannya proses 
perubahan sosial yang terjadi sekarang dibandingkan dengan yang 
terjadi pada masa lalu adalah dalam hal kecepatannya, intensitasnya, 
dan sumber-sumbernya. Perubahan sosial sekarang lebih cepat dan 
lebih intensif, sementara itu sumber-sumber perubahan dan unsur-
unsur yang mengalami perubahan juga lebih banyak (Wahyu: 2005). 
Hal itu dapat kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, dengan segala 
kemajuan yang sudah dicapai oleh manusia menjadi jalan semakin 
cepatnya perubahan sosial yang terjadi. Maka diperlukan perencanaan 
sosial agar dapat mengendalikan perubahan sosial kearah yang positif. 

Fenomena perubahan sosial dalam masyarakat selalu menarik 
untuk dikaji, karena perubahan senantiasa ada sepanjang kehidupan 
manusia. Perubahan sosial sendiri merupakan sebuah konsep yang 
masih luas, sehingga menjadi kajian tersendiri dalam ilmu sosiologi. 
Ada yang mengkaji bagaimana keterkaitan perubahan sosial dengan 
pembangunan; perubahan sosial dalam sketsa teori dan refleksi 
metodologi kasus Indonesia; perubahan sosial dalam teori makro 
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dengan pendekatan realitas sosial; perubahan sosial perspektif klasik, 
modern, posmodern dan poskolonial; pemuda dan perubahan sosial; 
pendidikan dalam perubahan sosial; globalisasi dan pergeseran kondisi 
dunia; konsep transformasi, kemajuan sejarah dan perubahan sosial; 
pertarungan gagasan perubahan sosial dalam sosiologi; konsep dasar 
perubahan sosial dari evolusi sampai revolusi radikal; signifikansi 
gerakan sosial sebagai kekuatan perubahan dalam masyarakat sampai 
pada kajian agama dan agen perubahan sosial.

Masyarakat Baduy Muslim sedang berada dalam proses perubahan 
sosial. Mereka bergerak dari masyarakat tradisional ke masyarakat 
modern (menerima nilai-nilai baru yang dianggap tabu). Tanpa adanya 
program pemukiman masyarakat Baduy, sebenarnya suku Baduy di Desa 
Kanekes juga tengah mengalami tantangan serius selain masalah yang 
berasal dari dalam masyarakat Baduy sendiri karena jumlah penduduk 
yang terus meningkat, pengaruh dari luar Baduy juga mengalir deras 
seiring dengan banyaknya pengunjung yang datang ke Baduy. Pada 
tahun 1973 pengunjung Baduy berjumlah 236 orang dan tahun 2014 
pengunjung Baduy mencapai 2.281 orang baik pengunjung domestik 
maupun mancanegara.

Tabel 9. Data Pengunjung Baduy setiap Tahun

Tahun
Jumlah Pengunjung

Domestik Mancanegara Total

1973 236 236

1974 213 213

2001 4.397 139 4.536

2004 3.083 38 3.121

2010 6.480 122 6.602

2011 6.469 108 6577

2012 6.849 122 6.971

2013 2.574 26 2.600

2014 2.261 20 2.281

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Lebak, 2015

Orang Baduy di kampung Baduy pemukiman menghadapi 
tantangan yang lebih besar lagi karena mereka hidup di luar Desa 
Kanekes, lingkungan adat yang menjaga mereka agar tetap dapat 
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melaksanakan ajaran Sunda Wiwitan. Mereka yang hidup di pemukiman 
mendapatkan pembinaan dari pemerintah dan hidup di lingkungan 
yang semua warganya beragama Islam. Perubahan sosial terbesar 
pada masyarakat Baduy di Pemukiman adalah saat mereka melakukan 
konversi agama atau pindah agama, sehingga perubahan agama itu 
diikuti oleh perubahan lainnya karena sudah terlepas dari aturan adat.

Setelah berpindah agama mereka meninggalkan tradisi atau 
kebiasaan masyarakat Baduy karena tidak mungkin menginjakkan 
kaki di antara dua perahu seperti kata Orang Baduy di Kanekes. Dari 
segi mata pencaharian juga jelas berbeda karena setelah keluar dari 
agama wiwitan bebas memilih pekerjaan apapun yang kita inginkan. 
Pendapatan pun jauh berbeda setelah beralih agama, pendapatan 
mereka meningkat. Jadi yang membedakan Baduy Kanekes dan Baduy 
Muslim dalam peranan masyarakat, di Baduy segala sesuatunya terbatas 
sedangkan disini bebas. Tidak ada perselisihan di antara mereka seiring 
dengan kebiasaan saling mengunjungi setiap hari raya masing-masing 
tiba, bahkan yang dari Baduy juga datang. 

Gambar 17. Lumbung Padi (Leuit) Milik Masyarakat Baduy
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Perubahan pada masyarakat Baduy Muslim berpengaruh terhadap 
masyarakat Baduy di Kanekes meskipun tidak terlalu besar. Ada yang 
pindah agama karena ikut keluarga, masalah kehidupan dan ketenangan 
supaya tidak melanggar adat terus menerus. Masyarakat Baduy banyak 
yang tertarik masalah kebebasan, menyekolahkan anak, dan akhirnya 
setiap tahun ada saja yang keluar dari Baduy, bahkan ada juga yang 
membicarakan setelah hidup di luar terasa tenang, ada juga yang keluar.

Berkenaan dengan perubahan sosial masyarakat Baduy Muslim 
tentu sangat berbeda. Meskipun dalam beberapa hal kebiasaan 
masyarakat Baduy masih tetap ada seperti diminta untuk sambutan tidak 
mau, sifat atau wataknya kalau kita misalkan tidak setuju menyampaikan 
alasannya karena apa, kalau mereka tidak setuju kadang-kadang mereka 
kuat mempertahankan pendiriannya tapi diam dan tidak menyampaikan 
alasannya, kita menjelaskan panjang lebar tapi kalau mereka tidak 
setuju sifat keras kepalanya masih ada karena didikannya dari Baduy. 
Orang Baduy bagaimana kata orang tua, seperti kata Puun, siapa yang 
dituakan mereka harus hormat. Dalam hal pendidikan orang Baduy jadi 
sekolah setelah dimukimkan.

A. Perubahan Perilaku Masyarakat Baduy Muslim
Masyarakat Baduy Muslim yang menjalankan cara hidup secara 
sederhana dan sangat kokoh mempertahankan adat, cepat atau lambat 
akan mengalami perubahan. Perubahan agama yang dianut menjadi 
sumber utama terjadinya proses perubahan sosial masyarakat Baduy 
(prime-mover), dengan ciri utama pertambahan fasilitas perkotaaan ke 
dalam pemukiman orang Baduy. Mereka sudah terbiasa menggunakan 
alat elektronik dan hal-hal lain yang dilarang bagi masyarakat Baduy 
yang masih menjaga eksistensi keberadaan Sunda Wiwitan. 

Pada awalnya, perubahan yang dialami warga Baduy di kampung 
Baduy pemukiman Desa Leuwidamar tidak terlepas dari pengawasan 
perangkat adat yang selalu berusaha menentang segala bentuk 
perubahan yang terjadi dan berusaha mengembalikan kehidupan 
masyarakat yang sesuai dengan ajaran Sunda Wiwitan. Segala bentuk 
pikukuh (norma budaya) dan buyut (larangan) sebagai aturan bagi 
masyarakat Baduy sulit dilaksanakan karena derasnya pengaruh luar 
yang masuk ke kampung Baduy pemukiman. 
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Pelanggaran adat yang dilakukan oleh masyarakat Baduy 
dilakukan dengan bertingkah laku dan berpakaian seperti orang kota 
atau masyarakat pada umumnya. Penyimpangan-penyimpangan itu 
menunjukkan keraguan terhadap keyakinan mereka agama Sunda 
Wiwitan dan adanya potensi untuk lepas dari segala aturan adat 
dengan mengubah identitasnya menjadi Baduy Pemukiman. Perubahan-
perubahan yang terjadi pada masyarakat Baduy berlangsung menurut 
proses adaptasi dalam jangka waktu yang relatif lama.

 Perkembangan selanjutnya pengaruh luar yang masuk melalui 
program pemukiman masyarakat Baduy oleh Departemen Sosial 
melakukan intervensi budaya secara cepat, sehingga berpeluang 
menimbulkan culture shock. Masyarakat Baduy yang terbiasa dengan cara 
hidup yang sederhana dituntut untuk melakukan berbagai tindakan di 
luar kebiasaannya. Untuk menghindari hal tersebut secara bertahap 
lebih dari 500 KK orang Baduy telah meninggalkan desa adat diberikan 
berbagai macam bentuk pembinaan. 

Gambar 18. Salah Satu Rumah Milik Masyarakat Baduy Muslim
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Selama masa transisi menuju pemelukan agama lain orang Baduy 
yang hidup di luar Desa Kanekes mengalami perubahan pandangan 
dalam segala hal. Berbagai perubahan yang dialami masyarakat Baduy 
di kampung Baduy pemukiman menghasilkan satu keputusan untuk 
melepas segala ikatan dengan Desa Kanekes. Keinginan untuk lepas 
dari adat sebenarnya sudah biasa bagi masyarakat Baduy Dalam atau 
Baduy Luar yang disebut dengan undur rahayu. Selain ingin lepas dari 
adat, ada juga sebagian masyarakat Baduy yang dikeluarkan oleh adat.

Bagi masyarakat Baduy Dalam yang melanggar adat akan 
dikeluarkan ke Baduy Luar, setelah 40 hari orang yang melanggar adat 
tersebut dapat kembali lagi ke daerah Baduy Dalam setelah diterima 
oleh Puun melalui suatu upacara khusus. Namun, pada banyak kasus, 
orang Baduy Dalam yang melanggar adat tersebut tidak kembali ke 
daerahnya dan terus menetap selamanya bermukim di daerah Baduy 
Luar karena memiliki beberapa kelonggaran dalam menjalankan aturan 
adat. Fenomena ini juga terjadi pada masyarakat Baduy di pemukiman, 
mereka yang sudah menetap tidak lagi mau pulang ke Desa Kanekes 
dan menjadi Baduy Muslim.

Keberadaan masyarakat Baduy Muslim yang terus mengalami 
perubahan sebenarnya pernah disinggung oleh Garna (1987) yang dianggap 
sebagai sebagai “mantan Baduy”, yaitu mereka yang telah keluar dari 
Kanekes dan hidup sebagai penduduk Islam di desa-desa sekitar Kanekes. 
Pusat masyarakat Baduy yang pindah agama terletak di Permukiman 
Masyarakat Baduy di Gunung Tunggal, Desa Leuwidamar. Meski demikian, 
masyarakat Baduy Muslim yang sudah menetap di Desa Leuwidamar masih 
melakukan kunjungan-kunjungan kekeluargaan ke Desa Kanekes. 

Perubahan masyarakat Baduy Muslim diawali denga perubahan 
perilaku sebagai berikut:

Tabel 10. Perubahan Perilaku Baduy Muslim

Baduy Sunda Wiwitan Baduy Muslim

Berladang atau ngahuma Sawah

Alat pertanian menggunakan tugal Alat pertanian menggunakan cangkul

Pupuk organic Pupuk kimia seperti urea

Dilarang menanam cengkeh dan kopi Menanam Cengkeh dan Kopi

Dilarang memelihara hewan berkaki empat Memelihara Hewan berkaki empat
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Dilarang menggunakan sendok dan piring Menggunakan sendok dan piring

Dilarang menggunakan TV dan Radio Menggunakan TV dan Radio

Dilarang memakai sabun Memakai Sabun

Dilarang mengikuti pendidikan formal Mengikuti pendidikan formal

Dilarang menggunakan obat dokter Menggunakan obat Puskesmas

Pergaulan terbatas Pergaulan bebas

Tidak memiliki Memiliki kelompok tani dan PKK

Sumber: Diolah dari hasil temuan

B. Perubahan Mata Pencaharian Masyarakat Baduy 
Muslim

Masyarakat Baduy Muslim memiliki kebebasan dalam memilih tipe 
pekerjaan atau mata pencaharian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi 
keluarga. Berbeda dengan masyarakat yang masih menganut agama 
Sunda Wiwitan, mereka tidak hanya berladang dan berorientasi untuk 
menghasilkan padi tapi lebih variatif. Meskipun sebagian besar status 
dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) sebagai petani, sebagian masyarakat 
lainnya bekerja menjadi guru (PNS), kuli bangunan, sopir, kerja di 
pabrik dan karyawan perkebunan, artinya sama seperti masyarakat pada 
umumnya. Tidak ada lagi kewajiban yang mengikat harus berladang 
setelah menikah. Sebagaimana mereka peroleh dalam pembinaan 
yang terpenting pekerjaan yang mereka tekuni merupakan pekerjaan 
yang baik, tidak diperoleh melalui jalan menipu dan menghasilkan 
keuntungan yang halal dan baik.

Selain bertani di lahan kering (huma), masyarakat Baduy Muslim 
juga ada yang menanam padi di sawah, berbeda dengan aturan adat 
masyarakat Baduy di Desa Kanekes melarang masyarakat Baduy untuk 
menanam padi di sawah, hal itu dikarenakan dikhawatirkan akan 
merusak struktur tanah di Baduy. Masyarakat Baduy Muslim merasakan 
kehidupan sekarang ini lebih baik daripada beberapa waktu kebelakang, 
dahulu ketika tidak menghasilkan padi atau gagal panen pasti rugi, 
sedangkan sekarang pemanfaatan lahan di ladang menggunakan sistem 
tumpang sari sehingga hasil dari pertanian lebih meningkat, tidak 
ada lagi tahapan tanaman yang tiga bulan, enam bulan sampai yang 
sifatnya tahunan. Selain berladang mereka juga menanam tanaman 
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keras yang sifatnya seperti karet, al-basiah, dan lain-lain. Sedangkan 
yang ditumpangsarikan dalam jangka waktu tiga bulanan seperti jahe, 
jagung dan wijen. 

Tumpang sari merupakan salah satu strategi pertanian yang menjadi 
pengganti kerugian ketika gagal panen. Strategi pertanian tersebut 
berimbas pada penghasilan mereka yang cukup untuk memenuhi 
kebutuhan sehari-hari. Teknologi pertanian yang digunakanpun tidak 
hanya tugal1 seperti di Desa Kanekes tapi sudah menggunakan alat-alat 
seperti traktor, cangkul, garpu dan lain-lain. Bagi yang tidak memiliki 
lahan untuk bertani khususnya generasi muda Baduy Muslim mereka 
banyak yang bekerja di luar seperti di pabrik.

 Pertanian di kampung Baduy Pemukiman berbeda dengan 
pertanian-pertanian lain seperti di Bandung yang menghasilkan 
sayur-sayuran seperti kol, bawang, dan sebagainya, di kampung Baduy 
pemukiman pertaniannya seadanya, atau dalam bahasa lokalnya 
peupeundeuyan. Ada juga warga Baduy di Kampung Cipangembar yang 
memiliki rumah disini tapi bertaninya di Bandung yang dianggap lebih 
subur dan prospektif serta hasil panen dihitungnya perbatang sehingga 
memiliki untung lebih besar. 

Gambar 19. Kerajinan Tangan yang Dihasilkan Masyarakat Baduy Muslim

1Tugal adalah sejenis kayu yang ditajamkan untuk dapat menggemburkan 
tanah di ladang atau media untuk membantu menanam benih padi.
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Di bidang peternakan, adat melarang masyarakat Baduy untuk 
memelihara hewan berkaki empat kecuali anjing, sedangkan masyarakat 
Baduy Muslim banyak yang memelihara kambing dan kerbau. Beberapa 
masyarakat Baduy bahkan membuat peternakan hewan yang dilarang 
secara adat. Secara sederhana larangan memelihara hewan berkaki 
empat bagi masyarakat adat Baduy karena dahulu masyarakat Baduy 
diperbolehkan memelihara kerbau dan kambing, tetapi karena ada 
hewan peliharaan mereka yang memakan padi di ladang serta untuk 
menghindari konflik maka sejak saat itu hewan berkaki empat dilarang 
untuk dipelihara sampai saat ini.

Setelah menjadi Baduy Muslim listrik mulai dialirkan ke rumah-
rumah warga dan mendukung percepatan ekonomi masyarakat, bantuan 
ini diberikan oleh Dinas Sosial. Perubahan mata pencaharian masyarakat 
Baduy Muslim yang tinggal di Desa Leuwidamar dengan masyarakat 
Baduy penganut Sunda Wiwtan di Desa Kanekes dapat dilihat pada 
tabel 3 dan 4.

Tabel 11. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Leuwidamar

Tahun Petani
Buruh 
Tani

PNS Industri Perdagangan Lainnya Jumlah

2013 640 614 35 38 127 473 1927

2011 640 614 35 38 127 473 1.927

2010 640 614 35 38 127 473 1.927

2009 268 242 35 38 92 675

2008 268 242 35 38 92 118 793

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2015

Tabel 11. menunjukkan bahwa masyarakat Baduy Muslim yang 
hidup di Desa Leuwidamar memiliki pekerjaan yang variatif. Jumlah 
petani dan buruh tani di hanya sepertiga dari jumlah petani dan buruh 
tani di Desa Kanekes. Perbedaan berikutnya masyarakat Desa Kanekes 
tidak ada yang berstatus sebagai PNS sedangkan Desa Leuwidamar 
menunjukan jumlah yang konstan dalam 6 tahun terakhir yaitu 35 orang, 
para pelaku industri, sektor perdagangan dan lainnya Desa Leuwidamar 
juga memiliki jumlah yang lebih banyak. 
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Tabel 12. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian di Desa Kanekes

Tahun Petani
Buruh 
Tani

PNS Industri Perdagangan Lainnya Jumlah

2013 2.531 3.124 - 24 25 52 5856

2011 2.531 3.214 - 24 25 62 5856

2010 2.531 3.214 - 24 25 62 5856

2009 2.582 3.312 - - 52 5946

2008 2.582 3.312 - - - 52 5946

Sumber: BPS Kabupaten Lebak, 2015

Sampai saat ini masih banyak masyarakat Baduy yang melakukan 
tumpang sari di pemukiman Baduy, mereka tidak diupah tetapi langsung 
bagi hasil. Menurut masyarakat Baduy Muslim kebanyakan dari mereka 
yang melakukan tumpang sari meskipun dia tidak pernah mengkuti 
pendidikan formal tapi mereka cerdas karena waktu berladang misalnya 
menanam dan merawat kayu mahoni sampai panen, dia tidak mau hanya 
mengurus dan menanam padi di sana tapi hasil kayunya pun ingin di 
bagi dua dengan pemilik lahan. Mereka tidak mau kalau hanya diupah. 
Padahal waktu dulu, hanya menjaga kayu dengan imbalan upah dari 
pemilik lahan.

Perubahan sosial masyarakat Baduy Muslim yang pertama adalah 
perubahan mata pencaharian. Ladang padi juga menjadi alasan mengapa 
masyarakat Baduy menabukan pendidikan formal karena lembaga 
adat khawatir jika semua generasi muda Baduy sekolah maka tidak 
akan ada yang pergi ke ladang untuk menjalankan kewajiban agama 
Sunda Wiwitan tersebut. Secara umum perubahan mata pencaharian 
masyarakat Baduy Muslim yaitu sebagai berikut:

1)  Dari Berladang Huma Ke Bertani Sawah

 Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya masyarakat Baduy 
memiliki pandangan bahwa mata pencaharian yang sakral dalam 
kehidupan mereka adalah berladang dengan menanam padi. 
Berladang merupakan mata pencaharian utama, kewajiban agama 
sekaligus identitas budaya Baduy. Berladang juga dianggap dapat 
menjaga hubungan dengan leluhur mereka pada masa lampau. 
Kegiatan sehari-hari mereka tidak dapat dipisahkan dari ladang 
sejak pagi hari sampai sore hari. Menurut keyakinan mereka, padi 
merupakan jelmaan dari Nyi Pohaci Sang Hyang Asri. Selain itu, padi 
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yang mereka tanam harus sesuai dengan aturan adat yaitu ditanam 
di lahan kering.

 Masyarakat Baduy adalah peladang berpindah, masa perputaran 
untuk kembali ke ladang semula sekarang ini memerlukan waktu 
sekitar 3-5 tahun dahulu 7-9 tahun. Penentuan waktu berladang 
dilakukan setelah muncul bintang kidang sebagai pertanda 
masyarakat Baduy harus bersiap-siap untuk berladang huma. Huma 
masyarakat Baduy terbagi kedalam beberapa tahap seperti narawas, 
nyacar, nukuh, ngaduruk, ngaseuk, ngirab sawan, ngored dan ngunjal. 
Jika masa panen tiba mereka akan menggunakan etem atau ani-ani 
untuk menuai padi. 

2)  Spesialisasi Pekerjaan Beragam

 Masyarakat Baduy khususnya Baduy Luar sudah terbiasa dengan 
pekerjaan di luar sektor agraris meskipun mata pencaharian pokok 
mereka tetap menjadi petani ladang. Sebagai contoh di Kampung 
Kaduketug daerah paling utara tempat tinggal masyarakat Baduy 
memiliki beragam pekerjaan seperti berdagang pakaian, rokok, 
gula, garam, ikan asin, mie instant, madu, hasil kerajinan Baduy 
seperti koja, lomar atau ikat kepala, kain sarung dan aksesoris 
lainnya. Keseharian wanita Baduy Luar juga banyak yang menenun 
selendang, baju dan membuat gula merah dari aren. Selain 
menanam padi, di lahan huma masyarakat Baduy baduy menanam 
jenis pohon yang memiliki nilai jual yang tinggi seperti kelapa, 
durian, jagung, rambutan, picung, langsat, gandaria, kuini, petai 
dan albasiah untuk bangunan.

C. Transformasi Sosial Masyarakat Baduy Muslim
Struktur sosial masyarakat Baduy Muslim tidak mengenal istilah 
pembagian teritorial antara Baduy Dalam dan Baduy Luar. Secara 
teritorial kampung Baduy pemukiman semuanya merupakan satu 
kesatuan utuh yang hanya dibatasi oleh ladang warga. Kampung 
Cipangembar sebagai tempat pemukiman pertama semakin padat 
penduduknya dengan banyaknya pernikahan baik sesama Baduy 
atau dengan masyarakat non Baduy. Jumlah penduduk yang banyak 
menyebabkan terjadi persebaran penduduk dan perluasan kampung, 
sehingga pemukiman tidak lagi terpusat di Kampung Cipangembar. 
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Interaksi sosial dalam masyarakat semakin kompleks dengan 
bertambahnya jumlah penduduk dan masyarakat Baduy yang sudah 
dapat bersosialisasi dengan warga di sekitar Desa Leuwidamar.

Gambar 20. Foto Siswa Kelas 5 di Sekolah MI AL-Washliyah Baduy Muslim

Hilangnya pembagian teritorial masyarakat Baduy Muslim karena 
hampir semua yang ikut program pemukiman berasal dari Baduy 
Luar. Waktu tinggal di Desa Kanekes masyarakat Baduy Muslim harus 
mengikuti aturan untuk Baduy Dalam dan Luar di antaranya Baduy 
Dalam tidak boleh menyerupai Baduy luar begitu pun sebaliknya 
seperti dalam hal pernikahan, kalau ada Baduy Dalam yang ingin 
menikah dengan Baduy Luar maka harus kaluar dari Baduy Dalam, 
sedangkan Baduy Luar kalau ingin menikah dengan masyarakat non 
Baduy atau biasa disebut urang are yang masuk Islam harus keluar dari 
Desa Kanekes. Bagi masyarakat Baduy Muslim tidak bisa menikah 
dengan orang Baduy kecuali dengan orang Baduy yang sudah keluar, 
selain itu tata cara pernikahan mereka juga tidak menggunakan adat 
seperti di Baduy.

Sistem pernikahan di Baduy bersifat monogami atau dalam satu 
suku. Aturan itu tetap berlaku meskipun masyarakat Baduy hidup di 
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luar Desa Kanekes dan beragama Sunda Wiwitan. Selain itu sistem 
pernikahan masyarakat Baduy dilakukan melalui jalur perjodohan tanpa 
pacaran. Mereka yang melangar akan dikenai sanksi adat oleh Puun. 
Berbeda dengan masyarakat Baduy Muslim, sistem pernikahan mereka 
tidak lagi kaku dan terikat oleh adat. Sistem pernikahan mereka tidak 
lagi bersifat monogami dan tidak harus melalui jalur perjodohan.

Status sosial atau kedudukan dalam masyarakat Baduy Muslim 
memandang setara kepada siapa pun. Pada awal pemindahan 
masyarakat Baduy, keturunan Jaro Pemerintahan masih dihormati, 
karena masyarakat Baduy Muslim merasa diperjuangkan nasibnya pada 
waktu pemukiman masyarakat Baduy oleh Jaro Samin, selain itu Jaro 
Samin merupakan tokoh masyarakat dan penggerak perubahan jadi 
tetap ada penghormatan seperti balas budi atau mengakui jasanya. 
Mereka juga masih menghargai orang tua atau seseorang yang lebih 
tua usianya. Hal itu bukan berarti bahwa masyarakat Baduy Muslim 
masih memiliki pembagian teritorial. Selama satu sampai dua tahun 
setelah dimukimkan masyarakat Baduy Pemukiman tetap mengadakan 
kumpulan adat sama seperti di Baduy sebagai bentuk ikatan solidaritas 
masyarakat Baduy jadi tidak jauh berbeda meskipun di lokasi yang 
berlainan. 

Secara administratif masyarakat Baduy Pemukiman terdaftar 
sebagai warga Desa Leuwidamar. Akan tetapi, secara adat mereka 
masih menjadi masyarakat adat Desa Kanekes. Selain itu, Jaro Samin 
tetap menjabat sebagai Jaro Pemerintahan atau Kepala Desa Kanekes 
hanya tinggalnya di Desa Leuwidamar. Setelah dua tahun tinggal di 
kampung Baduy pemukiman Jaro Samin berhenti menjadi Kepala 
Desa Kanekes. Regenerasi kepemimpinan Jaro Pemerintahan Baduy 
digantikan oleh Jaro Nakiwin yang memilih tinggal di Desa Kanekes 
dan tidak mengikuti program pemukiman dari Dinas Sosial. Setelah 
tinggal di pemukiman Gunung Tunggal Desa Leuwidamar pembagian 
dan RT RW menginduk ke Desa Leuwidamar tidak lagi ke Desa 
Kanekes. Jadi status pemerintahan ke Desa leuwidamar status adat ke 
Desa Kanekes karena kepala desanya ikut program pemukiman. Ketua 
atau tokoh masyarakat Baduy Muslim dahulu adalah Jaro Samin dan 
Bapak Sardaya. Berkaitan dengan pola perkumpulan masyarakat pada 
awalnya persis orang Baduy ada kumpulan seperti di Baduy karena 
yang dipakai sistem Baduy.
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Gambar 21. Madrasah Ibtidaiyah (MI) yang Berada di Perkampungan 
Baduy Muslim

Perkembangan selanjutnya, masyarakat Baduy Muslim yang 
terdaftar sebagai warga Desa Leuwidamar membentuk pengurus RT dan 
RW serta pembagian wilayahnya. Jika di Baduy pemilihan RT dan RW 
ditunjuk oleh lembaga adat, selama tinggal pemukiman berubah melalui 
musyawarah atau pemilihan langsung oleh masyarakat. Sebenarnya di 
Baduy juga secara demokrasi, tapi melalui musyawarah Puun di tiga 
Katangtuan. 

Dari segi kepemimpinan masyarakat Baduy di Desa Kanekes 
hanya berpatokan kepada seseorang Kepala Suku, Kepala Adat atau 
Puun sedangkan di kampung Baduy pemukiman tidak lagi berpatokan 
kepada Puun. Masyarakat Baduy Muslim pada tahun-tahun berikutnya 
benar-benar terlepas dari struktur adat masyarakat Baduy tetapi tidak 
untuk sistem kekerabatannya. Hubungan kekerabatan orang Baduy tidak 
berubah antara Baduy Muslim dan Baduy penganut Sunda Wiwitan. 
Begitu pun dengan warga non Baduy. Jadi semua tetap bersaudara 
antaranggota keluarga dan masyarakat.
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Berkaitan dengan pembagian warisan, masyarakat Baduy Muslim 
yang berpindah dari Desa Kanekes tetap mendapatkan warisan 
keluarganya yang tetap di Baduy dan tidak mengikuti program 
pemukiman. Masyarakat Baduy Muslim banyak yang orang tuanya 
masih di Desa Kanekes tetapi anaknya sudah menjadi Baduy Muslim. 
Mereka tetap mendapatkan warisan dari orang tuanya dan diakui sebagai 
anak, artinya hubungan keluarga tidak terpisah. Intinya mereka tetap 
mendapatkan warisan dan hak anak meskipun sudah keluar dari Baduy. 
Aturan pembagian warisan dan hak anak pada masyarakat Baduy Muslim 
sama saja seperti masih di Desa Kanekes Baduy yaitu dengan sistem 
bagi rata. Apabila sudah tidak memiliki tanah di Desa Kanekes, mereka 
saling berbagi hasil kebun.

Hampir semua ahli sosiologi perubahan sosial sepakat bahwa 
transformasi struktur sosial dalam masyarakat akan mengubah 
segala kehidupan dan penghidupan masyarakat tersebut. Seperti apa 
yang dikemukakan oleh Moore dalam karya Lauer, perubahan sosial 
didefinisikan sebagai perubahan penting dalam struktur sosial. Struktur 
sosial yang dimaksud adalah pola-pola perilaku dan interaksi sosial. 
Perubahan sosial mencakup seluruh aspek kehidupan sosial, karena 
seluruh aspek kehidupan sosial itu terus menerus berubah, hanya 
tingkat perubahannya yang berbeda. 

Selain Moore, ahli sosiologi perubahah sosial lainnya seperti Davis, 
Macionis, Harper, Strasser dan Randall serta Hawley sama-sama melihat 
perubahan dalam struktur sosial di masyarakat merupakan bagian 
penting yang tidak dapat dipisahkan dengan perubahan sosial. Dimensi 
struktur sosial dalam masyarakat dapat kita lihat pada perubahan yang 
berkaitan dengan peranan, status dan kekuasaan dalam masyarakat. 

1) Struktur Adat dan Stuktur Pemerintahan

Perubahan sosial pada masyarakat Baduy Muslim menuntut adanya 
transformasi struktur sosial dalam masyarakat yang sudah tidak lagi 
terikat dengan adat. Sedangkan masyarakat Baduy dapat dikategorikan 
sebagai masyarakat yang memiliki struktur sosial yang jelas dalam 
masyarakat. Perbedaan itu ditunjukan dengan perbedaan posisi 
dan fungsi antara masyarakat Baduy Luar dan Baduy Dalam yang 
membentuk seperti kasta atau kelas sosial seperti dalam agama Hindu.
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Struktur sosial masyarakat Baduy terbagi ke dalam struktur adat 
dan stuktur pemerintahan. Dualisme struktur ini mengacu pada dua 
sistem pemerintahan bagi masyarakat Baduy yaitu sistem nasional 
dan sistem tradisional. Struktur pemerintahan atau sistem nasional 
merupakan garis komando dari pemerintah pusat sampai kepada 
Kepala Desa atau Jaro Pemerintahan. Berbeda dengan desa umumnya di 
Indonesia, Kepala Desa Kanekes atau Jaro Pemerintahan Baduy dipilih 
oleh Puun. Pemilihan tersebut tetap menjunjung tinggi nilai demokratis 
yaitu melalui jalur musyawarah ketiga Puun di Baduy Dalam. Dalam 
menjalankan tugasnya seorang Kepala Desa Kanekes dibantu oleh Carik 
atau Sekretaris Desa dan para Pangiwa atau perwakilan kampung.

Struktur adat atau sistem tradisonal memiliki peran yang lebih 
besar dalam menentukan segala hal yang berkaitan dengan keberadaan 
masyarakat adat Baduy. Struktur ini dipimpin oleh tiga orang Puun di 
Baduy Dalam, ketiga pemimpin adat ini juga biasa disebut tritunggal atau 
kapuunan. Puun Cikeusik yang terletak di daerah Baduy paling selatan 
bertugas untuk menentukan berbagai kegiatan keagaman sekaligus 
pengadilan adat, Puun Cibeo bertugas untuk menjaga hubungan 
dengan dunia luar atau tamu yang datang dan Puun Cikartawana 
bertanggungjawab dalam urusan pembinaan warga. 

Meskipun memiliki tiga orang penguasa ketiga Puun tersebut selalu 
menghasilkan satu keputusan. Jika Jaro Pemerintahan dipilih oleh Puun 
dari warga Baduy Luar, regenerasi kepemimpinan Puun berdasarkan 
garis keturunan tapi tidak secara otomatis dari bapak kepada anaknya. 
Bisa saja dari kerabatnya yang dianggap lebih mampu untuk menjadi 
Seorang Puun. Struktur sosial semacam ini juga terkadang disebut 
sebagai pola kepemimpian informal bagi masyarakat Baduy.

Dalam menjalankan tugasnya, Puun oleh seorang wakil yaitu Jaro 
Tangtu yang bertugas sebagai tangan kanan Puun yang berkaitan dengan 
seluruh pelaksanaan seluruh aspek kegiatan berdasarkan ketentuan adat. 
Kemudian ada Girang Seurat yang memiliki kedudukan yang sejajar 
dengan Jaro Tangtu dan bertugas untuk menentukan waktu pelaksanaan 
acara bercocok tanam gotong royong seluruh masyarakat Baduy. Wakil 
Jaro Tangtu (Jaro Palawari) memiliki tugas membantu Jaro Tangtu dalam 
mempersiapkan alat dan akomodasi untuk pelaksanaan musyawarah adat 
terutama sekali dalam mempersiapkan alat dan kebutuhan untuk upacara-
upacara adat seperti Kawalu, Ngalaksa dan upacara adat lainnya. Selanjutnya 
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ada Baresan yang membantu Jaro Tangtu mempersiapkan upacara adat 
khususnya proses pelaksanannya agar dapat berjalan secara lancar.

Tugas Tangkesan yaitu memberikan nasehat dan saran kepada 
tokoh adat yang ada di Baduy Dalam sedangkan Jaro Tanggungan 
Duabelas memiliki tugas bersama Tangkesan memberikan saran kepada 
Puun. Kemudian, Jaro Tujuh memiliki anggota sebanyak 7 orang yang 
masing-masing mempunyai tugas membina daerah Dangka yang ada di 
wilayahnya masing-masing. Terakhir Jaro Pamarentah sebagai Kepala 
Daerah menjalankan fungsi untuk berkoordinasi dengan pemerintahan 
formal. Untuk lebih jelasnya perhatikanlah gambar berikut ini:

Gambar 22. Struktur Sosial Masyarakat Baduy
Sumber: Diolah dari Kurnia dan Sihabudin (2012) serta hasil temuan 

Keterangan:
 : Garis Komando
 : Garis Koordinasi
 : Garis Koordinasi berupa nasihat

Pangiwa : Rukun Warga atau Rukun Kampung

Bagi masyarakat Baduy Muslim mereka tidak lagi patuh kepada 
struktur adat karena mereka sudah terlepas dari segala ikatan adat dan 
secara administratif menjadi Bagian dari warga Desa Leuwidamar. Dari 
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dualisme struktur sosial tersebut berubah menjadi satu yang hanya 
patuh pada stuktur pemerintahan desa atau sistem nasional. 

2) Baduy Muslim sebagai tipologi ketiga Masyarakat Baduy

Secara umum masyarakat Baduy di bagi menjadi dua yaitu Baduy 
Dalam dan Baduy Luar. Baduy Dalam merupakan daerah suci yang 
tetap mempertahankan keaslian adat Baduy. Sedangkan Baduy Luar 
daerah penyangga yang berusaha untuk menyaring pengaruh luar yang 
masuk ke wilayah masyarakat Baduy Dalam. Melihat perubahan yang 
menyeluruh pada masyarakat Baduy Muslim maka tipologi masyarakat 
Baduy tidak bisa hanya berdasarkan pada dua kategori sebelumnya akan 
tetapi ditambah dengan tipe Baduy Muslim. 

Baduy Muslim adalah masyarakat Baduy yang telah dimukimkan oleh 
Departemen Sosial dan telah mengikuti ajaran agama Islam. Selain itu, 
perilakunya sudah mengikuti masyarakat luar serta sudah tidak terikat 
dengan hukum adat bagi masyarakat Baduy. Mereka tersebar di beberapa 
Desa dan lintas Kecamatan seperti Desa Leuwidamar, Desa Jalupang 
Mulya, Desa Sangkanwangi, Desa Nayagati, Desa Jayasari, Desa Pasir Eurih 
dan Desa Bojong Menteng. Mereka sudah lama menetap di sana bahkan 
sudah melewati beberapa garis keturunan. Banyak yang menikah dengan 
masyarakat luar, tapi ada juga yang menikah dengan sesama Baduy. 

Baduy Muslim sebagai tipologi ketiga dalam pembagian masyarakat 
Baduy sudah semestinya diakui keberadaannya. Lebih dari 500 KK 
masyarakat Baduy berada di luar Desa Kanekes dan jumlahnya terus 
bertambah. Selain itu, keberadaan dan eksistensi masyarakat Baduy 
Muslim merupakan fakta sejarah bahwa mereka berasal dari Desa 
Kanekes. Posisi masyarakat Baduy Muslim dapat diilustrasikan melalui 
gambar berikut ini:

  

Masyarakat
Baduy

Baduy Dalam Baduy Luar Baduy Muslim

Gambar 23. Baduy Muslim Sebagai Tipologi Ketiga Masyarakat Baduy
Sumber: Diolah dari hasil temuan
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Pengantar
Perkawinan pada dasarnya merupakan kebutuhan dasar manusia dalam 
rangka melangsungkan kehidupan dan berketurunan. Perkawinan 
merupakan bagian dari siklus hidup manusia yang dianggap paling 
penting dalam kehidupan masyarakat, mengingat melalui perkawinan 
bukan semata menghubungkan antarkerabat, tetapi juga dalam waktu 
tertentu dapat membentuk kekerabatan baru. Levi-Strauss menilai pada 
masyarakat tradisional, pranata perkawinan pada dasarnya merupakan 
tukar-menukar antara kelompok adalah akibat dari konsepsinya 
mengenai asal-mula pantangan inceste, yaitu pantangan nikah antara 
saudara sekandung, yang dalam alam mahluk merupakan gejala yang 
memang hanya ada pada mahluk manusia. 

Dalam suatu masyarakat biasanya didominasi oleh sistem 
kekerabatan, dan warga-warganya berinteraksi di dalamnya berdasarkan 
sistem simbolik yang menentukan sikap mereka terhadap tiga klas 
kerabat, yaitu kerabat karena hubungan darah, kerabat karena hubungan 
menikah, dan kerabat karena hubungan keturunan (Laksono, 1999).

Sistem perkawinan masyarakat Baduy bersifat endogami dan 
biasanya orang orang tua yang mempunyai anak yang siap menikah 
berinisiatif untuk mencarikan jodoh buat anaknya. Perkawinan 

Budiaman

SISTEM KEKERABATAN
MASYARAKAT BADUY DAN

KEARIFAN ANTISIPASI
PERUBAHAN SOSIAL

5
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dilakukan antara satu kampung yang satu dengan kampung yang lain 
dalam wilayah Desa Kenekes. Perkawinan d ilingkungan warga kejeroan, 
antara Cibeo, Ciketawarna, dan Cikeusik bisa juga terjadi dengan warga 
penamping. Asalkan mereka dari kaum daleum, artinya masih berasal dari 
keturunan kajeroan. Namun pada umumnya perkawinan di lingkungan 
kajeroan terjadi semacam pertukaran yang berlawanan antara pria dan 
wanita di antara kampung Cibeo, Cikeusik, dan Ciketawarna.. 

Kekerabatan orang Baduy didasarkan pada prinsip bilateral, yang 
menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki dan perempuan. 
Prinsip bilateral ini menentukan dalam hal pembagian warisan apabila 
orang tua meninggal dunia, harta warisan akan jatuh pada anak laki-
lakinya dengan jumlah dan nilai pembagian yang sama. Berdasarkan 
adat, masyarakat Baduy tidak mengenal kawin cerai dan poligami. 
Meski sistem monogami yang dianut, kadang-kadang aturan tersebut 
dilanggar juga dengan alasan tidak memiliki keturunan. 

Sistem perkawinan yang bersifat endogamy yang semuanya berasal 
dari masarakat Baduy sendiri, sistem kekerabatan yang menganut sistem 
bilateral, yang mengembangkan seluas mungkin kerabat dari pihak istri 
dan suami, serta keutuhan rumah tangga yang menghindari perceraian 
dan menolak poligami, merupakan bentuk kearifan lokal yang terus 
dipertahankan sampai sekarang. Masyarakat Baduy meyakini bahwa 
dengan mempertahankan kearifan lokal dalam sistem kekerabatan, 
maka perubahan sosial yang relatif cepat di luar masyarakat Baduy 
dapat diantisipasi dan tidak akan mempengaruhi kelestarian sistem 
nilai sosial yang terjaga selama ini. 

A. Konstelasi Kekerabatan dalam Sistem Sosial
Setiap anggota masyarakat mengalami peralihan siklus hidup yang terus 
dijalani. Saat peralihan yang pada semua masyarakat dianggap penting 
adalah peralihan dari tingkat hidup dewasa ke tingkat hidup berkeluarga, 
yaitu perkawinan. Dalam kebudayaan masyarakat, perkawinan 
merupakan pengatur tingkah laku individu dalam mengembangkan 
kehidupan keluarga. Perkawinan juga mempunyai berbagai fungsi dalam 
kehidupan bermasyarakat manusia, yaitu memberi perlindungan kepada 
anak-anak hasil perkawinan itu, memenuhi kebutuhan akan harta dan 
gengsi, tetapi juga untuk memelihara hubungan baik dengan kelompok-
kelompok kerabat tertentu (Koentjaraningrat, 2002).
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Terdapat beragam definisi perkawinan, Keesing (1992) melansir 
pandangan Goodenough (1970) yang menyebut perkawinan merupakan 
suatu transaksi yang menghasilkan suatu kontrak di mana seseorang 
memiliki hak secara terus-menerus untuk menggauli seorang wanita 
secara seksual, sampai kontrak hasil transaksi itu berakhir dan wanita 
yang bersangkutan dianggap memenuhi syarat untuk melahirkan anak. 

Proses perkawinan yang berlangsung terus menerus membentuk 
kelompok keturunan. Kelompok keturunan merupakan semacam 
kelompok kekerabatan, yang kriteria keanggotaannya adalah keturunan 
nenek moyang tertentu, yang sungguh-sungguh ada atau yang hanya 
ada dalam mitologi. Garis keturunan mungkin ditarik secara eksklusif 
melalui laki-laki atau melalui perempuan, atau melalui salah satu dari 
keduanya menurut diskresi individu yang bersangkutan. Dalam beberapa 
hal digunakan dua cara sekaligus untuk menarik garis keturunan, guna 
menentukan keanggotaan orang dalam kelompok yang berbeda-beda 
demi keperluan yang berbeda-beda pula (Haviland, 1993).

Para antropolog membagi dua kelas besar dari aturan keturunan 
yaitu unilineal dan kognatik. Bentuk dari unilineal ini ada patrilineal 
dan matrilineal, sementara variasi dari keturunan kognatik juga terdiri 
dari dua yaitu bilateral dan ambilineal. Sistem kekerabatan masyarakat 
adat Baduy menggunakan model kognatik. Melalui sistem seperti ini 
Keesing (1992) menjelaskan kelompok bilateral dan kelompok saudara 
adalah kelompok orang yang berhubungan erat dengan orang yang masih 
hidup melalui kedua orang tua masing-masing. Keturunan ambilineal 
adalah keturunan di mana orang dapat memilih menggabungkan diri 
dengan kelompok keturunan ibu atau ayah.

Sebuah sistem kekerabatan menggambarkan sebuah hubungan 
organisasi sosial, berasal dari ikatan kelahiran dan pernikahan, berkaitan 
dengan posisi individu dalam masyarakat, asal mula, dan nasib mereka. 
Dilihat dari perspektif ini, kekerabatan adalah entitas budaya yang 
menghubungkan kembali individu keluarga ke dalam sebuah jaringan. 
Fungsi ini untuk menghubungkan individu keluarga melalui pernikahan 
dan keturunan sehingga memberi sebuah karakter unik kekerabatan. 

Secara faktual Indonesia tengah berada dalam kondisi satu 
masyarakat industrial, atau bahkan post-industrial. Dengan sendirinya, 
kondisi ini menuntut kita untuk menyesuaikan diri sebagai masyarakat 
industri. Namun harus diakui pula, bahwa dominasi feodalisme 
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masih kuat mengakar dalam masyarakat kita. Effendy (2002) menilai 
masyarakat tradisional sangat bergantung kepada mitos tidak hanya 
dalam persoalan kehidupan keseharian, bahkan dalam konteks politik 
pun mitos demikian kuat. Sehingga seringkali terjadi benturan dalam 
masyarakat dan menyebabkan kehidupan masyarakat yang tidak 
seimbang. Farley (1990) dalam Sztompka (2011) menyebutkan bahwa 
perubahan lingkungan sosial merupakan perubahan pola perilaku, 
hubungan sosial, lembaga, dan struktur sosial yang terjadi pada waktu 
tertentu. 

Oleh karena itu, untuk menjaga keutuhannya diperlukan konsep 
yang dapat mempertahankan keseimbangan kembali masyarakat. 
Dengan menelusuri sistem kekerabatan suatu kelompok, maka dapat 
kembali mempertahankan masyarakat equilibrium, serasi atau seimbang. 
Selanjutnya, kita juga harus memahami hakikat masyarakat equilibrium 
sebagai suatu realitas sosial dalam mengantisipasi perubahan di 
masyarakat setelah dijelaskan konsep kekerabatan sebelumnya.

Dalam kerangka pengelolaan lingkungan sosial sebagaimana 
harapan pembangunan berkelanjutan, maka fokus perhatian terletak 
pada kesinambungan interaksi antaranggota dalam masyarakat dan 
interaksi anggota masyarakat dengan lingkungan sosial lain. Terkait 
dengan kesinambungan lingkungan sosial, Purba (2015) menyebut 
setidaknya terdapat enam komponen atau ruang lingkup lingkungan 
sosial yang perlu menjadi perhatian. Keenam komponen tersebut adalah: 
pengelompokan sosial (social grouping), media sosial (social media), 
pranata sosial (social institution), pengendalian sosial (social control), 
penataan sosial (social alignment) dan kebutuhan sosial (social needs).

Dalam kondisi perkembangan masyarakat yang relatif cepat 
komponen-komponen tersebut memiliki saling keterkaitan. Dalam 
rangka pengelolaan lingkungan sosial keterkaitan komponen tersebut 
dapat dipertahankan atau dikembangkan sesuai dengan tuntutan 
masyarakat. Menurut aliran struktural fungsional, masyarakat 
dipandang sebagai suatu system yang memiliki struktur dan masing-
masing struktur memiliki fungsi tersendiri. Struktur dan fungsi dengan 
kompleksitas yang berbeda ada pada setiap masyarakat, baik masyarakat 
modern maupun masyarakat tradisional. Untuk menjaga kelangsungan 
hidup masyarakat yang harmonis dari perubahan yang relatif cepat 
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maka masyarakat perlu melaksanakan sosialisasi tentang sistem nilai 
dan mekanisme kontrol sosial yang dimiliki (Wirawan, 2013). 

Perubahan sosial sekelompok masyarakat Baduy pada hakikatnya 
merupakan keinginan mendasar setiap manusia untuk berkembang 
sesuai dengan kebutuhan hidup (Suhada, 2003). Perubahan suatu 
masyarakat sebenarnya tergantung kepada masyarakat itu sendiri, 
apalagi menyangkut kebutuhan hidup yang lebih baik dari sebelumnya.. 
Kelompok sosial terbentuk sebagai hasil dari proses interaksi individual 
yang berkelangsungan. Namun setelah terbentuk pola-pola ketertiban 
antarhubungan, maka, perilaku individu-individu dipengaruhi dan 
ditentukan oleh sistem yang mereka ciptakan sendiri. Namun segala 
perubahan yang telah dilakukan harus diimbangi pula oleh pola 
pikir, sikap dan tindakan terhdap kondisi yang berubah agar dapat 
menyesuaikan diri dengan kondisi baru. Hal ini merupakan konsep 
adaptasi sebagai bagian pertama dari konsep “AGIL” (Adaptation, Goal 
Attaintment, Integration, Latent Maintenance) menurut Parsons (Wilodati, 
2015).

Thomas Hobbes yang membagi tahapan perkembangan masyarakat 
menjadi tiga, yaitu natural society, political society dan civil society. 
Namun kita mengambil perubahan dari natural society adalah tatanan 
masyarakat (social order) yang berbasis pada supremasi naturalistik. 
Dalam masyarakat semacam ini, yang lebih banyak berperan bukanlah 
tatanan sosial yang didasarkan kepada konsensus sosial, tetapi wibawa 
naturalistik orang-orang tertentu dalam satu masyarakat (Effendy, 
2002). 

B. Determinisme Sistem Sosial Terhadap Perubahan 
Sosial

Beragam catatan tentang asal-usul kerabat orang Baduy masih 
merupakan catatan sejarah yang masih terus diperbincangkan. 
Historiografi sebelumnya misalnya Jacobs (1981) menyebutkan bahwa 
pada mulanya, orang Baduy bukanlah berada di Desa Kanekes, tetapi di 
daerah lembah Gunung Santri di daerah Pandeglang, Banten. Kemudian 
berpindah-pindah sampai akhirnya menetap di daerah Kanekes, tempat 
tinggal komunitas Baduy sekarang.
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Tentang perpindahan itu dikuatkan oleh penyelidikan Blume. Blume 
sebagaimana dikutip Jcobs (1981) bahwa komunitas Baduy berasal dari 
Kerajaan Sunda Padjajaran yang bersembunyi ketika kerajaan ini runtuh 
pada abad ke-17 menyusul berkembangnya ajaran Islam dari Kerajaan 
Banten. Djuwisno (1986) dan Ruhimat (2011) lebih tegas menyatakan 
bahwa Prabu Pucuk Umun dan para punggawa dari Kerajaan Padjajaran 
berhasil lolos dari serangan Kerajaan Banten, meninggalkan istana 
dan masuk ke hutan belantara sampai akhirnya tiba di daerah Baduy 
sekarang dan membuat pemukiman.

Perpindahan mereka tidak diketahui tahun berapa, tetapi 
dinyatakan bahwa perpindahan sebagai akibat kebijakan pengislaman 
dari Kesultanan Banten pada masa Hasanuddin yang menghendaki 
masyarakat sekitar Banten untuk memeluk agama Islam. (Danasasmita 
dan Djatisunda, Djoewisno, 1986). Kesamaan sifat antara Suku Badawi 
di Timur Tengah pada masa Nabi Muhammad Saw. dengan sifat orang-
orang yang berada di wilayah kekuasaan Kerajaan Banten pada masa 
kekuasaan Sultan Hasanuddin, menjadi alasan digunakannya istilah 
Baduy (Danasasmita dan Djatisunda, 1986). 

Selain istilah Baduy, orang luar Baduy yang berada di sekitar wilayah 
Leuwidamar sampai Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Banten, biasanya 
memakai istilah Kanekes, Rawayan dan Olot. Sebutan Kanekes menunjuk 
pada daerah asal orang yang dimaksud yang berasal dari Desa Kanekes. 
Menyebut nama orang berasal dari nama tempat tinggal mereka, lazim 
dipergunakan oleh orang-orang Sunda pada umumnya. Orang Sunda, 
biasanya mereka menyebutkan diri mereka sendiri kepada orang lain 
dari nama orang tua atau nama daerah atau kampung tempat mereka 
berasal. Pada masyarakat Baduy sendiri di antara mereka menyebutkan 
diri sebagai orang Cibeo, orang Ciketawarna, orang Cikeusik dan 
sebagainya. Cibeo, Ciketawarna, dan Cikeusik, merupakan nama-nama 
kampung yang tempat tinggal orang Baduy.

Istilah Rawayan menunjuk pada sifat atau karakteristik yang melekat 
pada orang Baduy dalam pandangan orang luar. Sama dengan istilah 
Baduy, istilah Rawayan diberikan oleh orang luar kepada sekelompok 
orang yang suka dengan berjalan baris satu per satu memanjang dari 
depan ke belakang, seperti buah tanaman “rway”. “Rway” adalah 
tanaman sayuran yang menghasilkan buah yang biji tersusun rapi seperti 
buah petay. Pendapat lain istilah Rawayan berasal dari kata Rway artinya 
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menjulur. Rawayan merujuk jembatan yang terbuat dari keterikatan akar 
pohon. Akar dari kedua pohon yang terletak pada kedua sisi sungai 
kemudian membentuk jembatan (canopy). Jembatan akar pohon dalam 
istilah orang Baduy disebut Rway.

Sementara istilah Olot, pemotongan dari kata Kolot, menjadi 
Olot. Kolot artinya tua, yang dipertuakan, atau orang tua. Istilah kolot 
seringkali dikemukakan dalam sebuah pepatah Banten dalam “hanacaraka 
datasawala, anak nu cilaka, kolot nu kabawa-bawa,” (artinya: anak yang 
mendapatkan kecelakaan, orang tua yang mendapatkan dampaknya). 
Orang-orang yang berada di luar orang Baduy atau tidak menjadi bagian 
dari komunitas Baduy, seringkali menyebutkan orang Baduy dengan 
sapaan Olot atau Lot. Biasanya ditemukan dalam kalimat sapa, “kamana 
sia Lot?” (“Mau kemana kamu Lot?”). Istilah Olot atau Kolot, merujuk 
pada kedudukan orang Baduy sebagai keturunan pertama dari komunitas 
Sunda di daerah Leuwidamar dan sekitarnya. Hal itu menunjukkan 
bahwa mereka yang bukan bagian dari komunitas Baduy pada awalnya 
adalah orang Baduy, atau nenek moyangnya adalah orang Baduy.

Layaknya desa di wilayah administrasi di seluruh Indonesia, Desa 
Kanekes memiliki wilayah-wilayah kecil yang disebut dengan kampung. 
Desa Kanekes terdiri dari Enam Puluh Empat (64) kampung. Secara 
adat, keenam puluh empat kampung tersebut dibagi ke dalam dua 
kelompok besar, yaitu wilayah Baduy Tangtu (Baduy Dalam) dan wilayah 
Baduy Panamping (Baduy Luar). Kampung yang berada dalam wilayah 
Baduy Tangtu yaitu kampung Cibeo, Ciketawarna dan Cikeusik. Selain 
dari itu, termasuk dalam Baduy Luar.

Pembagian wilayah ke dalam kedua kelompok besar tersebut 
menjadi dasar penyebutan di antara sesama orang Baduy. Orang Baduy 
Panamping menyebutkan diri mereka sebagai orang Panamping, begitu 
juga orang Baduy Tangtu menyebutkan diri mereka sebagai orang Tangtu; 
begitu juga sebaliknya orang Tangtu menyebut orang yang bertempat 
tinggal di luar wilayah Tangtu dengan sebutan orang Panamping. Hal 
yang sama dilakukan oleh orang Panamping, menyebutkan orang yang 
bertempat tinggal di luar wilayah Panamping dengan sebutan orang 
Tangtu.

Sebutan di antara sesama orang Baduy juga didasarkan pada 
nama kampung seseorang bertempat tinggal. Misalnya orang Cibeo 
menyebutkan diri sebagai orang Cibeo ketika bertemu dengan orang 
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Ciketawarna, atau orang Ciketawarna menyebutkan orang Cibeo untuk 
merujuk pada seseorang yang berasal dari kampung Cibeo. Hal yang 
sama dilakukan di antara orang-orang sesama Baduy, baik Tangtu 
maupun Panamping.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak, 
bahwa wilayah kediaman orang Baduy adalah Desa Kanekes, secara 
resmi dijadikan sebagai wilayah hak ulayat Baduy. Mulai tahun 1985, 
data penduduk Baduy ditemukan lebih lengkap, mencakup data 
penduduk laki-laki dan perempuan, jumlah kampung, dan jumlah 
kepala keluarga. Penduduk Baduy dari tahun 1985 sampai tahun 2016 
terus mengalami peningkatan secara signifikan, dari angka 4.474 jiwa 
pada tahun 1985, bertambah menjadi 6.483 pada tahun 1994 dan terus 
bertambah menjadi 7317 pada tahun 2000. Mulai tahun 2000-an sampai 
tahun 2010, jumlah penduduk Baduy mencapai angka puluhan ribu.

Grafik 1. Jumlah Penduduk Baduy Tahun 1985 s/d 2015

Melihat jumlah penduduk Baduy sebagaimana Grafik 1 pertambahan 
jumlah penduduk selalu diiringi dengan pertambahan jumlah kampung. 
Pertambahan jumlah kampung yang signifikan pada masa antara 1985-
1994 sebanyak 19 kampung, dari 30 kampung di tahun 1985 menjadi 49 
kampung di tahun 1994. Walaupun tidak sebesar periode 1985 - 1994, 
pertambahan jumlah kampung antara periode 2000 - 2008 bertambah 
6 kampung, dari 52 kampung di tahun 2000 menjadi 58 kampung pada 
tahun 2008, pertambahan jumlah kampung pada masa periode 2014 - 
2015 bertambah menjadi 6 kampung menjadi 64.
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Jika dibandingkan antara periode 1985 - 1994 dengan 2000 - 
2008, tampak bahwa pertambahan jumlah kampung dipengaruhi oleh 
pertambahan jumlah penduduk, ketika pertambahan jumlah mencapai 
angka ribuan. Pertambahan jumlah penduduk antara periode 1985 - 
1994, penduduk Baduy bertambah sebesar 2009 jiwa dari tahun 1985 
yang mencapai 4474 jiwa menjadi 6483 jiwa pada tahun 1994. Begitu 
halnya dengan periode 2000 - 2008, penduduk Baduy bertambah sebesar 
3624 jiwa dari tahun 2000 yang mencapai 7317 jiwa menjadi 10941 jiwa 
pada tahun 2008 dan pertambahan jumlah penduduk begitu signifikan 
pada tahun 2015 sebanyak 11620 jiwa.

Berdasarkan data tersebut, pertambahan jumlah penduduk yang 
berdampak pada pertambahan jumlah kampung terjadi pada siklus 8 - 
9 tahunan. Jika tahun 2008 sebagai patokan gelombang 8 - 9 tahunan 
pertambahan jumlah penduduk dan jumlah kampung, maka diasumsikan 
bahwa penduduk Baduy akan mengalami ledakan penduduk mencapai 
pertambahan jiwa sekitar 2000-an sampai dengan 3000-an pada tahun 
2016/2017. Data penduduk berdasarkan kategori kelompok besar, yaitu 
Baduy Tangtu dan Baduy Panamping dapat ditemukan sejak tahun 1994 
sampai tahun 2015. 

Grafik 2. Perbandingan Penduduk Baduy Tangtu dan Baduy Panamping Pada 
Tahun 1994, 2000, 2008, 2010, 2014, dan 2015

Berdasarkan Grafik 2 bahwa populasi penduduk umumnya 
didominasi oleh penduduk Baduy Panamping, mengingat bahwa secara 
adat ada ketentuan yang menyebabkan Baduy Panamping mengalami 
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penambahan, yaitu mengenai hukum pelapisan sosial dalam masyarakat 
Baduy. Adanya kelompok Baduy Tangtu dan Baduy Panamping, merujuk 
pada stratifikasi sosial dalam masyarakat Baduy, bahwa dilihat dari 
tingkat ketaatan pada hukum adat, Baduy Tangtu dianggap sebagai 
wilayah pada pemegang adat, sedangkan Baduy Panamping dianggap 
sebagai daerah pelaksana adat. Orang Baduy Panamping secara sosial 
berkewajiban untuk melakukan ativitas sosial budaya dan religi yang 
terikat pada Tangtu-nya.

Gambar 24. Bentuk Perumahan yang Semakin Padat 
Akibat Pertumbuhan Penduduk

Orang Baduy Panamping bisa bertambah karena adanya perpindahan 
status seseorang dari warga Tangtu menjadi warga Panamping karena 
keinginan sendiri, karena berbagai alasan. Kemugkinan pertama, 
tuntutan jodoh yang menuntut orang Tangtu harus pindah mengikuti 
kehendak pasangan hidup yang memaksa tinggal di kampung wilayah 
Panamping atau karena keterlanjuran tinggal di wilayah Panamping 
setelah menjalani hukuman adat atas pelanggaran aturan adat. Proses 
ini secara tidak langsung telah membentuk kekerabatan baru. 
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Pertambahan jumlah penduduk di wilayah Baduy Panamping juga 
dapat disebabkan sifat penerapan hukum adat yang memungkinkan 
seorang pria atau wanita untuk melakukan perceraian. Perceraian 
antara pria atau wanita memungkinkan keduanya mendapatkan turunan 
baru dari pasangan baru. Berbeda dengan Baduy Tangtu yang tidak 
diperkenanan oleh adat untuk bercerai atau menikah dua kali kecuali 
disebabkan kematian salah satu pasangan (suami atau istri). Ketiadaan 
kemungkinan mendapatkan pasangan baru dari perkawinan baru, hal 
yang tidak mungkin terjadi penambahan jiwa, dibandingkan dengan 
adanya kebolehan untuk cerai dan menikah yang berlaku di Baduy 
Panamping.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Sekretaris Desa Kanekes, 
Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak menyebutkan bahwa jumlah 
penduduk di wilayah Baduy pada tahun 2015 sebanyak 11620 jiwa yang 
terdiri atas 539 jiwa di wilayah Cibeo, 141 jiwa di wilayah Ciketawarna 
dan 528 jiwa di wilayah Cikeusik. Berdasarkan data monografi, diketahui 
jumlah penduduk yang memasuki usia produktif pada usia 16 - 45 
tahun berjumlah 2597 jiwa pada tahun 2015 dalam hal ini kita dapat 
mengetahu jumlah distribusi produktif masyarakat Desa Kanekes.

Grafik 3. Penduduk Usia Produktif Dari Usia 16 – 45 Tahun

Perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Baduy saat ini di 
antarannya dalam hal berpakaian. Awal mula sebagian masyarakat Baduy 
Luar masih menggunakan pakaian adat yang berasal dari hasil tenunan 
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warga Baduy sendiri, tetapi sekarang mulai bergeser menjadi pakaian 
dari hasil industri konveksi. Perubahan ini disebabkan adanya pengaruh 
dari luar yaitu datangnya pengunjung yang menggunakan pakaian yang 
berbeda dengan mereka sehingga mereka terpengaruh untuk meniru 
dan memiliki baju-baju yang dipakai pengunjung. 

Perubahan sosial dapat dikatakan sebagai suatu perubahan dari 
gejala-gejala sosial yang ada pada masyarakat, dari yang bersifat 
individual sampai yang lebih kompleks. Perubahan sosial dapat dilihat 
dari segi terganggunya kesinambungan di antara kesatuan sosial 
walaupun keadaannya relatif kecil. Perubahan ini meliputi struktur, 
fungsi, nilai, norma, pranata, dan semua aspek yang dihasilkan dari 
interaksi antarmanusia, organisasi atau komunitas, termasuk perubahan 
dalam hal budaya. Adanya pengenalan teknologi, cara mencari nafkah, 
migrasi, pengenalan ide baru, dan munculnya nilai-nilai sosial baru 
untuk melengkapi ataupun menggantikan nilai-nilai sosial lama 
merupakan beberapa contoh perubahan sosial dalam aspek kehidupan. 
Dengan kata lain, perubahan sosial merupakan suatu perubahan menuju 
keadaan baru yang berbeda dari keadaan sebelumnya.

Sistem kekerabatan orang Baduy didasarkan pada sifat perkawinan 
dan hubungan kekerabatan. Perkawinan di Baduy bersifat endogami, 
yaitu perkawinan hanya dilakukan di antara orang-orang Baduy saja. 
Biasanya, perkawinan di Baduy berdasarkan pada kelompoknya. Orang 
Tangtu menikah dengan orang Tangtu, Panamping dengan Panamping, 
dan Dangka dengan Dangka. Dapat terjadi orang Tangtu menikah 
dengan orang Panamping, tetapi tidak orang Dangka dengan orang 
Tangtu. Dalam kasus perkawinan antara Tangtu dengan Panamping, 
orang Tangtu dapat pindah ke Panamping, dapat juga orang Panamping 
pindah ke Tangtu.

Dalam perkawinan orang tua mempunyai hak untuk memutuskan 
dan memilih jodoh bagi anaknya. Anaknya tidak berhak untuk 
memilih pasangannya sendiri. Dalam aturan adat bila seorang anak 
lai-laki dan perempuan yang siap menikah maka akan dijodohkan 
oleh orang tuannya yang masih dalam keturunan keluarganya, agar 
tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Apabila orang tua kedua 
belah pihak telah sepakat, maka perkawinan akan dilaksanakan. 
Upacara perkawinan dan peresmiannya bagi orang Panamping atau 
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Dangka dilakukan di depan penghulu di kampung Cicakal Girang yang 
beragama Islam. Peresmian tersebut hanya dihadiri oleh mempelai 
laki-laki dan perempuan beserta wali masing-masing, adapun 
perkawinan pada orang Tangtu dilangsungkan secara adat di depan 
Puun yang dalam bahasa Baduy disebut kawin batin. Perkawinan yang 
dianggap baik adalah perkawinan antara saudara sekandung silang 
(cross cousin), sementara perkawinan yang tidak disukai adalah jika 
seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang menurut garis 
kekerabatannya jauh lebih tua.

Gambar 25. Putra Jaro Saija yang Menikah Dijodohkan

Perkawinan masyarakat Baduy bersifat monogami. Seorang laki-
laki tidak dibolehkan beristri lebih dari satu orang (nyandang). Adat 
menetap setelah menikah bebas dan terserah kepada suami-istri yang 
bersangkutan (utrolokal). Namun, sekarang ini ada kecenderungan 
bahwa adat tersebut beralih menjadi adat uxorilokal, yaitu pengantin 
baru menetap di sekitar pusat kediaman kaum kerabat istri.
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 Dalam kekerabatan orang Baduy mengenal tujuh tingkatan ke atas 
dan tujuh tingkatan ke bawah, sebagai berikut:

Wareng

Anak

Anak

Incu

Incu Uyut

Incu Umpi

Umpi Cenggeh

Mitelu

Wareng

Mitelu

Cenggeh

Umpi

Kai/Uyut

Ayah/Ibu

Gambar 26. Kekerabatan Ego ke Atas dan ke Bawah

Ego untuk panggilan diri disebut Aing, untuk lawan disebut Sia. 
Anak laki-laki disebut Aka, anak perempuan disebut Teteh. Untuk istri 
disebut Pamajikan, untuk suami disebut Salaki.Anak dari kakak atau 
adik disebut Alo. Kakak laki-laki dan perempuan orang tua disebut Ua 
dan Ua Bikang. Adik laki-laki dan perempuan disebut Mamang dan 
Bibi. Sebutan untuk menyebut mertua laki-laki disebut mitoha lalaki, 
sedangkan mertua perempuan disebut mitoha bikang. Adik dari suami 
atau istri disebut adi beuteung, sedangkan Kakak dari suami atau istri 
disebut Dahuan.

C. Kearifan Sistem Kekerabatan Masyarakat Baduy dalam 
Mengantisipasi Perubahan Sosial

Kepribadian Orang Baduy lahir dari proses internalisasi budaya mereka 
yang panjang dan diwariskan dari Karuhun ke generasi selanjutnya. Dari 
para pendahulu mereka memperoleh pengetahuan tentang Pikukuh 
Wiwitan berupa larangan dan perintah sebagai penganut Wiwitan.
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Menjaga kelestarian alam dan lingkungan sosial dilakukan dengan 
cara bertapa yaitu menjaga nafsu serakah dengan mempertahankan 
keteguhan untuk hidup sederhana. Kesederhanaan itu diwujudkan 
dalam pembangunan rumah, peralatan-peralatan hidup, dan pakaian. 
Dalam membangun rumah orang Baduy tidak menggunakan bahan-
bahan yang hasil olahan sumber daya alam, seperti besi dan genteng, 
karena keduanya merupakan sumber daya alam yang tidak dapat 
diperbaharui. Peralatan-peralatan hidup tidak menggunakan bahan-
bahan yang terbuat dari plastik, kaca, besi, dan listrik. Begitu juga 
pakaian, tidak menggunakan bahan pakaian yang terbuat dari bahan 
sintetis. Orang Baduy hanya diperbolehkan untuk memakai pakaian 
katun yang terbuat dari benang kapas.

Orang Baduy mengakui sebagai warga Mandala yang ditugaskan 
oleh Wiwitan untuk bertapa dengan hidup sederhana. Hidup yang 
sederhana adalah jalan suci orang Baduy dalam bersemedi dan bertapa. 
Kesucian dalam berkata dan berperilaku itulah dalam pandangan 
keruangan alam semesta orang Baduy. Orang Baduy menganggap 
wilayah Baduy adalah inti jagat yang berfungsi sebagai jantung alam 
semesta dengan hutan larangan sebagai paru-paru alam semesta. Kalau 
kita bayangkan sebagai tubuh manusia, orang Baduy menganggap 
dirinya sebagai warga yang berada di jantung manusia. Alam semesta 
akan hancur apabila wilayah Baduy juga hancur. Kehancuran alam dapat 
terjadi ketika orang Baduy tidak lagi mempertahankan ajaran Wiwitan.

Kebahagian bagi orang Baduy bukanlah material, tetapi keserasian 
hidup dengan sesama manusia dan alam. Keserasian hidup antara 
manusia dengan manusia dan alam dapat dicapai melalui ketuguhan 
menjalankan rukun Wiwitan. Dalam pikiran orang Baduy, alam punya 
‘jiwa’ tersendiri yang bergerak dengan aturan tersendiri, sama seperti 
manusia. Apa yang ada di alam adalah milik alam. Alam memiliki 
apa yang tidak kita miliki. Untuk memanfaatkan alam, Wiwitan 
memerintahkan untuk meminta izin dan menyatakan maksud 
permintaan, agar alam merasa dihormati oleh manusia. Tindakan itu 
ditunjukkan ketika akan memulai membuka lahan hutan untuk kegiatan 
berhuma. Pada waku menanam padi huma, padi dianggap sebagai tokoh 
perempuan dan bumi dianggap sebagai tokoh laki-laki. Keduanya harus 
dijodohkan agar menghasilkan keturunan (rumpun padi) yang banyak. 
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Agar keduanya berjodoh harus meminta izin kepada pihak perempuan 
dan pihak laki-laki, karena keduanya akan dipertemukan.

Kekerabatan orang Baduy didasarkan pada prinsip bilateral, yang 
menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki dan perempuan. 
Prinsip bilateral ini menentukan dalam hal pembagian warisan apabila 
orang tua meninggal dunia, harta warisan akan jatuh pada anak laki-
lakinya dengan jumlah dan nilai pembagian yang sama. Begitu pula 
sebaliknya, bila orang tua perempuan meninggal warisan akan jatuh 
kepada anak wanitanya. 

Berdasarkan awal pertumbuhan suatu pemukiman, suatu kelompok 
kerabat yang terdiri dari dua atau tiga buah rumah membentuk suatu 
kesatuan cikal bakal kampung, disebut Babakan. Sebuah rumah biasanya 
dihuni oleh satu keluarga (kuren). Ditandai oleh sebuah Parako (tungku 
keluarga) yang terdapat pada bagian ruang rumah disebut Imah (ruang 
utama keluarga). Kadang dalam sebuah rumah terdapat lebih dari satu 
keluarga. Parako kedua atau ketiga diletakkan pada bagian ruang rumah 
lainnya seperti tepas atau sasoro. Jarang sekali dalam sebuah rumah 
ditemukan sampai tiga parako, apalagi lebih dari itu. Biasanya setiap 
anggota keluarga yang telah menikah akan membuat rumah baru.

Gambar 27. Suami Istri Hasil Perjodohan Sesama Orang Baduy Luar
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Sistem perkawinan yang dianut masyarakat Baduy secara endogami, 
yaitu perkawinan di antara satu kelompok kampung masyarakat Baduy. 
Kampung yang satu dengan kampung yang lain dalam wilayah Desa 
Kenekes. Perkawinan di lingkungan warga Kejeroan, antara Cibeo, 
Ciketawarna, dan Cikeusik bisa juga terjadi dengan warga Panamping, 
asalkan mereka dari kaum daleum, artinya masih berasal dari keturunan 
Kajeroan. Namun pada umumnya perkawinan di lingkungan Kajeroan 
terjadi semacam lingkaran yang berlawanan antara pria dan wanita. 
Misalnya dari Cibeo memberikan mempelai wanita ke Cikeusik, lalu 
Cikeusik kepada Ciketawarna, dan Ciketawarna kepada Cibeo. Namun 
bagi mempelai pria bergerak ke arah yang berlawanan.

Berdasarkan adat, masyarakat Baduy tidak mengenal kawin cerai dan 
poligami. Namun sistem monogami yang dianut, kadang-kadang aturan 
tersebut dilanggar juga dengan alasan tidak memiliki keturunan, tidak 
cocok dalam rumah tangga, atau salah seorang melakukan selingkuh 
dengan orang lain. Jaro Pamarentah Saija (2016) menuturkan sangat 
jarang ditemukan adanya perceraian pada masyarakat Baduy, mengingat 
mereka sangat taat dengan adat-istiadat setempat. Secara kasuistik 
individual, perceraian terjadi sebagai ekses dari adanya larangan 
poligami, Niat melakukan poligami disebabkan pasangan belum 
memiliki keturunan, lambat laun tidak ada lagi kecocokan. Dalam kasus 
terbatas perceraian disebabkan karena salah satu pasangan melakukan 
perselingkuhan, tetapi kasus ini ditutup rapat-rapat, khawatir menjadi 
sesuatuyang akan menjadi lumrah dan diikti oleh banyak orang. Selain 
itu, ada sisi kearifan untuk menutup aib seseorang agar tidak terjadi 
gejolak dalam masyarakat. 

Perubahan adat tampak terlihat pada warga Panamping. Kasus 
perceraian dianggap telah memenuhi syarat bila si istri telah 
dikembalikan oleh suaminya kepada orang tuanya. Sedangkan di Kajeroan 
adat perkawinan masih tetap dipegang teguh sampai sekarang. Bagi 
suami yang mau menceraikan istrinya harus melapor terlebih dahulu 
kepada Tangkesan dengan mengemukakan alasan yang kuat. Apabila 
alasannya tidak jelas, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi yang 
disebut malik jasa, yaitu membayar denda. Denda itu berupa 10 pocong 
padi ketan, 2 ekor ayam jantan dan betina, serta seperangkat pakaian 
wanita. Suatu perceraian bisa rujuk kembali, apabila pihak suami datang 
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meminta kembali istrinya kepada orang tuanya. Namun di Kajeroan harus 
mendapat persetujuan dari Tangkesan (Lukman, 2012).

Dalam kehidupan masyarakat Baduy, sebagaimana masyarakat 
lainnya yang ada di wilayah Banten, juga terdapat upacara adat upacara 
adat perkawinan. Di sana terdapat beberapa aturan yang berbeda, 
sebagai implikasi dari adanya dua kelompok sosial, Baduy Dalam dan 
Baduy Luar, yang mempunyai fungsi dan tugas yang berbeda pula. 
Pada umumnya usia pernikahan warga Baduy, masih dibawah umur, 
khusunya di kalangan wanita, yaitu antara dua belas sampai dengan 
lima belas tahun. Bahkan ada pula diantaranya yang baru berusia sebelas 
tahun, sudah dinikahkan. 

Selain dengan perempuan gadis Baduy Dalam, seorang laki-laki 
Baduy Dalam diperbolehkan untuk menikahi perempuan Baduy Luar 
dan istrinya boleh pindah ke Baduy Dalam, ikut dengan suami, atau 
tetap tinggal di Baduy Luar. Sementara apabila perempuan Baduy 
Dalam menikah dengan pria Baduy Luar maka ia tidak boleh lagi tinggal 
menetap di Baduy Dalam. Dengan kata lain ia harus ikut suaminnya 
ke Baduy Luar. Namun dalam rangka berumah tangga, peranan orang 
tua sangat dominan dalam menentukan banyak hal, termasuk dalam 
kehidupan rumah tangganya.

Para remaja di Baduy Dalam tidak boleh menentukan pilihannya 
sendiri, karena yang menentukan jodoh adalah orang tua mereka. 
Sehingga sebelum menuju pada jenjang pernikahan, para remaja di 
Baduy Dalam, umumnya tidak mengenal masa pacaran. Meskipun 
terdapat pergaulan, para remaja putera maupun puteri bergaul secara 
berkelompok. Sebab hanya karena menyentuh seorang gadis dengan 
menciumnya misalnya, maka keduanya akan mendapatkan hukuman 
yang berat dari adat. Jika sudah terdapat kesepakan antara kedua 
belah pihak mengenai perjodohan anak-anak mereka, maka orang tua 
calon pengantin melaporkannya kepada Juru Ramal untuk selanjutnya 
ditentukan waktu pelaksanaanya. Waktu yang dibutuhkan antara 
kesepakatan kedua belah pihak dengan hari pelaksanaan pernikahan 
biasaanya lebih dari satu tahun.

Adapun aturan yang berlaku untuk warga Baduy Luar, seorang 
laki-laki Baduy Luar, selain dapat menikah dengan perempuan Baduy 
Luar, juga boleh menikah dengan perempuan Baduy Dalam. Dengan 
catatan ia tidak boleh tinggal dan menetap di Baduy Dalam. Jadi, istrinya 
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harus ikut tinggal di Baduy Luar. Apabila ada seorang warga, baik Baduy 
Dalam mapun Baduy Luar laki-laki maupun perempuan, yang menikah 
dengan warga desa lain, bukan suku Baduy, maka ia tidak boleh lagi 
tinggal di lingkungan masyarakat Baduy. Namun demikian adat sama 
sekali tidak melarang mereka untuk berkunjung kepada sanak familinya 
yang masih berada di wilayah Baduy (Suhada, 2003). 

Sebagaimana juga masyarakat lain, sebelum menginjak perkawinan, 
orang Baduy mengenal pacaran dan perjodohan. Sistem sosial mereka 
memiliki cara tersendiri dalam mengatur pacaran dan perjodohan. 
Orang Baduy tidak diperbolehkan hanya berduaan antara laki-laki dan 
perempuan. Oleh karena itu pacaran dilakukan secara berkelompok. 
Bobogohan, istilah pacaran pada masyarakat Baduy biasanya dilakukan 
pada malam hari di rumah salah seorang gadis. Beberapa gadis lain 
usia 15 – 20 tahun akan datang ke rumah tersebut sesuai perjanjian. 
Para jejaka usia 17 – 25 tahun datang sambil membawa kecapi. Suasana 
pacaran biasanya diisi dengan obrolan dan alunan kecapi tanpa syair. 
Acara pacaran berlangsung sejak waktu sareureuh budak hingga menjelang 
tengah peuting atau sekitar pukul 20.00 hingga 23.00. Pacaran biasanya 
dilakukan untuk saling mengenal satu sama lain untuk mencari jodoh 
yang sesuai. Pacaran dapat berlangsung selama beberapa bulan. Dahulu 
juga kadang-kadang sekarang urusan jodoh dalam masyarakat Baduy 
masih menjadi urusan orang tua. Bisa saja terjadi bahwa pilihan orang 
tua berbeda dengan kehendak si anak. Namun, sekarang sebagian 
keluarga telah menyerahkan perjodohan sepenuhnya kepada kehendak 
anak. Walaupun demikian masalah jodoh juga tergantung persetujuan 
atau restu Puun. Bila Puun tidak merestui, perjodohan, pun gagal. 

Pola menetap setelah menikah diserahkan pada kesepakatan antara 
pihak perempuan dan laki-laki (utrolokal). sepanjang pasangan pengantin 
belum memiliki rumah sendiri. Masa sekarang terdapat kecenderungan 
bahwa adat menetap setelah menikah beralih ke pola menetap di sekitar 
pusat kediaman kerabat dari istri. Fenomena ini disebabkan karena 
pihak laki-laki belum memiliki kesiapan materi untuk menyiapkan 
rumah baru.

Adat menetap setelah menikah sering beralih menjadi menetap 
di sekitar pusat kediaman kerabat dari pihak istri (uxorilocal). Pola ini 
diasumsikan dapat mengantisipasi berbagai perubahan sosial akibat 
meluasnya peran dan dominasi publik kaum laki-laki. Adanya larangan 
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perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berasal dari dalam dan 
luar Baduy, memastikan bahwa masyarakat Baduy akan sulit dipengaruhi 
oleh budaya luar yang dibawa oleh pasangan suami dan istri dari asal 
yang berbeda berbeda tersebut. Andai pun terjadi perkawinan antara 
laki-laki Baduy dengan perempuan dari luar Baduy atau sebaliknya, 
maka pasangan harus tinggal menetap di Baduy atau keluar dari Baduy. 

Sistem nilai kekerabatan masyarakat Baduy yang tertutup dan 
diwariskan secara turun temurun serta implementasinya melalui 
perkawinan yang juga bersifat tertutup dijaga terus hingga sekarang. 
Model sistem kekerabatan seperti ini secara empiris terbukti dapat 
menimalisir perubahan sosial di luar Baduy yang berlangsung cepat 
dan sangat mungkin akan mempengaruhi sistem nilai masyarakat 
Baduy. Masyarakat Baduy memang mempercayai bahwa perubahan 
adalah sebuah keniscyaan, tetapi pimpinan adat dan masyarakat tetap 
berupaya agar perubahan yang terjadi sesuai dengan sistem nilai yang 
sudah ditetapkan oleh leluhur secara turun temurun.
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Pengantar
Tulisan ini bertujuan untuk mengkaji dampak tradisi nganjor terhadap 
perubahan sosial ekonomi pada masyarakat Baduy Luar di tiga Desa 
yaitu Desa Kanekes, Desa Cisimeut, dan Desa Sankanwangi, Kabupaten 
Lebak, Banten. Untuk mendapatkan gambaran secara jelas mengenai 
faktor pendorong masyarakat melakukan tradisi nganjor serta perubahan 
sosial ekonomi masyarakat Baduy Luar akibat adanya tradisi nganjor. 
Dapat dilihat bahwa faktor pendorong masyarakat Baduy Luar 
melakukan tradisi nganjor adalah karena ekonomi, sosial, dan aturan 
adat. Dampak perubahan sosial ekonomi akibat adanya tradisi nganjor 
adalah karena adanya pola-pola kehidupan di luar Kanekes yang tidak 
sesuai dengan hukum adat yang berimplikasi terhadap perubahan sosial 
masyarakat. Dampak perubahan sosial yang terjadi, yaitu perubahan 
pola perilaku yang ditandai dengan orientasi terhadap pendidikan, pola 
pikir yang sudah maju dan penggunaan teknologi modern, lalu secara 
ekonomi pendapatan masyarakat lebih meningkat, jika dibandingkan 
dengan kondisi sebelum dan sesudah nganjor. Kemudian dampak 
terakhir yaitu bergesernya ritual atau tradisi angklungan karena saat 
ini pola pikir masyarakat Baduy Luar sudah semakin maju mereka 
sudah mampu mengukur keuntungan dan kerugian jika melaksanakan 
tardisi ini.

Urman Maulana

TRADISI NGANJOR
MASYARAKAT BADUY

6
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Luas lahan pertanian di Indonesia semakin lama mengalami 
penurunan. Hal ini disebabkan oleh beralihnya kepemilikan lahan 
dan alih fungsi lahan pertanian menjadi perumahan dan pertokoan, di 
Indonesia kepemilikan lahan per keluarga tergolong rendah, terutama 
sawah dan perkebunan (Muharomi, 2008). Kepemilikan lahan pertanian 
yang semakin sempit ini menjadi persoalan yang sangat serius, karena 
sebagian besar masyarakat Indonesia sangat bergantung kepada 
pertanian.

Salah satu penyebab rendahnya pendapatan petani adalah karena 
sempitnya lahan pertanian yang menjadi gantungan hidup petani. 
Mengingat luas lahan 0,5 ha atau kurang, hasil panen tanaman pangan 
tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan pokok keluarga, apalagi 
bila lahan yang dimiliki berupa lahan kering dan ditanami padi gogo 
atau palawija.

Terbatasnya lahan ladang tidak terkecuali terjadi di wilayah 
Baduy, yang notabene merupakan wilayah yang selalu dijaga dan 
dilestarikan seluruh aspek alamnya. Masyarakat Baduy mengandalkan 
komoditi pertanian sebagai komoditi utama mereka, tetapi produk 
pangan mereka menurun akibat terbatasnya lahan untuk dijadikan 
tempat berladang. Masyarakat Baduy bermata pencaharian utama 
adalah bercocok tanam padi adalah huma di ladang serta perkebunan 
lainnya, yang dimulai pada bulan Sapar dengan kegiatan Nyacar 
(babat alang-alang dan pepohonan yang akan menggangu tanaman 
padi), kemudian pada bulan Kapitu dilakukan dengan kegiatan 
Ngaduruk dan pada bulan Kasalapan dilakukan kegiatan Ngaseuk (untuk 
garapan milik masyarakat) yakni menanamkan butiran-butiran padi 
dengan menggunakan sepotong kayu yang telah dibuat runcing 
(INKOSBUDPAR, 2004:40).

Selama ini, populasi jumlah penduduk Baduy, baik Baduy Dalam 
dan Baduy Luar terus bertambah. Jumlah penduduk menurut data di 
Desa Kanekes pada tahun 2017 sebanyak 11.699 jiwa atau 3.400 Kepala 
Keluarga (KK) sedangkan lahan pertanian yang ada di sekitar kawasan 
tanah hak ulayat adat relatif terbatas. Berikut merupakan data jumlah 
peningkatan penduduk Baduy sejak tahun 1980 - 2017. 
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Tabel 13. Peningkatan Populasi Penduduk Baduy Periode 1980 - 2017

Tahun
Waktu Priode

(Tahun)
Populasi

(Manusia)
Perubahan dalam 

nomor

1980-1983  3  4,057-4,574 517

1983-1984 1  4,574-4,587 13

1984-1986 2  4,587-4,850 263

1986-1994 8  4,850-6,483 1633

1994-2000 6  6,483-7,317 834

2000-2008 8  7,317-10,941 3624

2008-2010 2  10,941-11,172 231

2010-2015 5  11,172-11,620 448

2015-2017 2  11,620-11,699 79

1980-2017  37  4,057-11,699 7,642

Sumber: Iskandar (2018) dan Data penduduk desa Kanekes (2017).

Menurut Purnomohadi luas wilayah Baduy secara umum dapat 
dibagi menjadi tiga macam tata guna lahan, yaitu lahan usaha pertanian, 
hutan tetap, dan pemukiman. Berikut merupakan tabel dari tata guna 
lahan dikawasan hak ulayat Baduy.

Tabel 14. Tata Guna Lahan

Jenis Tata Guna Lahan Jumlah (Hektar) Jumlah (Presentase)

Lahan Pertanian
(Lahan ditanam/diusahakan)
(Lahan tidak ditanam)

2.585,29 ha
709,04 ha

1.876,25 ha

50,60 %
13,90%
36,77%

Lahan Pemukiman 24,50 ha 0,84%

Hutan Tetap/Lindung 2.492,06 ha 48,85%

Sumber: Permana, 2009

Dengan pertumbuhan populasi masyarakat Baduy yang semakin 
cepat berdasarkan data jumlah peningkatan populasi dari tahun 1980 
sampai 2017 mencapai 7.242 orang dan jumlah kepala keluarga (KK) 
mencapai 3.400 kk serta luas tata guna lahan pertanian yang hanya 
2.585,29 hektar, artinya jika dikalkulasi 1 kepala keluarga (KK) hanya 
mendapatkan kurang dari 1 hektar lahan.
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Hal tersebut ditambah dengan masa bera/perputaran untuk kembali 
ke ladang memerlukan waktu 4 tahun, ini membuat kebutuhan akan 
lahan untuk berladang sangat sedikit. Namun masyarakat Baduy 
memiliki aturan adat yang hingga kini melarang tata guna hutan lindung 
untuk dibuka dan dijadikan sebagai lahan berladang.

Masyarakat Baduy memiliki aturan adat yang hingga kini melarang 
tata guna hutan lindung untuk dibuka dan dijadikan sebagai lahan 
berladang. Aturan adat tersebut representasi dalam bentuk pikukuh 
atau karuhun. Pikukuh adalah cara bagaimana seharusnya melakukan 
perjalanan hidup sesuai amanat karuhun, nenek moyang.

Pikukuh ini merupakan orientasi, konsep-konsep dan aktivitas religi 
masyarakat Baduy. Dalam bahasa mereka kutipan aturan itu berbunyi:

“gugung teu meunang dilebur, lebak teu meunang dirusak, larangan teu 
meunang ditempak”

yang artinya gunung tidak boleh dihancur, lembah tidak boleh 
dirusak dan larangan tak boleh dilanggar (Wilodati, 2005). Bagi warga 
Baduy-Dalam (Tangtu) tidak berhak atas lahan yang dijadikan huma 
untuk dimiliki, tetapi penggunaan lahan huma diatur secara adat dan 
dilarang dikerjakan oleh orang penamping, apalagi orang luar. Sedangkan 
Baduy-Luar (Penamping) berhak memiliki lahan pertanian untuk digarap 
dan diwariskan kepada generasi berikutnya.

Akibat pewarisan lahan seperti ini menyebabkan pemilikan 
luas lahan menjadi berkurang. Karena sistem waris yang digunakan 
oleh orang penamping berdasarkan sistem adat, dimana setiap anak 
mendapatkan hak sama. Maka pertambahan penduduk setiap tahun 
akan berakibat terhadap lahan berladang yang semakin sedikit.

Di daerah Baduy (khususnya Baduy Tangtu) tidak dikenal jual beli 
atau sewa-menyewa tanah. Pemilik lahan hutan untuk dibuka menjadi 
lahan ladang (huma) dapat tumpang tindih antarkeluarga. Ukuran luas 
dari lahan tersebut tidak ada ketentuan khusus tetapi tergantung pada 
kemampuan tiap-tiap keluarga membuka lahan tersebut.

Masyarakat Baduy berpendapat bahwa mereka sebenarnya bukan atau 
tidak bertindak sebagai pemilik lahan, tetapi mereka hanyalah bertindak 
sebagai pemilik lahan garapan. Sifat pemilikan lahan bukan pada lahannya 
melainkan pada tanamannya (khususnya tanaman keras). Pernyataan 
tersebut secara umum jelas mengindikasikan, lahan menjadi kebutuhan 
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utama masyarakat Baduy, saat ini sistem perladangan mengalami 
perubahan, hal itu disebabkan karena pertambahan penduduk Baduy luar 
yang pesat karena banyaknya masyarakat yang keluar dari Baduy dalam, 
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin maju serta 
perkembangan pariwisata di Baduy yang cepat. Daya dukung lingkungan 
yang semakin menurun menyebabkan beralihnya para peladang untuk 
mencari pekerjaan di sektor lain. Salah satu sektor yang saat ini menjadi 
primadona yaitu pariwisata, sektor ini memungkinkan masyarakat Baduy 
untuk mendapatkan pekerjaan menjadi seorang pemandu.

Bagi masyarakat penamping, mata pencaharian sehari-hari lebih 
bervariasi dibanding tangtu. Masyarakat tangtu biasanya menjual hasil 
hutan seperti durian, petai, dan madu, sedangkan masyarakat penamping 
sekarang ada pula yang biasa berdagang pakaian, rokok, gula, garam, 
ikan asin, mie instan dan hasil hutan. Masyarakat penamping juga ada 
yang biasa membeli benang dan kain batik ‘corak budaya’ di pasar pagi 
atau Tanah Abang Jakarta, kemudian menjualnya di daerah Baduy. Tidak 
jarang juga orang penamping ini berdagang, bahkan mengikuti pameran 
tenunan dan kerajinan Baduy lainnya ke luar wilayah Baduy hingga 
Bogor, Bandung dan Jakarta. 

Keterbatasan lahan berladang bagi masyarakat Baduy Luar men-
ciptakan sebuah tradisi, yaitu mencari lahan baru untuk berladang. 
Tradisi ini masyarakat Baduy menyebutnya sebagai nganjor. Tradisi 
nganjor mengharuskan masyarakat Baduy Luar keluar dari wilayah 
Baduy, untuk mencari lahan berladang yang baru di sekitar wilayah 
Desa Kanekes.

Adanya Tradisi Nganjor berdampak pada munculnya perubahan 
sistem sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Baduy, sehingga 
lambat laun mereka akan meninggalkan kebiasaan mereka, yang 
dahulu setiap kegiatan berladang harus dilakukan dengan tradisi-tradisi 
tertentu, tetapi karena wilayah Nganjor bukan termasuk wilayah hukum 
adat Baduy, tradisi itu sudah tidak dilakukan. Kemudian penggunaan 
teknologi modern seperti handphone, kendaraan bermotor serta listrik 
yang semakin masif akan menimbulkan perubahan. Perubahan ini akan 
merusak sistem kebudayaan mereka sendiri, sebab sistem kebudayaan 
yang dianut akan berubah seiring dengan masuknya kebudayaan baru 
baik secara langsung maupun tidak langsung. Menurut Gillin dan 
Gillin (Soekanto, 2017) perubahan sosial sebagai suatu variasi dari 
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cara-cara hidup yang telah diterima, baik karena perubahan-perubahan 
kondisi geografis, kebudayaan materiil, komposisi penduduk, ideologi 
maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru 
dalam masyarakat.

Gambar 28. Salah Satu Contoh Huma Milik Masyarakat Baduy di Luar 
Wilayah Baduy

A. Definisi Tradisi Nganjor
Keterbatasan lahan berladang bagi masyarakat Baduy Luar menciptakan 
sebuah tradisi, yaitu mencari lahan baru untuk berladang. Tradisi 
ini masyarakat Baduy menyebutnya sebagai Nganjor. Tradisi Nganjor 
mengharuskan masyarakat Baduy Luar keluar dari wilayah Baduy, untuk 
mencari lahan berladang yang baru di sekitar wilayah Desa Kanekes 
seperti wilayah Desa Cisimeut, Desa Karang Combong, bahkan sampai 
Kota Rangkasbitung.

Pada hakikatnya tradisi merupakan upaya manusia dalam rangka 
memenuhi kebutuhan hidupnya tentu dengan mengandalkan kemampuan 
manusia sendiri untuk menjadikan alam sebagai obyek yang dapat 
dikelola untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dapat dikatakan 
bahwa kebudayaan tersebut lahir sesungguhnya diakibatkan oleh 
keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dalam bentuk 
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tingkah laku, pola hidup, perekonomian, pertanian, sistem kekerabatan, 
stratifikasi sosial, religi, mitos dan sebagainya (Sztompka: 2007).

Kesemua aspek tersebut yang kemudian harus dipenuhi oleh 
manusia dalam kehidupannya yang sekaligus secara spontanitas 
akan melahirkan kebudayaan atau tradisi (Sztompka, 2007). Nganjor 
menurut Iskandar (2006) yaitu migrasi Baduy Luar ke luar daerahnya 
untuk berladang sementara di kawasan desa tetangganya (nganjor 
Pengertian Nganjor menurut Iskandar sejalan dengan pengertian 
Nganjor menurut Budiawati, Nganjor is farmers are predominantly involved in 
temporary outmigration to neighboring areas of non-Baduy territory (Budiawati, 
2018). Di luar daerahnya, penduduk Baduy Luar biasa menggarap ladang 
dengan menyewa, bagi hasil, dan menjadi tenaga kerja yang dibayar 
dalam pembuatan kebun bagi masyarakat muslim di luar derah Baduy.

B. Latar Belakang Munculnya Tradisi Nganjor
Munculnya tradisi Nganjor diawali oleh adanya dukungan program 
pemerintah, yang disebut sebagai program Pembinaan Kesejahtraan 
Sosial Masyarakat Terasing (PKSMT). Lokasinya berada di Gunung 
Tunggal, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Ini 
merupakan terobosan dalam menuju suatu penyesuaian kultur, supaya 
masyarakat Baduy tahu dan mengetahui dan mengerti yang akhirnya 
bisa berperan dalam mensukseskan pembangunan Indonesia.

Pada tahap satu yang telah diserahterimakan pembinaannya 125 
Kepala Keluarga, dikenal PKSMT Pasir Kopo 1. Sedang dalam tahap II 
pemukiman Pasir Kopo II, sebanyak 51 Kepala Keluarga (225 jiwa) 
berada di Desa Sukamaju, tinggal diatas tanah 51 Ha dengan tanah 
garapannya 124 Ha. Proyek ini dirintis dan dibangun sejak tahun 1977, 
mulai tahun 1980 – 1987 sudah menampung 167 Kepala Keluarga.

Saat ini program tersebut sudah tidak berjalan, tetapi masih 
banyak masyarakat Baduy yang sengaja keluar dari Desa Kanekes untuk 
berladang. Menurut keterangan dari Bapak SP selaku Sekertaris desa 
Kanekes, tahun tertinggi kegiatan nganjor yang dilakukan masyarakat 
Baduy sekitar tahun 2005 sampai saat ini, biasanya waktu yang paling 
tepat bagi mereka untuk keluar adalah saat acara adat kawalu telah selesai 
dilakukan. Faktor terbesar mereka nganjor ke wilayah-wilayah seperti 
Cileles, Cirinten, Bojong Manik, Muncang bahkan di Gunung kencana 
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karena kondisi lahan pertanian yang ada di wilayah Baduy yang semakin 
sempit serta keterikatan dengan aturan adat, keterikatan tersebut karena 
menanam padi diyakini merupakan tindakan ibadah, karena tidak 
terpisahkan dari kepercayaan mereka yang mempersonifikasikan padi 
dengan dari Nyi Pohaci Sanghyang Asri (Dewi Padi).

Karena padi merupakan sesuatu yang sakral, maka padi harus 
ditanam menurut ketentuan-ketentuan karuhun, yaitu seperti cara yang 
dilakukan oleh para nenek moyang mereka. Atau malah sebaliknya, 
tradisi nganjor ini digunakan oleh beberapa masyarakat yaitu untuk 
melonggarkan diri dari ikatan pikukuhnya. Salah satu aturan yang 
terdapat dalam pikukuh berbunyi Tabu untuk melindungi kemurnian 
tradisi, merupakan perlindungan kebiasaan yang ditetapkan dan 
diturunkan atas kandungan nilai kehidupan yang terbukti telah 
menyelamatkan perjalanan hidup masyarakat Baduy.

C. Faktor Pendorong Tradisi Nganjor 
Berladang merupakan bagian dari tradisi masyarakat Baduy yang dalam 
kondisi apapun tidak boleh ditinggalkan, walaupun terjadi keterbatasan 
lahan tetapi tardisi ini harus tetap dijalankan. Kebutuhan akan hasil 
ladang bukan hanya untuk memenuhi kecukupan makan semata, tetapi 
karena berladang sudah menjadi tradisi bagi masyarakat Baduy maka 
mereka harus mencari cara untuk mendapatkan lahan yang baru.

Mayoritas kebutuhan hidup masyarakat di cukupi dari hasil 
berladang, bahkan kegiatan-kegiatan seperti pernikahan, upacara 
adat, hari raya kawalu dan seba tidak boleh dipenuhi selain dari hasil 
berladang. Beras serta buah-buahan yang digunakan harus dari hasil 
berladang, tidak boleh menggunakan bahan yang didapatkan dengan 
cara membeli, itu yang kemudian menjadi faktor yang mengharuskan 
masyarakat Baduy melakukan perladangan walaupun dalam kondisi 
lahan yang sudah terbatas.

Selanjutnya yaitu aspek Ekonomi, yang menjadi faktor terkuat 
yang mendorong masyarakat Baduy melakukan tradisi nganjor ke 
wilayah luar Desa Kanekes, baik itu ke desa yang masih berada di satu 
Kecamatan dengan wilayah Kanekes atau ke wilayah yang berbeda 
kecamatan. Dengan adanya keterbatasan lahan tentu akan berdampak 
pada kurangnya hasil ladang masyarakat. Kekurangan tersebut pasti akan 
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berimplikasi terhadap kebutuhan ekonomi, karena seluruh kehidupan 
masyarakat Baduy bertumpu pada sektor perladangan, bukan tidak 
mungkin lambat laun mereka akan mengalami krisis pangan. Masih 
banyaknya lahan baru diluar Kanekes untuk digarap menjadi solusi 
dalam meningkatkan ekonomi masyarakat, karena selain lahan yang 
masih mudah ditemukan juga variasi pekerjaan yang cukup banyak. 
Masyarakat yang ingin meningkatkan ekonominya tentu harus mencari 
pekerjaan lain yang mampu memberikan penghasilan lebih, karena 
selain untuk makan ternyata masyarakat Baduy harus mempersiapkan 
simpanan sebagai bekal. masyarakat yang melakukan nganjor ingin 
merubah keadaan ekonominya, ditempat baru mereka mendapatkan 
lahan berladang yang lebih luas.

Selain itu adanya variasi pekerjaan yang bisa dilakukan membuat 
masyarakat cukup tertarik. Pekerjaan yang ada di luar Kanekes yang 
bisa mereka ambil selain ngahuma adalah dengan menjadi pengusaha 
kayu, kemudian menjadi supir truk bahkan bisa menjadi pekerja rumah 
tangga di rumah masyarakat luar. Karena kebutuhan masyarakat tidak 
hanya sebatas makan saja, tetapi harus ada bekal untuk disimpan sebagai 
persiapan di hari tua ataupun kematian.

Sampai saat ini alasan terkuat masyarakat untuk nganjor adalah 
untuk merubah hidupnya, mereka ingin ada peningkatan dalam 
kepemilikan uang karena mereka sadar bahwa uang tersebut bisa 
digunakan sebagai pemenuh kebutuhan hidup. Selain uang masyarakat 
juga ingin memiliki lebih dari satu tempat tinggal, lokasi nganjor yang 
cukup jauh dari Kanekes mengharuskan masyarakatnya memiliki tempat 
istirahat lain yang bisa digunakan dengan jarak yang mudah di jangkau.

Mayoritas masyarakat Baduy tinggal bersama dalam beberapa 
generasi, mulai dari anak, orang tua dan kakek sehingga kondisi rumah 
cukup sempit dengan jumlah keluarga yang banyak membuat mereka 
merasa harus memiliki rumah baru, walaupun kebersamaan merupakan 
bagian dari keseharian masyarakat Baduy. Dengan kondisi seperti ini 
mereka berusaha keras mendapatkan pekerjaan untuk memperoleh 
rumah baru agar mampu mengurangi beban dalam rumah tangga.

Persiapan untuk bekal kematian menjadi alasan terbesar masyarakat 
bekerja keras mendapatkan uang, karena jika terdapat keluarga yang 
meninggal mereka harus membiayai keperluan kematian dengan 
uang pribadi, tidak boleh menggunakan uang yang didapat dari hasil 
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meminjam. Mereka tentunya akan berusaha keras untuk menjaga 
keseimbangan perekonomian dengan cara bekerja apapun. Tetapi dengan 
kebutuhan yang setiap hari meningkat, namun dengan sumber daya 
lahan yang semakin terbatas, masyarakat Baduy harus berfikir keras 
untuk dapat memenuhi kebutuhannya. Nganjor menjadi cara untuk 
memenuhi kebutuhan tersebut, karena mereka bisa dengan mudah 
mendapatkan lahan atas informasi yang diberikan oleh saudara atau 
tetangga.

Sebagian mereka yang melakukan nganjor karena mendapatkan 
informasi yang diberikan oleh saudara mereka, biasanya jika ada salah 
satu yang sudah berada ditempat nganjor maka kemudian mereka 
mengajak sanak saudara mereka untuk dapat menemani, karena lahan 
yang digarap ditempat panganjoran jumlahnya cukup luas. Lalu alasan 
lain yang menjadi dasar mengajak saudara adalah karena kepercayaan, 
pemilik lahan ingin orang menggarap lahannya adalah orang yang sudah 
dikenal karena waktu menggarap bisa bertahun-tahun. Masyarakat 
Baduy semakin hari mulai terbuka dengan kehidupan luar, mereka 
mulai intens melakukan interaksi dengan beberapa anggota masyarakat 
diluar Kanekes baik untuk berhubungan dalam pekerjaan maupun hanya 
sekedar mengenal saja. Interaksi yang semakin intens menumbuhkan 
rasa kepercayaan yang tinggi terhadap seseorang, sehingga proses sewa 
menyewa atau antara pemilik lahan dengan masyarakat Baduy terjadi 
terus-menerus sampai bertahun-tahun.

D. Dampak Perubahan Sosial Ekonomi
Adanya Tradisi Nganjor tentu berdampak pada munculnya perubahan 
sistem sosial ekonomi dan kebudayaan masyarakat Baduy, sehingga 
lambat laun mereka akan meninggalkan kebiasaan mereka, yang 
dahulu setiap kegiatan berladang harus dilakukan dengan tradisi-tradisi 
tertentu, tetapi karena wilayah Nganjor bukan termasuk wilayah hukum 
adat Baduy, tradisi itu sudah tidak dilakukan, kemudian penggunaan 
teknologi modern seperti handphone, kendaraan bermotor serta listrik 
yang semakin masif akan menimbulkan perubahan. Perubahan ini akan 
merusak sistem kebudayaan mereka sendiri, sebab sistem kebudayaan 
yang dianut akan berubah seiring dengan masuknya kebudayaan baru 
baik secara langsung maupun tidak langsung.
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Perubahan sosial yang terjadi berdampak terhadap pola perilaku 
yaitu orientasi terhadap pendidikan, pola pikir yang sudah maju dan 
penggunaan teknologi modern. Perubahan sosial ini menjadi sesuatu 
yang tidak bisa di hindarkan berbarengan dengan kemajuan zaman. 
Perubahan ini relevan dengan teori yang dikemukanan oleh Soemardjan, 
perubahan sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi di dalam 
suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosial termasuk di 
dalamnya adalah nilai nilai, sikap-sikap dan pola-pola perilaku di antara 
kelompok di dalam (Soekanto: 2017). Artinya perubahan yang terjadi 
sebagai akibat dari perubahan kondisi geografis yaitu terbatasnya lahan 
serta peningkatan entitas penduduk Baduy serta karena penemuan 
baru yaitu teknologi modern dan listrik yang kemudian mempengaruhi 
struktur masyarakat diantaranya sikap, pola perilaku dan pemikiran. 

Gambar 29. Salah Satu Tempat Pemotongan Kayu (Sirkel/Panglon) Milik 
Masyarakat Baduy

Bahwa dapat dilihat dampak terhadap perubahan pola perilaku 
yang disebabkan oleh tradisi nganjor mencakup tiga ranah yaitu: 
Pertama, orientasi terhadap pendidikan. Pendidikan bagi masyarakat 
Baduy merupakan sesuatu yang sangat dilarang, dalam bentuk apapun 
pendidikan tidak ditoleri oleh pihak adat, terutama yang bersifat formal. 
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Jika dilihat dari aturan adat bagi mereka yang menyekolahkan anaknya 
ke lembaga pendidikan formal adalah salah satu bentuk dari pelanggraan 
adat. Masyarakat Baduy memiliki pandangan bahwa pendidikan formal 
akan merubah apa yang sudah ada, karena mereka yang bersekolah 
akan mendapatkan pengetahuan baru dan pengetahuan tersebut yang 
menciptakan perubahan-perubahan pada masyarakat Baduy.

Gambar 30. Penggunaan Kendaraan Bermotor Oleh Masyarakat Baduy di 
Luar Wilayah Desa Kanekes

Mengingat karena lokasi nganjor yang jauh dari wilayah hukum adat 
maka tidak ada pengawasan langsung yang diberikan oleh pihak adat, 
kemudian karena dekatnya tempat tinggal dengan beberapa sekolah 
formal memberikan akses tersendiri dalam memudahkan mereka 
untuk dapat menyekolahkan anak nya. Pihak sekolah mempermudah 
masyarakat Baduy dalam mengakses pendidikan seperti memberikan 
kebijaksanaan administrasi jika mereka tidak memiliki akte kelahiran 
ataupun kartu keluarga. Alasan terbesar yang mendorong masyarakat 
Baduy memberikan pendidikan formal kepada anaknya adalah agar 
mereka bisa baca dan tulis dan merubah sikap sehingga tidak mudah 
untuk dibohongi oleh orang lain. Kedua, pola pikir yang sudah maju.

Masyarakat Baduy yang berada di lokasi nganjor sudah memiliki 
pola pikir yang maju karena menganggap mereka merupakan bagian 
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dari masyarakat luar, hal tersebut ditunjukan dengan selalu mengikuti 
kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat luar seperti perayaan 
hari kemerdekaan, perayaan tahun baru dan lain-lain. Mereka juga sangat 
peduli jika ada salah satu masyarakat luar yang sedang melaksanakan 
hajatan, mereka membantu dengan cara memberikan beras atau cara 
lain yaitu dengan mengambilkan beberapa batang kayu sebagai bahan 
kayu bakar.

Masyarakat Baduy luar juga sudah memiliki pengetahuan yang 
sudah sangat maju terkait dengan kegiatannya dalam bekerja, salah satu 
contohnya adalah mereka sudah mampu membuat surat izin jalan (PAS), 
surat jalan ini dibuat menggunakan teknologi modern serta harus ada 
persetujuan dari dinas perhubungan. Mereka harus mengoperasikan 
komputer dan memasukan data seperti jenis kendaraan, isi muatan, 
beban muatan serta lokasi pengiriman. Kemudian dalam memotong kayu 
mereka harus membuat surat izin potong ke lembaga desa serta perhutani, 
mereka harus memiliki pengetahuan yang cukup dalam mengurus surat-
surat tersebut. Menurut Gillin dan Gillin penggunaan teknologi komputer 
dalam membuat surat izin jalan dan surat izin tebang merupakan bagian 
dari penemuan baru yang berpengaruh terhadap pola pikir yang sudah 
maju karena tidak semua masyarakat Baduy mampu mengoperasikan 
teknologi modern. Ketiga, penggunaan teknologi modern.

Masyarakat Baduy adalah masyarakat yang hidup dalam keseder-
hanaan, mereka bisa dikenali dari penampilannya serta busana yang 
dikenakan, warna putih dan hitam merupakan warna abadi yang 
menjadi ciri khas mereka. Peralatan dalam keseharian mereka hanya 
menggunakan golok, tas koja serta menggunakan obor sebagai 
penerangan, bambu sebagai gelas dan daun sebagai piring. Namun 
saat ini penggunaan teknologi modern dalam kehidupan sehari-hari 
masyarakat Baduy sudah semakin masif, terutama bagi mereka yang 
berada di lokasi nganjor teknologi modern seperti handphone, kompor 
gas, televisi, penanak nasi sampai kendaraan bermotor sudah menjadi hal 
yang biasa digunakan, artinya suatu proses unsur-unsur sosial ekonomis 
dan psikologis mulai menunjukkan peluang-peluang ke arah pola-pola 
baru melalui sosialisasi dan pola-pola perilaku.

Perubahan tersebut tentunya memberikan dampak positif karena 
akan ada tujuan yang dicapai. Sebetulnya bagi masyarakat Baduy 
menggunakan peralatan modern seperti itu sangat dilarang oleh 
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pihak adat. Pengguaan handphone sangat memudahkan masyarakat 
Baduy dalam berkomunikasi, baik antar komunitas mereka atau 
dengan masyarakat luar. Tidak hanya itu, alat memasak modern juga 
mempersingkat waktu dalam memasak, tidak perlu menunggu lama 
dalam menyiapkan makanan.

Gambar 31. Kondisi Salah Satu Rumah Masyarakat Baduy di Tempat Nganjor

Secara Ekonomi dapat dilihat perubahan dari adanya tradisi nganjor. 
Berbicara tentang ekonomi maka erat kaitannya dengan semua aktivitas 
perekonomian manusia guna menunjang kebutuhan hidup sehari-hari 
untuk kesejahteraan masyarakat, ada 3 indikator perubahan ekonomi 
yang dapat dilihat (1) Kesejahteraan, (2) Mata pencaharian, (3) 
Pendapatan. Dalam ekonomi sejahtera dihubungkan dengan keuntungan 
benda. Sejahtera memiliki arti khusus resmi atau teknikal seperti dalam 
istilah fungsi kesejahteraan sosial (Sodiq: 2015).

Secara umum perubahan mata pencaharian yang dilakukan 
masyarakat Baduy ditempat nganjor adalah sebagai berikut: Pertama, 
menjadi seorang pengusaha kayu. Seperti apa yang sudah dipaparkan 
dimuka, bahwa mata pencaharian masyarakat Baduy yang paling utama 
adalah menjadi seorang peladang, karena berladang selain merupakan 
identitas bagi masyarakat Baduy juga menjadi alat untuk menjalankan 
nilai-nilai keagamaan mereka. Tetapi karena perkembangan teknologi 
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semakin cepat serta kebutuhan akan kayu meningkat, maka pekerjaan 
menjadi seorang pengusaha kayu jadi variasi pekerjaan yang digeluti 
oleh masyarakat Baduy Luar.

Komoditas kayu yang begitu melimpah di sekitar wilayah Baduy 
memberikan peluang tersendiri bagi mereka yang menjadi pengusaha 
kayu, hanya cukup bermodalkan alat pemotong kayu mereka sudah 
bisa menjadi pengusaha. Kemudian untuk masyarakat Baduy Luar 
yang memiliki modal besar maka mereka ada yang mempunyai pabrik 
pengelolahan kayu setengah jadi atau biasa disebut sebagai panglon 
(gesekan). Kedua, menjadi seorang supir truk.

Setelah mereka keluar wilayah Kanekes ada pekerjaaan lain yang 
dijalani, selain menjadi seorang petani yaitu bekerja sebagai buruh 
supir truk. Walaupun menggunakan kendaraan adalah hal yang baru 
bagi masyarakat Baduy tetapi banyak dari mereka sudah begitu mahir 
dalam mengendarai kendaraan bermotor seperti truk, awalnya mereka 
melakukan itu dengan cara coba-coba belajar dengan masyarakat luar, 
kemudian setelah dirasa cukup mahir kemudian mereka membuat surat 
izin mengemudi dan memberanikan diri untuk menjadi seorang supir. 
Ketiga menjadi seorang pekerja rumah tangga. Bagi para istri yang nganjor 
bekerja menjadi seorang buruh rumah tangga sudah menjadi hal yang 
lumrah, karena selain dapat membantu perekonomian keluarga juga 
karena akses yang mudah dekat dengan pemukiman masyarakat luar.

Bagi mereka menjadi seorang pengusaha kayu, supir truk atau 
pekerja rumah tangga merupakan pekerjaan yang dilarang oleh pihak 
adat dan dianggap tabu tetapi bagi mereka penggunaan teknologi modern 
sudah menjadi kebutuhan dan penghidupan Mereka juga sudah memiliki 
pemotong kayu (senso), kendaraan roda dua dan bahkan kenaraan roda 
empat, senso dan kendaraan digunakan sebagai penunjang pekerjaan 
mereka karena digunakan untuk memotong dan mengangkut hasil buah 
serta hasil kayu ke wilayah lain. Salah satu masyarakat Baduy Luar 
bahkan memiliki tempat pengelolaan kayu (panglon) yang berada di 
sekitar jalan raya Ciboleger. Masyarakat Baduy di tempat nganjor sudah 
terbiasa menggunakan listrik sebagai sebagai kebutuhan dan tidak lagi 
hanya menggunakan obor (damar) untuk penerangan.

Untuk melihat adanya dampak terhadap perubahan pendapatan 
karena kegiatan nganjor maka harus dilihat secara rinci pendapatan 
yang diterima sebelum dan setelah masyarakat Baduy melakukan 
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kegiatan nganjor. Jika dilihat dari tingkat pendapatan antara pekerjaan 
yang dilakukan di wilayah Kanekes dengan pekerjaan di tempat nganjor 
menurut mereka mengalami perubahan yang cukup signifikan. Hal 
tersebut dipertegas oleh penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh 
Pertiwi, 2015 tentang faktor yang mempengaruhi pendapatan, bahwa 
daerah tempat tinggal serta tenaga kerja yang berada di dekat perkotaan 
memiliki tingkat pendapatan yang lebih tinggi dibanding dengan daerah 
pedesaan.

Pendapatan menjadi seorang pemandu jika dirata-ratakan sekitar 
100 sampai 200 ribu per bulan, karena memang menjadi seorang 
guide tidak dilakukan setiap hari, hanya mampu dilakukan 2 sampai 
3 kali dalam sebulan. Tetapi untuk pendapatan yang didapatkan dari 
bekerja menjadi seorang pengusaha kayu secara rata-rata dalam periode 
satu bulan mereka menerima pendapatan yang cukup besar, menurut 
keterangan dari informan bapak Sardi pendapatan yang diterima dalam 
sekali produksi kayu sampai 7 juta dan jika dirata-ratakan dalam satu 
bulan mendapatkan 500 ribu. Berbeda lagi jika menerima gaji yang 
diperoleh dari hasil bekerja sebagai supir truk.

Dari penjelasan diatas menunjukkan bahwa jenis pekerjaan yang 
dilakukan oleh masyarakat Baduy memiliki pengaruh terhadap tingkat 
pendapatan, sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat Baduy 
memiliki pertimbangan dalam menentukan pekerjaan yang dilakukan. 
Pertimbangan tersebut dilakukan sebagai konsekuensi atas kebutuhan 
hidup atas pemenuhannya. Mereka sangat terbantu dengan variasi 
pekerjaan yang ada, tetapi harus diauki bahwa pemenuhan kebutuhan 
baik sandang, pangan maupun papan juga tidak dapat dihindarkan. 
Sehingga salah satu tindakan yang dilakukan adalah dengan mencari 
pekerjaan yang lebih produktif untuk membiayai kebutuhan keluarga 
dalam hal pemenuhan konsumsi.

Masyarakat Baduy memiliki tradisi dalam sistem perladangan 
mereka yaitu seni angklungan. Masyarakat Baduy pada zaman dahulu 
selalu melaksanakan tradisi angklungan sebanyak dua kali yaitu pada 
saat musim menanam padi dan ketika akan menuai/memetik (mipit) 
padi.

Perkembangan modernisasi membuat budaya tradisional mulai 
bergeser, posisinya mulai tergantikan dengan budaya modern yang 
datang dari luar sehingga budaya asli semakin pudar. Menurut Davis 
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(Pertiwi, 2015) perubahan sosial merupakan bagian dari perubahan 
kebudayaan. Perubahan kebudayaan mencakup semua bagiannya, 
yaitu: kesenian, ilmu pengetahuan dan teknologi, bahkan perubahan 
dalam bentuk serta aturan-aturan organisasi sosial. Dalam terjadinya 
perubahan kebudayaan diperlukan sebuah integrasi untuk dapat 
menyatukan kebudayaan yang mulai tertinggal.

Kemajuan teknologi dan informasi, pendidikan formal serta 
masuknya kebudayaan luar tentu berdampak terhadap perubahan pola 
pikir masyarakat yang sudah mulai memperhitungkan untung dan rugi. 
Dengan pemikiran yang sudah berorientasi terhadap kepentingan diri 
tentu akan berimplikasi terhadap keterbalutan sebuah aturan. Mereka 
sudah mulai mengendurkan diri terhadap keterikatan pada aturan 
adat yang berlaku. Apabila terdapat salah satu unsur yang berubah 
akan berpengaruh terhadap perubahan unsur-unsur yang lain. Suatu 
teori yang relevan di dalam ilmu sosiologi untuk mengkaji mengenai 
perubahan kebudayan akibat pola pikir yang sudah berubah adalah teori 
pilihan rasional Coleman bahwa tindakan perseorangan mengarah pada 
suatu tujuan dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh 
nilai atau pilihan (Wirawan, 2012).

Aktor di sini diartikan sebagai individu yang melakukan sebuah 
tindakan, tindakan tersebut diharapkan mampu menghasilkan sebuah 
perubahan sosial. Artinya bahwa masyarakat Baduy merupakan aktor 
yang memiliki tujuan serta pilihan yang bernilai dasar yang digunakan 
untuk menentukan pilihan yaitu menggunakan pertimbangan besar 
kecilnya biaya yang digunakan dalam proses menanam padi. Ketika 
mereka memilih suatu pilihan untuk bertahan dalam kondisi ekonomi 
yang kurang baik, tidak melaksanakan tradisi angklungan merupakan 
sebuah pilihan.

Kegiatan tradisi nganjor yang dilakukan masyarakat Baduy Luar 
untuk mendapatkan lahan baru di luar Kanekes sangat berdampak 
positif dalam memenuhi kebutuhan akan lahan berladang. Namun 
bagi para pelaku nganjor mereka akan dihadapi dengan kehidupan luar 
yang sangat berbeda dengan kondisi kehidupan di Kanekes, mereka 
harus mampu menyesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. 
Perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada kehidupan indvidu 
saja tetapi lambat laun akan memberikan pengaruh terhadap perubahan 
di lingkungan adat.
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Pengantar
Sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk terbanyak keempat 
di dunia, Indonesia terus mengalami perkembangan di segala bidang, 
baik ekonomi, sosial budaya, politik, teknologi, maupun bidang 
lainnya. Seiring dengan perkembangan tersebut, bangsa Indonesia terus 
mengalami perubahan-perubahan sosial mengikuti arus modernisasi. 
Namun begitu, masih ada sebagian komunitas adat dalam tatanan 
masyarakat Indonesia yang secara turun-temurun mempertahankan 
kearifan lokal sukunya dan hampir sama sekali tidak terjamah oleh 
modernisasi. Salah satunya adalah masyarakat adat Baduy yang 
menjalani kesehariannya dalam keteguhan memegang adat istiadat dan 
telah menjadi kepercayaan sejak zaman nenek moyang mereka.

Kepatuhan terhadap hukum adat pada masyarakat Baduy membuat 
mereka menjalani kehidupan dalam kearifan lokal. Kemajuan dunia 
luar tak menggoyahkan kepercayaan mereka pada tradisi dan agama 
yang dianut. Masuknya Era Reformasi juga membuat dinamika dalam 
berbagai aspek kehidupan mulai menguat dan mencari ruang untuk 
berkontestasi. Walaupun sebagian kecil dari mereka ada yang sudah 
memeluk agama Islam, namun suku Baduy tetap eksis dengan agama 
yang mereka yakini. Dalam hal ini, suku Baduy meyakini bahwa Agama 
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Sunda Wiwitan sebagai agama asli orang Baduy, yang artinya agama 
orang Sunda pertama (Asnawati, 2014).

Sebagai sebuah struktur tatanan adat, masyarakat Baduy tentu 
memiliki aturan-aturan adat (hukum adat) sebagaimana masyarakat 
adat pada umumnya. Di antara beragam hukum adat yang tersebar di 
Indonesia, hukum adat Baduy adalah salah satu contoh hukum adat 
yang berlaku mengatur masyarakat adat Baduy selama ratusan tahun 
dari generasi ke generasi. Hingga kini hukum adat Baduy masih berlaku 
mengikat pada masing-masing anggota masyarakatnya (Fathurokhman, 
2010).

Salah satu aturan adat (pikukuh) yang berlaku pada masyarakat 
Baduy adalah penolakan terhadap modernisasi. Keyakinan yang secara 
turun-temurun diwarisi membentuk suatu kepercayaan bahwa pengaruh 
dari budaya luar akan membawa kerusakan di tanah mereka sehingga 
harus dihindari. Namun, hal tersebut justru membuat masyarakat 
Baduy semakin dikenal oleh berbagai kalangan dan semakin banyak pula 
wisatawan baik lokal maupun mancanegara yang berkunjung karena rasa 
penasaran dan ketertarikan mereka terhadap kebudayaan suku Baduy.

Tingginya intensitas wisatawan yang datang ke Desa Kanekes 
membuat masyarakat Baduy harus mampu bersosialisasi dengan baik. 
Saat ini desa mereka telah dikenal luas sebagai lokasi wisata budaya. 
Wisatawan dari berbagai kalangan datang dengan tujuannya masing-
masing mulai dari yang hanya mengobati rasa penasaran, hingga 
melakukan penelitian. Walaupun sebagian masyarakat Baduy kurang 
setuju wilayah mereka dijadikan tempat wisata budaya, tetapi telah ada 
semacam komunitas pramuwisata yang terbentuk. Pramuwisata atau 
pemandu wisata adalah duta bangsa atau setidaknya duta daerah tempat 
melakukan tugasnya. Semua yang diekspresikan oleh pramuwisata 
akan dianggap oleh wisatawan sebagai cerminan karakter masyarakat 
setempat. Selain itu, sesuatu yang disampaikan oleh pramuwisata juga 
akan dipercaya oleh wisatawan sebagai pengetahuan yang akan selalu 
diingat hingga kembali ke tempat asal (Isdarmanto, 2016).

Terbentuknya komunitas pramuwisata Baduy Luar sebagai 
organisasi resmi memang terbilang masih baru. Komunitas ini secara 
struktural memiliki 5 bagian. Struktural tersebut tersusun ketika 
pembentukan unit baru yaitu Himpunan Pariwisata Indonesia – Dewan 
Pimpinan Unit (HPI-DPU) Baduy di dinas pariwisata Kabupaten Lebak. 
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Komponen bagian tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, 
Divisi Kemanusiaan, dan para Anggota Pramuwisata. Saat ini, HPI-
DPU Baduy dalam proses kegiatannya secara struktural masih sangat 
tergantung pada peran ketua. Artinya, peran elemen lain seperti 
sekretaris atau bendahara masih kurang terlihat. Secara struktur, 
manajemen, serta pelaksanaan pelayanannya masih harus diperbaiki.

Kemudian terkait dengan hal itu, HPI-DPU Baduy telah beberapa 
kali mengirimkan anggotanya untuk mengikuti pelatihan yang 
diadakan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak. Pelatihan tersebut 
bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para peserta sebagai 
seorang pramuwisata. Isi dari pelatihan tersebut di antaranya adalah 
peningkatan kemampuan bahasa dan public speaking serta teknik-teknik 
dalam memandu. Pelatihan tersebut diselenggarakan di berbagai daerah 
seperti kota Rangkasbitung, Pandeglang, hingga Bandung.

Dalam perjalanannya, organisasi ini beberapa kali sempat 
mengalami perselisihan kecil dengan masyarakat luar Baduy yang juga 
memanfaatkan potensi pariwisata Baduy sebagai mata pencaharian. Hal 
tersebut disebabkan oleh adanya masyarakat luar Baduy (khususnya 
masyarakat yang tinggal di kawasan terminal Ciboleger) yang ingin 
mengambil keuntungan pribadi, seperti misalnya memberlakukan 
tarif untuk masuk ke wilayah Baduy dan menguasai sektor pemandu 
wisata (guide). Padahal sejatinya masyarakat luar Baduy kurang 
memiliki pengetahuan untuk menjelaskan apa saja yang terdapat di 
dalam kebudayaan Baduy, baik fisik maupun nonfisik. Mereka hanya 
sebatas mampu mengantar wisatawan ke kampung-kampung yang ada 
di wilayah Baduy.

Pada dasarnya masyarakat Baduy tidak mempermasalahkan 
ketika masyarakat di luar Baduy memperoleh keuntungan dengan 
memanfaatkan pariwisata Baduy, bahkan mereka bersyukur akan hal itu. 
Namun yang menjadi persoalan adalah masyarakat luar Baduy seringkali 
bersikap tidak tertib, dalam artian mereka mengesampingkan kearifan 
lokal dan etika lingkungan yang selama ini dijaga oleh masyarakat Baduy. 
Hal tersebut terjadi karena secara tidak langsung masyarakat luar Baduy 
memang tidak terikat dengan aturan adat yang berlaku seperti halnya 
pada masyarakat Baduy.

Derasnya arus modernisasi sedikit demi sedikit telah membawa 
perubahan pada masyarakat Baduy dari sisi sosial-budaya. Kepercayaan 
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dan kebiasaan lama pun mulai memudar pada sebagian masyarakatnya, 
termasuk pada anggota komunitas pramuwisatanya. Hal tersebut dapat 
dilihat mulai dari cara mereka berpakaian, hingga perubahan orientasi 
mata pencaharian (dari petani menjadi pedagang). Saat ini begitu 
mudah menemukan masyarakat Baduy Luar yang berpakaian seperti 
masyarakat di luar Baduy pada umumnya. Tidak sulit pula menjumpai 
warga Baduy luar yang menggunakan handphone dan menemukan listrik 
ketika berkunjung ke rumah masyarakat di Baduy Luar. Hal Ini tentu 
tidak sejalan dengan aturan adat (pikukuh) dan prinsip masyarakat Baduy 
yaitu “tanpa perubahan apapun” atau “perubahan sedikit mungkin”.

Desa Kanekes yang telah dikenal luas sebagai destinasi wisata 
budaya membutuhkan pengelolaan yang serius untuk menjaga 
keberlangsungan pariwisata. Wisatawan dari berbagai kalangan 
baik lokal maupun mancanegara tentu harus dipandu agar aktivitas 
pariwisata memberikan dampak yang positif. Kehadiran komunitas 
pramuwisata Baduy Luar nampaknya memang dibutuhkan dalam hal ini.

A. Pelayanan Pariwisata Baduy
Dalam segi pelayanan, HPI-DPU Baduy memiliki cara-cara tersendiri 
untuk memanjakan wisatawan. Mereka siap melakukan penjemputan 
wisatawan (hingga ke kota Rangkasbitung), menyiapkan tempat 
menginap (homestay), memberikan informasi yang dibutuhkan, 
memandu dan membantu saat perjalanan wisata, hingga mengantar 
kembali saat wisatawan akan pulang. Dengan segala keterbatasan yang 
mereka miliki, mereka tetap berusaha memberikan pelayanan yang 
terbaik kepada wisatawan.

Salah satu kelemahan HPI-DPU Baduy adalah mereka tidak bisa 
memastikan dan tidak ingin memaksa wisatawan untuk menggunakan 
jasanya karena banyak pula orang-orang luar Baduy di kawasan terminal 
Ciboleger yang menawarkan diri untuk menjadi pemandu. Walaupun di 
Dinas Pariwisata Kabupaten Lebak sudah ada kontak yang bisa dihubungi 
untuk setiap DPU, tetapi tidak semua wisatawan mengetahuinya dan 
ingin mencari tahu. Banyak dari mereka yang langsung datang begitu 
saja tanpa sebelumnya menghubungi pramuwisata. Jadi, semua itu 
tergantung kepada wisatawan.
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Gambar 32. Penjemputan Wisatawan Menggunakan Minibus Jenis Elf

Selanjutnya terkait dengan penyediaan homestay untuk wisatawan, 
hal tersebut masih dilakukan dengan cara-cara yang sangat sederhana 
karena konsep wisata budaya memang berkaitan dengan kondisi 
tradisional masyarakat. Misalnya wisatawan diarahkan untuk pemilihan 
kampung, kemudian jumlah homestay akan disesuaikan dengan jumlah 
wisatawan dan kapasitas rumah, serta tentunya meminta izin terlebih 
dahulu dari pemilik rumah. Setelah itu, wisatawan diingatkan untuk 
memberi insentif kepada pemilik rumah tanpa ada tarif yang ditentukan.

Dalam proses perjalanan wisata, beberapa kegiatan biasanya terpusat 
dan bergantung pula pada wisatawan. Misalnya untuk pengaturan 
jadwal kunjugan, hal tersebut dapat ditentukan oleh wisatawan. Kapan 
pun waktunya, para pramuwisata akan siap mengantar. Hanya saja 
ada rekomendasi untuk waktu-waktu tertentu yang sebaiknya tidak 
dilakukan perjalanan, seperti pada malam hari atau ketika hujan deras.

Selain itu terkait dengan penyampaian informasi selama perjalanan 
wisata, seringkali para pramuwisata menunggu terlebih dahulu 
pertanyaan dari wisatawan daripada langsung menyampaikan informasi 
tentang suatu objek. Namun, tidak sedikit pula pramuwisata yang sudah 
secara langsung memberikan informasi tanpa harus ditanya terlebih 



Dilema Transformasi Kearifan Lokal Masyarakat Adat Baduy136

dahulu. Mereka juga memastikan bahwa penyampaian informasi akan 
selalu dilakukan.

Para pramuwisata selalu siap membantu wisatawan sampai 
perjalanan wisatanya selesai. Bagi mereka, mengantar hingga wisatawan 
kembali juga merupakan kewajiban sebagai pramuwisata. Hanya saja 
selama ini wisatawan cukup hanya diantar sampai terminal Ciboleger. 
Lalu ketika wisatawan membutuhkan transportasi, maka pramuwisata 
juga akan menyiapkannya.

Selain itu dalam hal pakaian, peralatan, dan bahasa yang digunakan 
ketika memandu juga masih sangat sederhana. Mereka diwajibkan 
menggunakan pakaian adat Baduy Luar sebagai ciri khas yang ingin 
mereka jaga dan mereka perkenalkan. Hal tersebut juga sebagai 
antisipasi ketika wisatawan tiba-tiba ingin mengunjungi wilayah Baduy 
Dalam. Ini merupakan bagian dari peran mereka dalam mempertahankan 
kearifan lokal.

Untuk peralatan biasanya mereka hanya membawa golok, tas 
koja, dan handphone. Kemampuan komunikasi mereka dengan Bahasa 
Indonesia secara rata-rata sebenarnya sudah baik, akan tetapi mereka 
akan lebih terbuka ketika wisatawan mampu berbahasa Sunda. Sejauh 
ini mereka juga belum mampu berbahasa asing sehingga kerap kali 
kesulitan berkomunikasi ketika mendapatkan wisatawan asing.

Salah satu komponen terpenting dalam perjalanan wisata adalah 
bagaimana peran pramuwisata dalam menjalankan tugasnya. Hal ini 
dikarenakan posisi pemandu wisata yang menjadi garda terdepan 
dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan. Tujuan utama seorang 
pramuwisata adalah kenyamanan wisatawan selama perjalanan. Maka, 
pramuwisata menjadi kunci utama yang akan membawa wisatawan 
mendapat pengalaman-pengalaman terbaik selama perjalanan wisata.

Kehadiran HPI-DPU Baduy memiliki manfaat tersendiri bagi 
terselenggaranya proses pariwisata budaya Baduy. Nafila dalam 
Prasodjo (2017) mengungkapkan bahwa pariwisata budaya adalah 
salah satu jenis pariwisata yang menjadikan budaya sebagai daya tarik 
utama. Dalam pariwisata budaya ini wisatawan akan dipandu sambil 
mengenali sekaligus memahami budaya dan kearifan pada komunitas 
lokal tersebut. Disamping itu, pengunjung akan dimanjakan dengan 
pemandangan, tempat-tempat bersejarah, representasi nilai dan sistem 
hidup masyarakat lokal, seni (baik seni pertunjukan atau pun seni 
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lainnya), serta kuliner khas dari masyarakat asli atau masyarakat lokal 
yang bersangkutan. Berbagai kegiatan tersebut tentunya akan lebih 
efektif jika dilakukan oleh masyarakat asli suku Baduy yang sekaligus 
menjadi pramuwisata.

Sebelum HPI-DPU Baduy terbentuk, profesi pemandu wisata di desa 
Kanekes tidak terorganisir. Walaupun telah ada Kelompok Sadar Wisata 
(Pokdarwis), akan tetapi peran pramuwisatanya masih tergolong minim. 
Banyaknya oknum masyarakat luar Baduy yang juga menjadi pemandu 
menimbulkan masalah baru. Pemandu wisata di Baduy saat itu biasanya 
hanya sebatas menjadi penunjuk jalan dan membantu membawa barang 
wisatawan. Padahal yang dimaksud dengan pramuwisata adalah seorang 
yang dibayar untuk menemani wisatawan dalam perjalanan, mengunjungi, 
melihat dan menyaksikan serta memberikan informasi tentang objek 
wisata dan berbagai bantuan lain yang diperlukan wisatawan sebelum 
dan selama perjalanan berlangsung (Muhajir, 2005).

Pelayanan yang harus dilakukan oleh seorang pramuwisata 
setidaknya terdiri dari Transfer In (penjemputan dan pengantaran 
ke tempat wisata), Memandu Perjalanan Wisata, hingga Transfer 
Out (pengantaran kembali dari tempat wisata) (Udoyono, 2008). 
Berdasarkan konsep tersebut, HPI-DPU Baduy secara garis besar telah 
berupaya memberikan pelayanan yang sesuai dengan konsep pelayanan 
pramuwisata. Hal ini masih dilakukan dengan cara-cara yang sederhana 
karena tidak terlepas dari cara mereka mematuhi hukum adat dan 
menjaga kearifan lokal. Pelayanan yang diberikan oleh HPI-DPU Baduy 
secara lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 15. Bentuk Pelayanan Pariwisata oleh HPI-DPU Baduy

No Konsep Pelayanan Bentuk Pelayanan

1 Transfer In 1) Menjemput wisatawan
2) Menyediakan Homestay
3) Membantu mengurus bawaan

2 Memandu Perjalanan 
Wisata

1) Menjadi Narasumber
2) Menjadi penunjuk jalan
3) Menjadi teman berbincang
4) Memberi bantuan

3 Transfer Out 1) Mengantar kembali wisatawan untuk pulang
2) Menyiapkan kendaraan jika dibutuhkan

Sumber: Diolah dari hasil temuan
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Dalam aktivitas pariwisata ini, para anggota pramuwisata Baduy 
Luar juga berusaha untuk menjaga dan memperkenalkan ciri khas 
masyarakatnya sebagai bentuk representasi kebudayaan. Hal ini 
terlihat dari pakaian yang mereka gunakan ketika sedang memandu 
wisata. Mereka tetap diwajibkan menggunakan pakaian adat Baduy 
walaupun ada sedikit keinginan dalam diri mereka untuk meniru gaya 
berpakaian wisatawan/orang luar. Ini tentu menjadi sangat penting 
karena pengekspresian pramuwisata akan dianggap oleh wisatawan 
sebagai cerminan karakter masyarakat setempat.

Aspek yang juga penting dalam pelayanan pariwisata adalah 
penggunaan bahasa dan kemampuan komunikasi. Secara umum, semua 
anggota HPI-DPU Baduy telah mampu berbahasa Indonesia dengan 
baik. Mereka juga telah mengikuti berbagai pelatihan yang berisi 
tata cara berkomunikasi dengan orang lain (public speaking). Namun, 
seorang pramuwisata yang profesional tidak cukup hanya menguasai 
satu bahasa, melainkan juga harus mampu menguasai bahasa asing 
(setidaknya bahasa Inggris) untuk memudahkan komunikasi. Hal ini 
yang masih menjadi kekurangan dari para pramuwisata Baduy Luar. 
Terbukti mereka kerap kali kesulitan ketika memandu wisatawan 
mancanegara.

Gambar 33. Terminal Ciboleger yang Menjadi Titik Kumpul Arus Wisatawan
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B. Strategi Mengenalkan sekaligus Mempertahankan 
Kearifan Lokal

Sebagai bagian dari tatanan masyarakat adat, HPI-DPU Baduy tentu 
turut berkewajiban untuk menjaga dan melestarikan kebudayaan 
mereka. Ini menjadi tantangan yang sangat besar karena di satu sisi 
mereka harus mempertahankan tradisi, akan tetapi di sisi lain mereka 
juga harus menjalankan profesi sebagai pemandu wisata. Berbagai 
kegiatan dan aktivitas pariwisata yang berlangsung di desa Kanekes dan 
sekitarnya membawa dampak yang cukup signifikan pada kebudayaan 
masyarakat Baduy, terutama pada kearifan lokalnya.

Nababan dalam Marfa’i (2012) menjelaskan bahwa suatu kearifan 
lokal dapat terbentuk dari adanya suatu proses panjang pada sistem 
hubungan manusia dan komunitas karena adanya hubungan antara 
masyarakat tradisional dengan ekosistem lingkungan di sekitarnya. 
Dengan pemahaman masyarakat tradisional yang mendalam tentang 
dimensi ekonomi, budaya dan keyakinan spiritual dan teologi 
terhadap ekosistem lokal, maka mereka yang tinggal di kawasan 
tersebut mempunyai kepentingan jangka panjang untuk memelihara 
keberlanjutan sumber daya yang ada.

Konsep kearifan lokal cakupannya cukup luas dan biasanya selalu 
berkaitan dengan kebudayaan, pandangan hidup, maupun nilai-nilai 
yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Artinya, kearifan 
lokal pada suatu masyarakat belum tentu dirasakan oleh masyarakat 
lain sebagai suatu fenomena yang komprehensif. Cakupan yang luas 
tersebut melahirkan beragam bentuk dari kearifan lokal itu sendiri. Ife 
dalam Permana (2010) menyatakan bahwa kearifan lokal terdiri dari 
enam dimensi yaitu:

1) Pengetahuan Lokal

 Setiap masyarakat dimanapun berada baik di pedesaan maupun 
pedalaman selalu memiliki pengetahuan lokal yang terkait dengan 
lingkungan hidupnya. Pengetahuan lokal terkait dengan perubahan 
dan siklus iklim kemarau dan penghujan, jenis-jenis fauna dan 
flora, dan kondisi geografi, demografi, dan sosiografi. Hal ini terjadi 
karena masyarakat mendiami suatu daerah itu cukup lama dan 
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telah mengalami perubahan sosial yang bervariasi menyebabkan 
mereka mampu beradaptasi dengan lingkungannya. Kemampuan 
adaptasi ini menjadi bagian dari pengetahuan lokal mereka dalam 
menaklukkan alam. Pada masyarakat Baduy, pengetahuan lokal 
secara garis besar didapatkan dari orang tua mereka yang kemudian 
disampaikan secara turun-temurun.

2) Nilai Lokal

 Untuk mengatur kehidupan bersama antar warga masyarakat, 
maka setiap masyarakat memiliki aturan atau nilai-nilai lokal yang 
ditaati dan disepakati bersama oleh seluruh anggotanya. Nilai-nilai 
ini biasanya mengatur hubungan antara manusia dengan manusia, 
manusia dengan alam dan manusia dengan Tuhannya. Nilai-nilai ini 
memiliki dimensi waktu, nilai masa lalu, masa kini dan masa yang 
akan datang, dan nilai ini akan mengalami perubahan sesuai dengan 
kemajuan masyarakatnya. Pada dimensi ini, anggota komunitas 
pramuwisata Baduy memiliki kesepakatan terkait dengan pakaian 
yang mereka gunakan ketika memandu.

3) Keterampilan Lokal

 Kemampuan bertahan hidup (survival) dari setiap masyarakat dapat 
dipenuhi apabila masyarakat itu memiliki keterampilan lokal. 
Keterampilan lokal dari yang paling sederhana seperti berburu, 
meramu, bercocok tanam sampai membuat industri rumah 
tangga. Keterampilan lokal ini biasanya hanya cukup dan mampu 
memenuhi kebutuhan keluarganya masing-masing atau disebut 
dengan ekonomi subsisten. Keterampilan lokal ini juga bersifat 
keterampilan hidup (life skill), sehingga keterampilan ini sangat 
tergantung kepada kondisi geografi tempat dimana masyarakat 
itu tinggal. Dimensi ini sangat terlihat pada anggota pramuwisata 
karena mereka tidak sepenuhnya meninggalkan kewajiban 
dan aktivitas yang biasa mereka lakukan seperti berladang dan 
membangun rumah sehingga keterampilan lokal mereka tetap 
terlatih dan terjaga.

4) Sumber Daya Lokal

 Sumber daya lokal ini pada umumnya adalah sumber daya alam 
yaitu sumber daya yang tak terbarui dan yang dapat diperbarui. 
Masyarakat akan menggunakan sumber daya lokal sesuai dengan 
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kebutuhannya dan tidak akan mengeksploitasi secara besar-
besar atau dikomersilkan. Sumber daya lokal ini sudah dibagi 
peruntukannya seperti hutan, kebun, sumber air, lahan pertanian, 
dan permukiman. Kepemilikan sumber daya lokal ini biasanya 
bersifat kolektif atau communitarian. Komunitas Pramuwisata 
Baduy Luar menjaga kearifan sumber daya lokal mereka salah 
satunya dengan tidak memberlakukan tarif pada penyediaan 
homestay.

5) Mekanisme Pengambilan Keputusan Lokal

 Menurut ahli adat dan budaya sebenarnya setiap masyarakat itu 
memiliki pemerintahan lokal sendiri atau disebut pemerintahan 
kesukuan. Suku merupakan kesatuan hukum yang memerintah 
warganya untuk bertindak sebagai warga masyarakat. Masing-
masing masyarakat mempunyai mekanisme pengambilan 
keputusan yang berbeda-beda. Ada masyarakat yang melakukan 
secara demokratis atau “duduk sama rendah berdiri sama tinggi”. 
Ada juga masyarakat yang melakukan secara bertingkat atau 
berjenjang naik dan bertangga turun. Dimensi ini tentu tidak 
diragukan lagi eksistensinya pada masyarakat Baduy. Keberadaan 
3 Tangtu dan 7 Jaro selain sebagai pemimpin adat juga tentunya 
sebagai pengambil keputusan.

6) Solidaritas Kelompok Lokal

 Merupakan nilai-nilai yang berasal dari hasil kerjasama kelompok 
masyarakat setempat dalam mengembangkan solidaritas sosial, 
seperti kerjasama masyarakat dalam menjalin kesetiakawanan 
sosial dengan sikap gotong royong dan peduli terhadap sesama 
untuk membantu dan menolong warganya yang sedang mengalami 
permasalahan sosial. Dimensi ini terlihat pada masyarakat 
Baduy dari kebiasaan mereka melakukan gotong-royong, saling 
menghormati, dan toleransi dengan siapapun.

Kearifan lokal sebagai salah satu unsur kebudayaan memiliki 
cakupan yang sangat luas. Kebudayaan tersebut telah dimiliki dan 
diturunkan secara berkelanjutan dari generasi ke generasi selama 
ratusan bahkan ribuan tahun oleh masyarakat setempat atau lokal. 
Kebudayaan yang telah kuat berakar itu tidak mudah goyah dan 
terkontaminasi dengan pengaruh dari kebudayaan lain yang masuk. 
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Hal ini terlihat pula pada aktivitas masyarakat Baduy Luar yang 
tergabung dalam komunitas pramuwisata. Mereka terus berupaya 
mempertahankan kearifan lokalnya yang sangat kental dan beragam 
dari berbagai pengaruh yang datang melalui aktivitas pariwisata budaya.

Kearifan lokal menjadi formulasi dari keseluruhan bentuk 
pengetahuan, keyakinan, pemahaman atau wawasan serta adat 
kebiasaan atau etika yang menuntun perilaku manusia dalam kehidupan 
di dalam komunitas ekologis (Marfai, 2012). Pada masyarakat Baduy 
salah satunya terdapat dalam dimensi nilai lokal. Kondisi mereka 
yang tidak mendapatkan pendidikan secara formal (melalui sekolah), 
secara tidak langsung mendukung penanaman nilai lokal. Pembekalan 
pengetahuan dan keterampilan yang diberikan sejak dini oleh orang tua 
mereka tertanam kuat pada setiap individunya.

Masyarakat Baduy sangat kaya akan nilai lokalnya. Nilai-nilai 
tersebut mereka peroleh dari pengetahuan dan pengajaran yang 
diberikan sejak dini oleh orang tua mereka. Pengetahuan tersebut 
dimulai dari hal-hal yang sifatnya mendasar dalam kehidupan mereka 
(seperti berladang), hingga hal-hal yang terdapat dalam Pikukuh Baduy. 
Pengetahuan ini mereka jaga secara turun temurun dan tentunya 
merupakan bagian dari kearifan lokal mereka sebagai masyarakat adat.

Gambar 34. Wisatawan Lokal yang Berkunjung Bersama Pramuwisata
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Dalam komunitas pramuwisata Baduy Luar, terdapat beberapa 
cara yang dilakukan untuk mempertahankan nilai lokal mereka dari 
berbagai pengaruh yang ditimbulkan oleh aktivitas pariwisata. Salah 
satunya adalah dengan menyampaikannya kepada wisatawan. Hal 
tersebut menjadi sesuatu yang wajib mereka sampaikan agar wisatawan 
mengetahui apa-apa saja yang diperbolehkan dan apa-apa saja yang 
dilarang. Ini juga berguna untuk memudahkan mereka dalam melakukan 
pelayanan kepada wisatawan. Mereka tidak menginginkan hal-hal buruk 
terjadi pada wisatawan.

Selain itu, untuk memastikan nilai lokalnya tetap terjaga, para 
pramuwisata ini juga turut hadir ketika ada penyuluhan dari pihak 
desa selaku penghubung dari pihak adat. Selain berfungsi sebagai 
pembekalan pengetahuan, hal ini juga sebagai upaya agar pariwisata 
Baduy tidak dikomersilkan oleh orang luar. Dalam hal ini, orang-orang 
sekitar (tetangga Baduy) bahkan sering berlaku tidak etis terhadap 
wisatawan.

Secara garis besar nilai lokal masyarakat Baduy telah tertanam 
sejak mereka kecil. Nilai lokal ini mereka didapat dari pengajaran yang 
diberikan oleh orang tua serta pengalaman hidup yang mereka miliki. 
Nilai-nilai yang telah tertanam melalui berbagai proses tersebut tentu 
tidak mudah untuk hilang atau dilupakan.

Oleh karena dimensi nilai lokal mengatur berbagai hubungan dalam 
kehidupan manusia, maka salah satu upaya untuk saling menjaganya 
adalah dengan menjalin hubungan baik antar sesama manusia. Bagi 
pramuwisata Baduy, menjadi sangat penting untuk menyampaikan 
berbagai pengetahuan dan informasi nilai-nilai lokal kepada 
wisatawan. Hal ini dikarenakan selain sebagai bagian dari pelayanan 
pariwisata, penyampaian informasi juga menjadi upaya mereka dalam 
mempertahankan dimensi nilai lokal.

Nilai-nilai lokal masyarakat Baduy adalah salah satu faktor 
yang melahirkan ketertarikan pada wisatawan. Nilai kebaikan yang 
terkandung dalam dimensi ini justru seringkali dirusak oleh oknum 
masyarakat sekitar yang tidak bertanggung jawab. Dengan penyampaian 
informasi yang dilakukan pramuwisata Baduy, para wisatawan akan 
secara otomatis menerima dan mengetahui nilai-nilai lokal tersebut.
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Selain nilai lokalnya yang sangat banyak, masyarakat Baduy juga 
kaya akan sumber daya lokal. Mereka memiliki hasil bumi yang cukup 
untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Berbagai aktivitas yang 
mereka lakukan juga tidak terlepas dari ajaran agama mereka yakni 
Sunda Wiwitan. Tradisi yang mereka jalani merupakan bentuk dari 
kearifan lokal yang berkelanjutan.

Gambar 35. Tradisi Lokal Tenun Kain Khas Baduy Menjadi Daya Tarik Wisata

Salah satu cara mereka untuk mempertahankannya adalah dengan 
tetap berladang meskipun banyak terdapat sumber mata pencaharian 
lain. Berbagai pengaruh dari luar telah membuat mereka memiliki 
kesibukan masing-masing, khususnya menjadi pramuwisata. Kegiatan 
berladang tetap mereka kerjakan meskipun aktivitasnya telah jauh 
berkurang. Ini merupakan bentuk rasa syukur mereka kepada Tuhan 
Yang Maha Esa.

Rumah-rumah penduduk yang disediakan untuk wisatawan sebagai 
homestay juga merupakan bagian dari sumber daya lokal mereka. Para 
pramuwisata tidak pernah menetapkan tarif untuk setiap homestay yang 
digunakan wisatawan. Begitu pula jasa mereka sebagai guide atau porter. 
Dalam hal ini mereka pantang untuk melakukan komersialisasi. Ini 
menjadi salah satu cara mereka dalam mempertahankan kearifan lokal 
pada sumber daya yang ada.
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Sumber daya lokal memang tidak secara luas terkait dengan 
komunitas pramuwisata. Namun, kaitannya adalah secara langsung 
dengan pribadi-pribadi para anggota yang merupakan bagian dari 
masyarakat Baduy. Di satu sisi mereka akan berupaya memanfaatkan 
sumber daya lokal untuk keperluan wisata, akan tetapi di sisi lain mereka 
juga harus mempertahankan esensi kearifan lokalnya.

Masyarakat Baduy memiliki solidaritas kelompok yang sangat tinggi 
sebagai struktur kemasyarakatan adat. Mereka selalu mengedepankan 
toleransi dan kesadaran sikap untuk saling membantu satu sama lain. 
Bahkan tidak hanya dengan sesama orang Baduy, melainkan juga dengan 
masyarakat luar. Solidaritas kelompok lokal menjadi sebuah nilai yang 
lahir dari proses kerja sama dan kesetiakawanan untuk mengembangkan 
solidaritas sosial.

HPI-DPU Baduy secara langsung tidak bekerja sama dengan 
pihak adat, dikarenakan memang pihak adat tidak ingin tersentuh 
pariwisata. Disisi lain mereka tetap membangun kerja sama dengan 
pihak pemerintahan desa. Walaupun belum maksimal, akan tetapi 
upaya-upaya untuk menjalin kerja sama terkait dengan pariwisata terus 
dilakukan. Salah satunya adalah dalam hal pendataan dan pencatatan 
kunjungan wisatawan.

Selain itu, HPI-DPU Baduy juga menjalin kerja sama secara tidak 
langsung dengan masyarakat terkait dengan penjualan cendera mata, 
produk-produk khas Baduy, serta hasil bumi. Para pramuwisata akan 
mengarahkan wisatawan untuk berbelanja di homestay masing-masing. 
Kehadiran HPI-DPU Baduy dalam proses pariwisata sangat membuka 
peluang bagi masyarakat yang memiliki potensi ekonomi kreatif. 
Aktivitas pariwisata Budaya sangat berkaitan erat dengan kerajinan 
khas masyarakat setempat. Oleh karena itu, kerajinan khas masyarakat 
Baduy dapat terus dikembangkan dengan adanya pariwisata, seperti 
halnya dalam penyediaan souvenir. Bahkan, hasil kerajinan-kerajinan 
khas seperti tenun telah mendapat dukungan dari Pemerintah 
Daerah Kabupaten Lebak melalui Dewan Kerajinan Nasional Daerah 
(Dekranasda) dengan cara mempromosikannya secara nasional bahkan 
ke seluruh dunia sehingga peluang pasarnya menjadi semakin luas. 
Walapun pada dasarnya hal tersebut diserahkan dan dibebaskan kepada 
wisatawan untuk memilih.
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Kemudian terkait dengan hubungan antarpramuwisata, sejauh ini 
tidak ada perselisihan di internal HPI-DPU Baduy. Hanya saja beberapa 
kali terdapat perselisihan dengan pramuwisata yang berada di luar 
Baduy. Para pramuwisata ini seringkali bertindak di luar aturan dengan 
melakukan komersialisasi terhadap wisatawan sehingga mencederai 
kearifan lokal masyarakat Baduy. Tentu hal ini tidak sesuai dengan 
kaidah nilai-nilai kearifan lokal Baduy dan membutuhkan peran mereka 
sebagai pramuwisata untuk menjaganya. Namun, sikap toleransi tetap 
mereka jaga. Ketika terjadi perselisihan, mereka lebih memilih bersikap 
mengalah untuk menghindari konflik.

Selanjutnya dalam hal keanggotaan, HPI-DPU Baduy punya 
cara tersendiri dalam upaya mempertahankan solidaritas kelompok 
lokal yang terkait dengan keanggotaan mereka. Ini menjadi jawaban 
mengapa semua anggota HPI-DPU Baduy adalah masyarakat Baduy 
Luar. Secara struktur memang tidak ada masyarakat Baduy Dalam 
yang bergabung, akan tetapi mereka tetap menjalin kerja sama dalam 
pengelolaan pariwisata. Masyarakat Baduy Dalam tetap bisa menjadi 
pemandu atau porter tanpa harus bergabung ke HPI-DPU Baduy secara 
struktural. Masyarakat Baduy Dalam secara sengaja tidak diajak ke 
dalam komunitas karena untuk menjaga status dan kedudukan mereka 
yang lebih tinggi secara adat.

Berbagai upaya terus dilakukan oleh para anggota pramuwisata 
Baduy untuk dapat mempertahankan kearifan lokal mereka. Mereka 
terus meningkatkan pelayanan untuk memastikan kepuasan wisatawan 
terhadap jasa mereka, sehingga HPI-DPU Baduy semakin dikenal 
dan dipercaya. Selain itu, mereka juga tetap berusaha menjalin kerja 
sama dengan masyarakat luar dan tetap mengedepankan toleransi. 
Nampaknya peran mereka memang cukup dibutuhkan dalam menjaga 
eksistensi kearifan lokal yang mereka miliki.

C. Perubahan Sosial-Budaya pada Komunitas Pramuwisata 
Baduy Luar

Konsep hidup statis pada masyarakat Baduy Luar semakin hari semakin 
memudar. Perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Baduy 
merupakan salah satu bukti bahwa kehidupan sosial bersifat dinamis. 
Proses perubahan dalam masyarakat ini terjadi karena manusia adalah 
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makhluk yang berfikir dan bekerja. Manusia juga selalu berusaha 
untuk memperbaiki nasibnya atau setidaknya berusaha untuk 
mempertahankan hidupnya.

Gillin dan Gillin dalam Soekanto (2012) merumuskan perubahan 
sosial sebagai suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, 
baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan 
materiil, komposisi penduduk, ideologi maupun karena adanya difusi 
ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat 
Koenig mengatakan bahwa perubahan sosial menunjuk pada modifikasi-
modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia yang terjadi 
karena sebab-sebab intern maupun sebab-sebab ekstern. Begitu pula 
perubahan-perubahan yang terjadi pada masyarakat Baduy. Berbagai 
perkembangan yang ada, berkaitan dengan nilai, sikap, dan pola perilaku 
mereka sebagai suatu masyarakat saling mempengaruhi satu sama lain.

Seperti halnya konsep dasar yang dikemukakan para ahli, perubahan 
sosial budaya yang terjadi pada masyarakat Baduy juga disebabkan oleh 
banyak faktor. Berdasarkan analisis para pakar, terdapat dua kekuatan 
pendorong atas munculnya kebutuhan untuk melakukan perubahan, 
yaitu kekuatan internal dan kekuatan eksternal. Kekuatan internal 
adalah kekuatan yang muncul dari dalam lembaga, seperti sumber daya 
manusia, perilaku, dan keputusan manajemen. Akan tetapi, faktor yang 
memengaruhinya mungkin berkaitan dengan strategi baru, penerapan 
teknologi, serta sikap dan perilaku. Sedangkan kekuatan eksternal adalah 
kekuatan yang datang dari luar, seperti karakter demografis (pendidikan, 
dan tingkat keterampilan), perkembangan teknologi, perubahan pasar, 
dan tekanan-tekanan sosial (Daryanto, 2012).

Penjelasan di atas relevan dengan fenomena perubahan sosial 
budaya yang terjadi pada masyarakat Baduy Luar. Faktor penyebab 
perubahan yang sifatnya internal misalnya, terdapat pada pola pikir 
dan perilaku masyarakatnya. Dalam hal ini, masyarakat Baduy Luar 
menghendaki kehidupan yang lebih maju atas dasar kebutuhan. 
Tekanan-tekanan dari dalam yang berkaitan dengan aturan adat tak 
cukup menghalangi keinginan mereka untuk mengikuti arus perubahan. 
Muncul berbagai macam cara yang mereka lakukan untuk menyiasati 
proses kemajuan tersebut.

Salah satu cara yang mereka lakukan untuk menyiasati proses 
tersebut adalah dengan beraktivitas ke luar wilayah Baduy. Aktivitas 
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ini didukung oleh kondisi demografis masyarakat Baduy yang cukup 
signifikan mengalami pertumbuhan penduduk. Kondisi ini membuat 
mereka merasa harus keluar untuk mencari penghidupan yang lebih 
layak atau setidaknya memenuhi kebutuhan hidup. Aktivitas di 
luar wilayah Baduy yang biasa mereka lakukan misalnya berdagang, 
berladang, hingga melakukan pelatihan-pelatihan bagi para pramuwisata

Gambar 36. Salah Seorang Pramuwisata Sedang Memandu Wisatawan Lokal

Selain kekuatan dari dalam, terdapat pula kekuatan eksternal yang 
menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan pada masyarakat Baduy 
Luar. Intensifnya aktivitas mereka di luar wilayah Baduy membuat 
mereka sering berinteraksi dengan masyarakat luar. Bahkan interaksi 
ini tidak hanya terjadi di luar, melainkan juga di dalam wilayah Baduy 
karena adanya proses pariwisata. Banyaknya wisatawan yang datang 
berpotensi besar membawa dampak bagi masyarakat Baduy. Walaupun 
tidak siginifikan, tetapi dalam proses ini terjadi akulturasi pada 
kebudayaan masyarakat Baduy.

Perkembangan teknologi juga telah merambah ke dalam 
kehidupan masyarakat Baduy, terlebih bagi komunitas pramuwisata 
yang merasa penggunaan teknologi sangat penting. Penggunaan 
teknologi tentu membawa dampak positif dan negatif pada kehidupan 
masyarakat Baduy. Dampak positifnya paling utama dirasakan dalam 
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segi ekonomi yaitu peningkatan pendapatan. Hal ini dikarenakan 
teknologi mampu mengembangkan konsep-konsep pelayanan mereka 
sebagai pramuwisata. Selain itu mereka juga telah mampu berjualan 
secara online. Adapun dampak negatifnya, terdapat pada kebudayaan 
masyarakat Baduy yang semakin hari semakin luntur.

Davis dalam Soekanto (2012), berpendapat bahwa perubahan 
sosial merupakan bagian dari perubahan kebudayaan. Perubahan 
dalam kebudayaan mencakup kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, 
filsafat, dan seterusnya. Bahkan, perubahan-perubahan dalam bentuk 
serta aturan-aturan organisasi sosial. Dari penjelasan tersebut dapat 
disimpulkan bahwa perubahan sosial dan perubahan budaya memang 
saling berhubungan dan berkaitan erat satu sama lain.

Proses akulturasi yang terjadi dalam aktivitas pariwisata maupun 
aktivitas lain di luar wilayah Baduy melahirkan kondisi baru pada 
kebudayaan masyarakat Baduy. Akulturasi terjadi ketika kebudayaan 
yang berlainan mengadakan kontak, sehingga unsur asing lambat 
laun diterima tanpa menghilangkan kepribadian sendiri, atau kedua-
duanya mengalami perubahan. Namun adakalanya dalam pertemuan 
itu meninggalkan kebudayaan sendiri lalu menerima kebudayaan lain. 
Di samping itu, bisa pula tak terjadi persamaan karena faktor tertentu 
sehingga kebudayaan tetap terpisah (Ranjabar, 2008). Pada masyarakat 
Baduy, unsur atau kebudayaan asing sedikit demi sedikit diterima tetapi 
secara garis besar tidak menghilangkan kepribadian dan ciri khasnya.

Perubahan sosial budaya tentu memiliki bentuk yang sangat 
beragam, begitu pula pada masyarakat Baduy Luar. Bentuk-bentuk 
perubahan tersebut yang paling menonjol diantaranya terdapat pada 
perubahan orientasi mata pencaharian dan penggunaan teknologi 
modern. Perubahan ini tentu diawali dengan pola pikir masyarakatnya 
yang lambat laun terus mengalami kemajuan.

Peralihan orientasi mata pencaharian dari berladang menjadi 
berdagang dan penggunaan teknologi yang berdampak pada 
dibutuhkannya listrik menjadi bentuk perubahan sosial budaya yang 
paling dominan. Mereka melakukan hal tersebut atas dasar kebutuhan 
ekonomi. Adapun teori yang relevan dengan kondisi ini adalah teori 
pilihan rasional James S. Coleman karena berkaitan dengan rasionalitas 
mereka sebagai manusia. Konsep dasar dari teori rasionalitas Coleman 
adalah bahwa tindakan perseorangan mengarah pada suatu tujuan 
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dan tujuan tersebut adalah tindakan yang ditentukan oleh nilai atau 
preferensi (pilihan) (Wirawan, 2012). Aktor rasional dalam hal ini 
adalah berasal dari ilmu ekonomi yang melihat aktor dalam memilih 
tindakan yang dapat memaksimalkan kegunaan ataupun keinginan serta 
kebutuhan mereka. Dalam hal ini, masyarakat Baduy Luar memilih 
pekerjaan lain di luar berladang yaitu sebagai pramuwisata atau 
berdagang untuk pemenuhan kebutuhan dan bahkan menjadikannya 
pendapatan utama.
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Pengantar
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui dampak teknologi, informasi, 
dan komunikasi yang ada pada masyarakat adat, yaitu Suku Baduy 
khususnya Baduy Luar, penelitian ini dilakukan karena melihat dampak 
globalisasi dan modernisasi saat ini memasuki wilayah-wilayah terpencil 
sebagai tujuan untuk mengejar ketertinggalan khususnya masyarakat 
adat. Perubahan tersebut disebabkan karena beberapa factor baik 
internal maupun eksternal. Keterbatasan lahan dan perubahan musim 
menyebabkan kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup, munculnya 
kegiatan pariwisata mengakibatkan jumlah pengunjung yang berwisata 
ke Baduy meningkat sehingga membuka peluang masyarakat untuk 
memenuhi kebutuhan hidup mereka seperti membuka kedai-kedai 
kerajinan sampai hasil alam. Semakin banyak peminat wisatawan dan 
kerajinan tangan masyarakat secara tidak langsung terpengaruh oleh 
modernisasi lewat pariwisata sehingga timbul masyakarat mencoba 
memasarkan produk kerajinan dan hasil alam mereka di platform 
e-commerce. Minimnya sarana dan prasarana di lingkungan Baduy tidak 
menghalangi pedagang online untuk beraktifitas di platform mereka, 
sehingga menimbulkan budaya baru pada masyarakat adat. Satu sisi 
merupakan perubahan yang baik dari aspek ekonomi, di sisi lain peluang 
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jual beli online menjadi dilemma karena sistem adat yang melarang 
menggunakan teknologi modern.

Dewasa ini modernisasi dan globalisasi tidak dapat dihindari. Segala 
jenis informasi dapat diakses dengan mudah dan cepat untuk diketahui 
di belahan bumi mana pun. Paradigma pembangunan berkelanjutan 
yang dikembangkan pemerintah beberapa tahun terakhir semakin 
menegaskan preposisi bahwa pembangunan yang bersifat eksploitatif 
ternyata telah merusak lingkungan. Model pembangunan berkelanjutan 
diorientasikan untuk dapat menghasilkan keberlanjutan dari sisi 
ekonomi, sosial, dan lingkungan secara bersamaan dalam tiga jalur 
pertumbuhan yang terus bergerak maju (Salim, 2010). Kita dipacu 
untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan menguras sumber 
daya alam tanpa memperhatikan keberlanjutannya serta kurang 
memperhatikan aspek sosial (Purba, 2005).

Modernisasi adalah suatu proses transformasi dari suatu arah 
perubahan ke arah yang lebih maju atau meningkat dalam berbagai aspek 
dalam kehidupan masyarakat. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa 
modernisasi adalah proses perubahan dari cara-cara tradisional ke cara-
cara baru yang lebih maju, dimana dimaksudkan untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat (Sztompka, 2004).

Nilai adalah konsepsi abstrak dari apa yang kita anggap baik atau 
buruk. Nilai-nilai dapat diwujudkan dalam seperangkat norma-norma 
pola perilaku manusia yang mengatur kehidupan manusia. Pada 
kenyataannya, orang Baduy memprioritaskan sistem norma yang terkait 
dengan fakta kehidupan. Bagi masyarakat Baduy, nilai dan norma juga 
disebut cekelan. (yang berarti pegangan hidup).

Pegangan kehidupan bagi masyarakat Baduy adalah Sunda Wiwitan 
yang memiliki inti ajaran:

Pondok teu meunang disambung,
Lojor teu meunang dipotong
Gunung teu meunang dilebur
Lebak teu meunang dirusak
Buyut teu meunang dirobah.

Berarti:
Pendek tidak boleh diperpanjang,
Panjang tidak boleh dipersingkat,
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Gunung tidak boleh didatarkan,
Tanah datar tidak boleh dirusak, Aturan tidak dapat diubah.

Inti dari ajaran ini adalah Baduy menolak perubahan dalam ajaran 
Wiwitan meskipun dunia akan mengubah kemajuan alam, Baduy harus 
dipertahankan dan dijaga sebagaimana adanya. Negara di masa depan 
akan dan mungkin akan berubah menuju kemajuannya, tetapi Wiwitan 
di Baduy tidak boleh diubah dan dihilangkan, harus tetap sama dengan 
asal seperti yang dipesan dari kakek Baduy, Adam Tunggal (Miller dan 
Tyler, 1998).

Adanya perkembangan teknologi dan informasi berdampak pada 
munculnya perubahan sistem sosial, sehingga lambat laun mereka akan 
meninggalkan kebiasaan mereka yang dahulu bekerja hanya boleh di 
ladang, saat ini mereka bisa bekerja sebagai pedagang bahkan sebagai 
buruh di kota. Perubahan ini akan merusak sistem kebudayaan mereka 
sendiri, sebab sistem kebudayaan yang dianut akan berubah seiring 
dengan masuknya kebudayaan baru baik secara langsung maupun tidak 
langsung.

Bertrand memandang kebudayaan sebagai semua cara hidup (ways 
of life) yang dipelajari dan diharapkan, yang sama-sama diikuti oleh 
para anggota dari suatu kelompok masyarakat tertentu (Syani: 1995). 
Mereka satu sama lain tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya saling 
kerjasama. Dalam proses kerja sama tersebut maka mereka akan banyak 
melakukan interaksi untuk menyampaikan maksud dan tujuan mereka. 
Perubahan dan dinamika merupakan suatu ciri yang sangat hakiki dalam 
masyarakat dan kebudayaan. Fakta bahwa perubahan merupakan suatu 
fenomena yang selalu diwarnai perjalanan sejarah setiap masyarakat 
dan kebudayaan. Setiap masyarakat selalu mengalami transformasi, 
sehingga tidak ada satu masyarakat pun yang mempunyai potret yang 
sama dalam waktu yang berbeda, baik masyarakat tradisional maupun 
masyarakat modern (Garna, 1992).

Dalam tahap ini masyarakat menggunakan alat-alat untuk bekerja 
yang sifatnya masih sangat sederhana. Alat-alat ini bukan milik 
perseorangan tetapi milik komunal (milik bersama). Dalam masyarakat 
ini tidak ada surplus produksi di atas konsumsi karena orang yang 
membuat sendiri barang-barang atas kebutuhan sendiri, tetapi semakin 
lama warga setempat sedikit demi sedikit mengetahui alat-alat produksi 
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yang lebih baik. Perbaikan dalam alat-alat produksi menyebabkan adanya 
perubahan-perubahan sosial dan kemudian terjadi pembagian kerja 
dalam produksi. Dampak yang diterima masyarakat Baduy Luar kini 
menjadi dilema, sebab positif dari teknologi informasi dan komunikasi 
dapat mereka rasakan sampai saat ini. Di sisi lain teknologi informasi 
dan komunikasi menjadi dampak negatif bagi budaya mereka sendiri 
karena adat-istiadat mereka melarang mengikuti arus perkembangan 
teknologi informasi dan komunikasi, sehingga terpecah yang pro 
dan kontra terhadap teknologi informasi dan komunikasi di Baduy 
Luar ini. Walaupun Baduy Luar dan Baduy Dalam berbeda dalam 
segi kepercayaan, tetapi mereka masih sama dalam segi adat-istiadat 
sehingga keunikan Baduy masih bisa dirasakan oleh wisatawan.

Masyarakat Baduy yang memiliki sistem ekonomi yang mandiri 
sehingga mereka dapat melakukan kegiatan baik segi kebutuhan 
sandang maupun papan. Selain itu teknologi informasi dan komunikasi 
yang masuk ke wilayah Baduy Luar sangat cepat sehingga ada rasa 
kekhawatiran masyarakat Baduy Luar akan meninggalkan Baduy, sifat rasa 
keingintahuan yang tinggi masyarakat Baduy mengenai pengetahuan dan 
modernisasi menjadi hal yang bertolak belakang dengan kearifan lokal 
yang mereka miliki. Sehingga lambat laun Baduy Luar akan kehilangan 
kearifan lokal yang menjadi daya tarik untuk diteliti.

A. Sosial Ekonomi Masyarakat Baduy 
Perubahan saat ini tidak terjadi secara instan, tetapi memiliki tahapan-
tahapan yang semakin mengikat terhadap kebutuhan hidup. Perubahan 
tersbeut tersebut dapat terjadi di elemen masyarakat tidak mengenal 
status dan gender, sehingga perubahan dapat menjadi dua bagian yaitu 
keuntungan dan kerugian baik secara moril maupun materiil. Dalam 
masyarakat Baduy saat ini, perubahan tersebut ada beberapa landasan 
yang cukup menarik dan perlu kajian lebih mendalam agar menjadi 
kenyamanan dan keuntungan bagi masyarakat.

1. Faktor Internal

Faktor ini menjadi momok bagi pemangku adat, karena perubahan 
terjadi bukan karena dari luar masyarakat, tetapi dari keadaan sekitar 
yang memaksa mereka harus melakukan perubahan baik cepat 
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maupun lambat. Keterbatasan lahan merupakan salah satu factor yang 
paling awal dijumpai oleh masyarakat Baduy, sebab jumlah penduduk 
yang padat khususnya di Baduy Luar memberikan masalah dalam 
menjalankan kehidupan sehari-hari. Perubahan beberapa lahan tanam 
mereka menjadi tempat tinggal dikarenakan anggota keluarga yang 
sudah mumpuni untuk menikah dan ingin memiliki rumah sendiri, 
secara lambat laun lahan mereka habis terpakai untuk tempat tinggal 
semakin sedikit pula peluang mereka berladang dan bertani. 

Kemudian perubahan cuaca yang tidak menentu menjadi faktor 
selanjutnya. Perubahan cuaca menyebabkan perubahan masa tanam 
masyarakat yang biasanya setahun dua kali masa panen kini tidak 
menentu dikarenakan cuaca terkadang ekstrem, yang biasa kegiatan jual 
beli dalam jejaring saat ini. Dua masalah internal tersebut menjadi salah 
satu alasan mengapa masyarakat berani mengubah mata pencaharian 
sampai kebiasaan sehari-hari.

Dalam beberapa wawancara dengan informan, secara umum 
masyarakat sudah mengakui dan menyadari bahwa kegiatan jual beli 
online merupakan salah satu bagian pelanggaran pikukuh yang menjadi 
pedoman masyarakat Baduy. Tetapi mereka beralasan dalam kehidupan 
yang mereka jalani, ada perubahan yang akan terus berjalan dan kegiatan 
aktifitas ekonomi akan meningkat sejalan dengan pariwisata yang ada 
di Banten sehingga mereka perlu bertahan hidup selain dengan cara 
bertani dan berdagang secara konvensional. Dengan adanya perubahan 
tersebut masyarakat mengikuti pola perilaku seperti masyarakat 
modern. Walaupun mereka sadar bahwa hal tersebut melanggar adat 
tetapi mereka memliki alasan kuat untuk meningkatkan taraf hidup. 
Pesatnya modernisasi memberikan dampak tingginya angka wisatawan 
yang datang, kegiatan wisatawan yang datang bervariasi dari hanya 
untuk liburan ataupun melakukan penelitian. 

Perubahan sosial sebagai perubahan-perubahan yang terjadi dalam 
struktur dan fungsi masyarakat. (Soekanto, 2012). Artinya dalam 
masalah sosial ekonomi yang dihadapi masyarakat Baduy Luar mengikat 
dari segi struktural seperti adat, kebudayaan, politik dan ekonomi yang 
ada di masyarakat Baduy tersebut. Etika lingkungan di Suku Baduy 
sangat dipengaruhi oleh nilai-nilai budaya. Budaya itu sendiri mengacu 
pada berbagai aspek kehidupan yang mencakup cara-cara diterapkan, 
kepercayaan dan sikap, serta hasil dari aktivitas manusia yang khas 
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untuk masyarakat atau kelompok, dan menurut Keraf (2006) yang 
terdiri dari: (i) sistem budaya, (ii) sistem sosial, (iii) sistem kepribadian, 
dan (iv) sistem organisme. Sistem budaya adalah komponen dari budaya 
abstrak, yang terdiri dari pemikiran, ide, konsep, tema pemikiran, dan 
kepercayaan. Sistem sosial terdiri dari kegiatan interaksi antara individu 
yang dilakukan dalam kehidupan manusia. 

2. Faktor Eksternal

Dalam kegiatan jual beli online ini, masyarakat banyak mengalami 
perubahan yang signifikan dilihat dari jenis pekerjaan yang variatif di 
Baduy Luar. Ada yang mau menjadi kurir barang dalam paruh waktu, 
ada yang berdagang dalam acara event-event dan ada juga yang menjadi 
pedagang murni yang pulang hanya untuk mengambil barang. Hal ini 
disebabkan peran wisatawan yang hadir mampu mengalihkan pemikiran 
mereka dalam hidup di Baduy, selain itu banyaknya masyarakat menjadi 
juru wisata baik nasional dan internasional mejadi salah satu factor 
eksternal utama yang sangat berpengaruh pada perubahan saat ini. 
Tingginya minat pariwisata masyarakat dan gencarnya promosi wisata 
Baduy oleh pemerintah kota menambah jalan perubahan menjadi cepat 
di Baduy Luar. 

Gambar 37. Diskusi Masyarakat Baduy Luar Berkaitan Jual Beli Online

Perubahan fungsi akan terlihat secara periodik yang mengakibatkan 
hilangnya rasa kesadaran akan kebudayaan yang mereka pegang sehingga 
masyarakat akan merasa jenuh dengan adanya aturan yang mengikat 
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mereka. Terlihat dari gambar dari cara mereka berpakaian yang sudah 
sama dengan masyarakat yang lain, diskusi-diskusi yang berkembang 
sejalan dengan adanya pengaruh wisatawan memaksa mereka untuk 
ikut bahkan berubah menjadi masyarakat biasa agar dapat diterima 
secara baik tanpa meninggalkan budaya asal. Perubahan-perubahan 
seperti ini sudah bahkan berlanjut sehingga menjadi pembiasaan 
bagi Masyarakat Baduy. Kelonggaran wisatawan dalam menggunakan 
teknologi membuka peluang adanya akulturasi sehingga pengawasan 
dan filtrasi yang dilakukan sulit terjangkau oleh pemangku adat.

Komunikasi yang intensif, baik tatap muka maupun lewat perantara 
memberikan suatu dampak yang perlahan berkembang pesat bagi 
kehidupan masyarakat. Sehingga mau tidak mau masyarakat yang 
berprofesi sebagai juru wisata harus selalu melayani para tamu lokal 
dan interlokal menjadi nyaman, salah satu kenyamanan wisatawan 
adalah dengan komunikasi yang baik dan penjelasan para juru wisata 
yang mampu membawa wisatawan. Secara periodic hal itu berlaku 
dan menjadi budaya yang mereka lakukan adalah lumrah, tetapi 
secara tidak langsung melanggar pikukuh. Kegiatan tersebut menjadi 
hal yang biasa karena tidak mungkin Masyarakat Baduy Luar tidak 
berinteraksi lebih dengan wisatawan khususnya wisatawan domestik, 
saat ini menggunakan telepon genggam sudah menjadi kebiasaan bagi 
Masyarakat Baduy Luar, tetapi yang membedakan adalah pemahaman 
mereka mengenai manfaat penggunaan telepon genggam karena faktor 
pengetahuan dampak yang terjadi untuk diri sendiri yang masih minim. 
Teguran dari para pemangku adat terkadang mereka tidak mengindahkan 
dengan cara patuh ataupun mengakui kesalahan dengan membayar atau 
memotong ayam, tetapi mereka tetap melanjutkan aktifitas mereka 
karena seakan terdesak oleh kebutuhan ekonomi dan perubahan cuaca 
ekstrem yang memaksa mereka harus mencari mata pencaharian yang 
lain. Dengan kata lain, system berladang mereka hanya musiman saja 
dan sebagai pedagang, juru wisata sampai berjualan online menjadi 
pekerjaan yang cukup membantu perekonomian keluarga mereka.

Dari segi sosial, masyarakat Baduy Dalam banyak memilih keluar 
untuk menjadi masyarakat Baduy Luar karena melihat kehidupan sosial 
ekonomi yang berbeda dengan masyarakat Baduy Luar. Selain itu, 
perubahan pola pikir dan rasa keingintahuan yang tinggi masyarakat 
Baduy Luar mencoba pekerjaan lain yang dapat memenuhi kehidupan 
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sehari-hari, diawali dengan menjadi tengkulak cengkeh hingga saat 
ini Jual Beli Dalam Jejaring, kecemburuan ini terjadi disebabkan oleh 
tingginya angka wisatawan yang masuk ke Baduy dari hari ke hari 
melalui program-program masyarakat Baduy Luar yang memberikan 
akses lebih serta pemangku jabatan yang ada. Sehingga kecemburuan 
yang terjadi bukan saja hanya segi ekonomi yang begitu berbeda, tetapi 
dari cara mereka berpakaian, pekerjaan, serta bersosialisasi yang baik 
merupakan salah satu aspek yang ingin dimiliki masyarakat Baduy 
Dalam.

Secara sosial ekonomi, ada peningkatan cara yang digunakan 
untuk memenuhi kebutuhan hidup dimulai dari bercocok tanam untuk 
memenuhi kebutuhan, kemudian menjual hasil alam kepada orang lain 
merupakan proses perubahan yang mempengaruhi seseorang. Kegiatan 
tersebut menurut masyarakat seperti peneliti adalah hal yang positif, 
tetapi bagi masyarakat Baduy merupakan dilema, di satu sisi mereka 
harus mempertahankan sistem adat di sisi lain mereka harus berusaha 
untuk meningkatkan taraf hidup tanpa bersentuhan dengan teknologi.

Gambar 38. Toko Masyarakat yang Berdagang di Sekitaran 
Wilayah Baduy Luar
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Pada masyarakat yang sedang mengalami perubahan tidak selalu 
seimbang antara keinginan dan kebutuhan. Ada unsur-unsur yang 
dengan cepat berubah, tetapi ada pula unsur-unsur yang sukar untuk 
berubah. Biasanya unsur-unsur kebudayaan kebendaan lebih mudah 
berubah dari pada unsur-unsur kebudayaan rohaniah (Soekanto, 2012). 
Pada penelitian yang dilakukan, saat ini kegiatan jual beli dalam jejaring 
merupakan unsur yang cepat berubah dari tradisional menjadi modern, 
artinya ada proses perubahan yang ingin dituju untuk meningkatkan 
taraf hidup. 

B. Mekanisme Jual Beli Online Pada Masyarakat Baduy 
Luar

Kegiatan jual beli dalam jejaring yang dilakukan masyarakat Baduy Luar 
merupakan kebudayaan baru yang ada pada masyarakat Baduy. Secara 
hukum adat, yang dilakukan para pedagang melanggar hukum, sehingga 
adanya aktifitas tersebut menjadi dilema tersendiri bagi masyarakat. 
Mereka melakukan kegiatan tersebut tidak sebagai mata pencaharian 
pokok, namun hanya sebagai pekerjaan sampingan.

Walaupun pekerjaan tersebut tidak tetap, para pelaku menikmati 
hasil yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hal ini 
diketahui bahwa hasil kerajinan banyak peminat dari luar kota, jika 
dibandingkan dengan pendapatan berdagang seperti biasa hanya 
bertahan untuk beberapa hari saja. Beberapa masyarakat banyak 
beralih dikarenakan jarak waktu masa tanam dan masa panen cukup 
jauh sehingga banyak beralih menjadi pedagang, juru wisata, bahkan 
berjualan online untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perubahan mata 
pencaharian ini bukan tidak berdasar ekonomi saja tetapi ada factor lain 
yang dapat membantu kehidupan mereka sehingga banyak dari mereka 
terus terbawa oleh system mata pencaharian seperti ini dan bahkan ada 
yang menetap berdagang di tempat dan online.

Dengan adanya variasi mata pencaharian di wilayah Baduy Luar 
memberikan dampak yang lebih besar terhadap kegiatan ekonomi dan 
sosial. Di tengah kebutuhan mereka yang banyak untuk sehari-hari dan 
kegiatan adat, mereka berusaha semaksimal mungkin untuk bekerja 
dengan kemampuan masing-masing. Desa Balingbing merupakan 
wilayah mayoritas yang masyarakatnya melakukan kegiatan jual 
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beli dalam jejaring. Faktor lokasi yang cukup dekat dengan wilayah 
Ciboleger menjadikan Desa Balingbing menjadi desa yang pertama 
melakukan kegiatan jual beli dalam jejaring di wilayah Baduy. Kegiatan 
online yang mereka lakukan, sama seperti online di wilayah kota yakni 
dengan menggunakan media sosial untuk melakukan pemasaran 
produk mereka. Yang membedakan hanyalah akses yang terbatas seperti 
jaringan yang sulit di wilayah Desa Balingbing, selain itu adanya pikukuh 
yang mengikat, menjadi tantangan adat yang dirasakan oleh para pelaku.

Gambar 39. Toko Online Salah Satu Masyarakat Baduy

Barang yang banyak dipasarkan adalah kerajinan tangan seperti kain 
tenun khas Baduy, sebab kain tersebut sudah memiliki hak paten oleh 
Pemerintah Kabupaten Lebak sehingga memiliki daya jual yang tinggi 
dan hanya diproduksi di Baduy. Selain itu hasil kerajinan tangan lainnya 
seperti gelang dan aneka perhiasan khas Baduy juga banyak dicari oleh 
pembeli yang mayoritas berasal dari Jakarta, Bandung dan Sumatera 
Utara. Tingginya minat pasar menyebabkan semakin tingginya keinginan 
masyarakat Baduy untuk melakukan aktifitas jual beli online, hal ini 
menjadi wajar dikarenakan sebagaimana seperti prinsip ekonomi yaitu 
ada penjual dan ada pembeli sehingga masyarakat Baduy menikmati 
proses tersebut sebagai mata pencaharian tetap.
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Peminat kerajinan seperti kain tenun biasanya untuk dijual 
kembali ataupun digunakan sebagai pelengkap gaya hidup saat ini, 
tingginya jumlah permintaan menyebabkan angka produksi kerajinan 
semakin besar, sehingga wajar jika masyarakat saat ini mulai beralih 
sebagai pedagang baik penenun maupun pedagang online, barang yang 
ditawarkan juga relatif berbeda dan menarik dibandingkan dengan 
kerajinan tangan buatan khas daerah lain. Hal ini dianggap oleh mereka 
sebagai daya tarik agar yang membeli dapat berkunjung ke Baduy dan 
mampir melihat proses pembuatan. Dari proses tersebut, wisatawan 
bisa berminat untuk membeli bahkan berinvestasi untuk membuat 
pesanan kain khususnya.

Gambar 40. Contoh Barang yang Dijual Secara Online

Harga yang ditawarkan bervariasi mulai dari Rp.45.000-
Rp.1.500.000, harga tersebut tergantung motif dan kesulitan pola tenun 
yang dibuat. Untuk kerajinan lainnya seperti tas koja dan aksesoris 
lain juga bermacam-macam tergantung ukuran tas dan kesulitan 
pembuatannya. Penjualan dalam satu bulan yang dilakukan oleh salah 
satu informan inti menunjukkan bahwa produksi kain tenun lebih 
banyak diminati, kemudian perhiasan seperti gelang dan kalung. Adanya 
respon yang positif dari pemasaran yang dilakukan lewat sosial media 
meningkatkan produksi dan penjualan sehingga masyarakat semakin 
antusias dengan sistem online tersebut, sebagaimana dapat dilihat pada 
tabel berikut:
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Tabel 16. Penjualan Kerajinan Desa Balingbing

No Nama Barang Jumlah Produksi

1. Kain Tenun 50 pcs

2. Perhiasan (Gelang dan Kalung) 25 pcs

3. Perlengkapan Dapur (gelas) 10 pcs

4. Tas Koja 15 pcs

Jumlah 100

Sumber: (NN, 2018)

Sistem distribusi barang yang mereka lakukan variatif, ada yang 
kolektif dari masyarakat untuk di pasarkan secara online ada pula mandiri 
dari hasil kerajinan pelaku. Sistem distribusi yang dilakukan melalui 2 
tahap, yang pertama melalui masyarakat Baduy Luar yang mengantarkan 
ke tempat kurir Online seperti JNE dsb. Yang kedua penjual langsung 
bertemu dengan pembeli jika jarak yang dekat ataupun penjual sedang 
ada event di kota. Kegiatan tersebut dapat dikatakan membantu kegiatan 
ekonomi masyarakat, khususnya para penenun yang ada di Baduy Luar 
sehingga terciptanya pemberdayaan masyarakat dalam menggerakan 
ekonomi kreatif.

Gambar 41. Toko Online yang Ada di Instagram
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C. Dampak Jual Beli Online terhadap Sosial Ekonomi 
Masyarakat Baduy 

Masyarakat Baduy Luar saat ini mengalami perubahan sosial secara 
cepat dimana sudah menggunakan teknologi dalam kegiatan yang 
ada, seperti kegiatan yang bersangkutan dengan mata pencaharian. 
Mayoritas masyarakat Baduy Luar kini sudah memiliki handphone yang 
digunakan untuk kegiatan komunikasi seperti telpon dan mengirim 
pesan. Penggunaan handphone untuk proses jual beli online masih 
sangat minim, karena keterbatasan pengetahuan mengenai platform 
e-commerce serta keterbatasan teknis lainnya seperti sinyal untuk 
mengakses internet dan kuota.

Secara sadar masyarakat menerima dan mengetahui dampak 
dari modernisasi teknologi, informasi dan komunikasi, baik secara 
langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung yang mereka 
alami secara positif dapat membantu mereka dalam kegiatan sehari-
hari seperti komunikasi dalam berdagang ataupun mengenai kegiatan 
yang berhubungan kegiatan wisata. Sedangkan dampak negatifnya 
secara tidak langsung, banyak masyarakat yang mulai meninggalkan 
pikukuh mereka seperti berkumpul di pendopo untuk mencari sinyal 
dan memainkan handphone masing-masing. Hal ini tentunya akan 
mempengaruhi kegiatan ekonomi lainnya seperti bertani atau menenun.

Dampak positif yang dirasakan oleh masyarakat adalah proses 
memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang lebih tercukupi karena kegiatan 
ekonomi yang bervariasi. Walaupun keterbatasan akses yang dialami 
seperti jaringan sinyal mereka menyadari bahwa perlu batasan-batasan 
dalam penggunaan teknologi untuk menghormati asal mereka dan 
kebiasaan mereka yaitu bertani dan menenun.

Walaupun ada kelonggaran khususnya di Baduy Luar mengenai 
kegiatan yang bersinggungan dengan teknologi, mereka tetap 
waspada jika ada razia oleh pemangku adat setempat yang berusaha 
mempertahankan pikukuh seperti alat-alat yang berhubungan dengan 
modernisasi. Oleh karena itu mereka berusaha memaksimalkan kegiatan 
yang berhubungan dengan teknologi, sebagai salah satu cara untuk 
meningkatkan taraf hidup seseorang dan masyarakat sekitar.
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Sehingga kegiatan jual beli dalam jejaring diperbolehkan dengan 
ketentuan yang sudah diatur seperti kegunaan dan waktu kegiatan yang 
dilakukan, misal masyarakat harus tetap melaksanakan kegiatan yang 
berkaitan dengan ladang pada saat musim tanam, diwajibkan untuk ikut 
upacara membuka lading, dan saat panen mereka diwajibkan mengikuti 
Seba. Walaupun pelaku jual beli dalam jejaring masih terbilang hitungan 
jari mereka tetap mematuhi aturan adat agar tidak menimbulkan 
polemik di lingkungan adat.

Kebutuhan yang mereka inginkan tidak hanya sekedar pangan tetapi 
kebutuhan sandang perlu mereka cari sendiri. Sebagai contoh kebutuhan 
pakaian, mereka membuat baju dan celana dari kain yang ditenun 
sendiri. Ikat kepala dan tas yang digunakan sehari-hari juga merupakan 
hasil kerajinan tangan yang dibuat umumnya oleh perempuan Baduy. 
Dalam hal ini kegiatan kerajinan tangan sangat difokuskan untuk 
mendongkrak kegiatan pariwisata, selain itu untuk membangun 
kegiatan ekonomi masyarakat Baduy Luar yang kini memiliki kios di 
samping rumah.

Tingginya kegiatan pariwisata di Baduy memberikan perubahan 
ekonomi kepada masyarakat yang menjajakan hasil kerajinan Baduy. 
Banyaknya peminat akan kerajinan tangan Baduy juga menimbulkan 
munculnya oknum-oknum yang menjual hasil kerajinan dari luar 
Baduy, namun mengatasnamakan hasil kerajinan Baduy. Tentunya ini 
meresahkan masyarakat Baduy karena daya saing terhadap kerajinan 
asli Baduy akan semakin meningkat. Oleh karena itu, saat ini mereka 
mencoba untuk langsung memasarkan hasil kerajinan mereka kepada 
para pembeli tanpa melalui perantara orang ketiga.

Dengan kegiatan jual beli dalam jejaring masyarakat Baduy 
Luar dapat meminimalisir kegiatan oknum-oknum yang tidak 
bertanggungjawab tersebut. Dampak tersebut positif untuk masyarakat 
saat ini, walaupun pekerjaan jual beli dalam jejaring hanya sampingan 
disaat musim libur yang sepi pengunjung dan sudah lewat musim 
tanam dan panen.

Di tengah ketatnya peraturan adat dan sulitnya akses untuk 
melakukan hal tersebut, para pelaku tetap menjalankan kegiatan jual 
beli online dengan tujuan memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan 
taraf hidup masyarakat. Dampak negatif yang dialami akan menjadi 
“mata pisau” bagi kehidupan mereka, di tengah tuntutan kebutuhan 



Bab 8 ---  Jual Beli Online Masyarakat Adat Baduy 165

hidup yang tinggi mereka harus mengakulturasikan teknologi di 
tengah tantangan adat. Saat ini ada beberapa yang sudah menggunakan 
teknologi untuk kegiatan online. Secara bijak mereka berkegiatan di luar 
desa dengan tujuan untuk menjaga kearifan lokal.
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Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan sesuai dengan 
dimensi ruang dan waktu. Perubahan dalam masyarakat pada prinsipnya 
merupakan proses berkesinambungan baik perubahan sosial maupun 
perubahan kebudayaan. Dalam dimensi yang paling nyata, perubahan 
sosial tengah terjadi di berbagai belahan wilayah Indonesia, termasuk 
pada masyarakat tradisional sekalipun, akibat globalisasi. 

Pada proses globalisasi, pembangunan berkelanjutan Indonesia 
menghantarkan peralihan dari kehidupan tradisional-terisolasi menuju 
kehidupan yang modern dan terbuka. Proses globalisasi bukan masalah 
sederhana bagi masyarakat Indonesia. Dampaknya selain menuntut 
integritas pribadi, kinerja, dan produktivitas yang tinggi sebagai ciri 
manusia modern (Sapriya dan Susialwati, 2008). Seiring dengan 
perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni mendorong 
perubahan sosial begitu cepat di masyarakat dalam berbagai aspek 
kehidupan. Hal ini senada dengan apa yang dikemukakan oleh Laur 
(1982):

“variations over time in the relationships among individuals, groups, cultures 
and societies. Social change is pervasive, all—of social life is continually 
changing” 

EPILOG
Masa Depan Baduy
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Secara substansi dapat dipahami bahwa perubahan sosial adalah 
variasi dari waktu ke waktu dalam hubungan antarindividu, kelompok, 
budaya, dan masyarakat. Perubahan sosial meluas, semua kehidupan 
sosial terus berubah. Masyarakat Baduy memiliki pegangan hidup yang 
berprinsip pada “tanpa perubahan apapun” atau “perubahan sedikit 
mungkin”, cepat atau lambat, perubahan kecil atau besar maupun 
direncanakan atau tidak, pasti akan terjadi pada masyarakat Baduy.

Masyarakat Baduy sebagai masyarakat tradisional umumnya 
memiliki perubahan sosial yang cenderung statis artinya intensitas 
perubahan sosial yang terjadi berjalan dengan lambat dan sedikit sekali 
aspek yang mengalami perubahan. Akan tetapi, ada fenomena bahwa 
masyarakat yang dikategorikan tradisional dapat bergerak menjadi 
masyarakat modern yang disebabkan oleh adanya internalisasi nilai-
nilai keagamaan pada masyarakat. Perpindahan agama yang terjadi 
pada masyarakat Baduy Muslim diikuti oleh berbagai macam perubahan 
yang lainnya. 

Masyarakat Baduy yang menjalankan cara hidup secara sederhana 
dan sangat kokoh mempertahankan adat, terus mengalami perubahan 
bersamaan dengan berubahnya entitas sekelompok masyarakat Baduy 
menjadi Baduy Muslim. Agama menjadi sumber utama terjadinya proses 
perubahan masyarakat Baduy Muslim karena mereka sudah terlepas 
dari agama Sunda Wiwitan yang memiliki inti ajaran atau prinsip hidup 
tanpa perubahan apapun. Ciri utama perubahan ini ditandai dengan 
pertambahan fasilitas perkotaan ke dalam pemukiman masyarakat Baduy 
Muslim. Konversi agama adalah gerbang berpindahnya masyarakat 
Baduy sebagai pemeluk agama Sunda Wiwitan ke dalam agama Islam.

Selain itu, hadirnya komunitas pramuwisata, adanya jual beli 
online, dan semakin banyaknya masyarakat Baduy yang menggarap 
lahan di luar Desa Kanekes melalui tradisi Nganjor menunjukan bahwa 
masyarakat Baduy merupakan masyarakat dinamis yang dapat berubah 
kapan saja baik dalam skala kecil maupun besar serta lambat atau pun 
cepat. Keberadaan masyarakat Baduy yang terus berubah harus diakui 
eksistensinya karena fakta sejarah tidak dapat ditolak, meskipun banyak 
dari mereka yang keluar dari Desa Kanekes tetapi mereka tetap asli 
keturunan Baduy. 
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Transformasi sosial yang dialami masyarakat Baduy yang dimulai 
dengan berubahnya entitas keagamaan di wilayah Baduy Pemukiman, 
kebutuhan lahan melalui tradisi Nganjor, semakin berkembangnya 
komunitas pariwisata, serta praktik jual-beli online, sejatinya telah 
melahirkan dilema. Keasrian dan kelestarian alam masyarakat Baduy 
yang sangat terkenal dengan nilai-nilai kearifan lokal berada pada pilihan 
apakah ingin tetap melestarikan kelestarian alam atau mengamokomodir 
tuntutan perubahan sosial yang semakin mendesak. 

Tantangan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan pada 
masa mendatang, tidak terlepas dari berbagai perubahan yang terjadi, 
baik pada tingkat global, nasional, maupun lokal. Pada tingkat nasional 
dan lokal, Indonesia menghadapi permasalahan yang serius, dengan 
terjadinya perubahan penggunaan lahan yang semakin meluas dengan 
dampak seperti erosi dan sedimentasi, penurunan kesuburan tanah 
dengan turunnya produktivitas pertanian, tanah longsor, dan kebakaran 
hutan (Arsyad dan Rustiadi, 2012).

Pertanyaan besar ke depan adalah apakah kearifan lokal dan kuatnya 
ajaran masyarakat Baduy tetap lestari di masa depan?



[Halaman ini sengaja dikosongkan]
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