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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Penelitian 

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang saling “bergaul”, atau 

dengan istilah ilmiah, saling “berinteraksi”. Suatu kesatuan manusia dapat 

mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi (Koentjaraningrat, 

2009 hlm. 116). Salah satu warisan budaya yang dimiliki negara Indonesia adalah 

Masyarakat Baduy. Masyarakat Baduy dalam kehidupannya selama ini berhasil 

menarik perhatian seluruh sudut mata baik lokal maupun asing untuk berkunjung 

dan mempelajari kehidupan Masyarakat Baduy yang dinilai unik dan erat dengan 

menjaga teguh adat-istiadatnya. 

Keterasingan dan hidup sederhana yang mengandalkan alam menjadi salah 

satu daya tarik tersendiri bagi Masyarakat Baduy, sehingga tidak sedikit setiap 

harinya Masyarakat Baduy mendapatkan kunjungan dari para wisatawan. Seperti 

yang dikatakan oleh Iskandar (1992, hlm. 3), bahwa Masyarakat Baduy atau biasa 

disebut Masyarakat Kanekes adalah suatu kelompok masyarakat Sunda yang 

kehidupannya sangat tradisional. Mereka tinggal di wilayah perbukitan Banten 

Selatan yang masih terdapat banyak hutan. Hal tersebut yang membuat mereka 

hidup dengan ingin tetap mempertahankan sifat tradisional dari leluhurnya untuk 

menjaga kealamian alam sekitar.  

Kanekes merupakan nama desa tempat tinggal Masyarakat Baduy tepatnya 

di Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, Banten. Lokasinya di hulu aliran 

Sungai Ciujung pada sisi utara Pegunungan Kendeng di kawasan Banten Selatan. 

Menurut anggapan orang Sunda, nama Kanekes berasal dari nama Sungai 

Cikanekes yang mengalir di daerah itu (Danasasmita dan Djatisunda, 1985 hlm. 

1), sehingga tidak jarang banyak yang menyebut Masyarakat Baduy dengan 

sebutan Masyarakat Kanekes atau Orang Kanekes. 

Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak, Banten sebagaimana dalam 

Kurnia dan Sihabudin (2010, hlm. 8) mengatakan mengenai Masyarakat Baduy 

sebagai berikut: 
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Suku Baduy adalah satu etnis yang tidak terpisahkan dari Negara Kesatuan 

Republik Indonesia dengan posisi geografis dan administratif berada di 
sekitar Pegunungan Kendeng di Desa Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, 

Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Bukanlah merupakan suku terasing, 
tetapi suatu suku yang sengaja “mengasingkan dirinya” dari kehidupan 
dunia luar (menghindari modernisasi), menetap dan menutup dirinya dari 

pengaruh kultural luar yang dianggap negatif dengan satu tujuan untuk 
menunaikan amanat leluhur dan pusaka karuhun yang mewasiatkannya 

untuk selalu memelihara keseimbangan dan keharmonisan alam semesta.  

Masyarakat Baduy dikenal sebagai masyarakat yang menjunjung tinggi 

adat dan kepercayaannya sejak dahulu hingga sekarang. Bahkan masyarakat 

Baduy percaya bahwa adanya surga dan neraka di kehidupan setelah mati.  

Menurut Erwinantu (2012 hlm.8) Struktur Masyarakat Baduy memiliki keunikan 

tersendiri yang sering membuat banyak kalangan heran, yaitu dengan keberadaan 

dua kelompok masyarakat dalam satu wilayah adat, yakni Baduy Dalam dan 

Baduy Luar. Seperti halnya yang dikemukakan oleh Moeis (2010, hlm. 3) sebagai 

berikut: 

Berdasarkan pada tingkat adatnya, orang Kanekes dapat diklasifikasikan 
atas dua kelompok sosial, yaitu orang Kanekes Dalam (Baduy dalam) dan 

orang Kanekes Luar (Baduy luar); orang Kanekes dalam tinggal di tiga 
kampung terpisah yaitu Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik, sedangkan 
orang Kanekes luar adalah orang Kanekes yang bermukim di banyak 

kampung di luar kampung Kanekes dalam.  

Bagaimana terjadinya Baduy Dalam dan Baduy Luar dalam satu wilayah 

ini dikatakan tidak tercatat dalam sumber tulisan, namun terekam dalam tuturan 

lisan, bahwa antara lain karena semakin berkembangnya zaman dan terbukanya 

isolasi. Beberapa Masyarakat Baduy menjadi terbuka dan mengadopsi berbagai 

pengaruh luar yang masuk secara terbatas tanpa menghilangkan asal-usul mereka, 

dan terbentuklah Masyarakat Baduy Luar hingga sekarang. Masyarakat Baduy 

merupakan masyarakat yang unik karena di satu sisi mereka menutup diri untuk 

menghindari pengaruh dari luar demi menjaga warisan leluhur mereka, namun di 

sisi lain terjadi pula keserasian hubungan Masyarakat Baduy dengan dunia luar. 

Sehingga Kurnia dan Sihabudin (2010, hlm. 10) mengatakan bahwa “Baduy itu 

tertutup tetapi terbuka, kaku tetapi fleksibel”. 

Masyarakat Baduy pun tidak serta merta hidup sendiri, justru mereka tidak 

menolak program-program dan berbagai peraturan pemerintah yang diterapkan. 
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Masyarakat Baduy tidak menolak dengan adanya program kesehatan, dan 

partisipasi kenegaraan seperti halnya melakukan pemilu. Namun perlu diingat 

bahwa dari semua hal tersebut tidak menjadi pertentangan dan harus selaras 

dengan adat serta kepercayaan yang dimiliki oleh Masyarakat Baduy. Masyarakat 

Baduy juga mampu hidup rukun dan harmonis dengan masyarakat di luar kawasan 

Baduy, baik dalam hubungan kerja sama di kehidupan sehari-hari maupun dalam 

penyelesaian masalah atau konflik yang terjadi.  

Masyarakat Baduy yang kini banyak dikunjungi wisatawan, membuat 

mereka mempersiapkan dan memberikan berbagai keperluan yang dibutuhkan 

oleh para pengunjung. Bahkan pemerintah daerah turut membuat berbagai 

peraturan dan keputusan tertulis yang mengatur perlindungan terhadap 

Masyarakat Baduy seperti: Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 13 Tahun 

1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat Masyarakat Baduy di 

Kabupaten Daerah TK II Lebak; Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 32 

Tahun 2001 tentang Perlindungan Atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy (Lembaran 

Daerah Kabupaten Lebak Nomor 65 Seri D Tahun 2001); dll. 

Banyaknya wisatawan dan terbukanya Baduy terhadap dunia luar, 

membuat terkuaknya kehidupan sosial, ekonomi, budaya, adat istiadat, serta 

kepercayaan Masyarakat Baduy sendiri. Saat dibukanya hubungan antara 

Masyarakat Baduy dengan dunia luar, tentunya membuat beberapa perubahan 

yang mempengaruhi kehidupan Masyarakat Baduy secara langsung maupun tidak 

langsung. Secara tidak langsung, mereka dapat membiarkan pengaruh luar masuk 

ke dalam kehidupan Masyarakat Baduy hingga Desa Kanekes, tempat tinggal 

mereka menjadi sebuah destinasi wisata yang bernuansa Budaya. Sedangkan 

perubahan secara langsungnya dapat dilihat dari bidang sosial-ekonomi dengan 

adanya interaksi Masyarakat Baduy dengan masyarakat luar, serta mata 

pencaharian Masyarakat Baduy yang sudah semakin meluas tidak hanya pada 

sektor pertanian saja yang turut mempengaruhi dalam kehidupan ekonomi 

Masyarakat Baduy.  

Masyarakat Baduy berada di Kabupaten Lebak, Banten yang berdasarkan 

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2000 Banten berubah menjadi sebuah provinsi 

yang terlepas dari Provinsi Jawa Barat tepatnya pada bulan Oktober 2000. 
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Pemerintah Kabupaten Lebak lalu membuat Peraturan Daerah Tingkat II Lebak 

Nomor 13 Tahun 1990 tentang Pembinaan dan Pengembangan Lembaga Adat 

Masyarakat Baduy di Kabupaten Lebak. Atas dasar peraturan daerah tersebut, 

pada akhirnya Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan Baduy sebagai destinasi 

wisata atau bagi Masyarakat Baduy sendiri disebut dengan Saba Budaya Baduy 

dan sejak itu semakin banyak wisatawan yang datang berkunjung ke Desa 

Kanekes. Hal tersebut juga tidak sedikit turut membawa perubahan kepada 

Masyarakat Baduy baik perubahan yang positif maupun negatif.  

Ketika Desa Kanekes ditetapkan sebagai Wisata Budaya Baduy oleh 

Pemerintah Kabupaten Lebak, dikatakan Masyarakat Baduy mengeluhkan 

kebijakan tersebut karena merasa terbebani kewajiban menyetor uang retribusi 

setiap tahunnya. Kebijakan Pemerintah Kabupaten Lebak dengan menetapkan 

Baduy sebagai Wisata Budaya Baduy telah menimbulkan dampak bagi 

Masyarakat Baduy sendiri, khususnya Masyarakat Baduy Luar seperti halnya pola 

pikir dan perilaku para warga, pengaruh para pengunjung yang ditiru, serta hal 

lainnya. Selain itu semakin banyaknya wisatawan yang berkunjung, 

dikhawatirkan semakin luntur pula tradisi yang dimiliki oleh Masyarakat Baduy 

karena derasnya pengaruh dan kebudayaan yang dibawa oleh setiap pengunjung 

ke dalam Baduy. Meskipun kebijakan pemerintah telah disepakati oleh kedua 

belah pihak, diharapkan Baduy tetap dilestarikan keaslian tradisi leluhurnya agar 

tetap memiliki nilai yang kaya akan budaya. 

Sebuah penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Gurniwan Kamil Pasha 

dalam disertasinya yang dikutip oleh Febriana (2013, hlm. 3) sebagai berikut: 

Perubahan sosial dalam kehidupan komunitas Baduy sebenarnya menurut 

pikukuh tidak boleh terjadi, tetapi adanya toleransi terhaadap pengobatan 
dari luar dan penanaman albazia akan mempercepat terjadinya perubahan 
dalam kehidupan mereka. Disamping itu perubahan sosial terjadi pada 

orang panamping yang keluar dari kehidupan dan budaya Baduy, karena 
adanya keinginan untuk mengubah kehidupan baik atas kehendak sendiri 

ataupun ajakan dan dorongan pihak lain, tetapi terlebih dahulu harus 
melakukan pertimbangan agar kelak tidak merugikan. 

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat diperoleh pemahaman bahwa 

suatu masyarakat tidak terkecuali Masyarakat Baduy, bisa saja mengalami 

perubahan sosial. Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi jika adanya toleransi 
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dari pihak Baduy sendiri demi kebaikannya, dan karena semakin berkembangnya 

zaman sehingga merupakan hal yang lumrah apabila Masyarakat Baduy 

mengalami perubahan yang disebabkan adanya pengaruh-pengaruh luar yang 

masuk ke dalam. 

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis memiliki keinginan lebih untuk 

mengkaji tentang kehidupan sosial-ekonomi Masyarakat Baduy khususnya 

Masyarakat Baduy Luar dengan alasan sebagai berikut: Pertama, tidak ada 

masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap masyarakat 

mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau secara cepat (Soekanto, 

1990 hlm. 343). Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap masyarakat mengalami 

perubahan-perubahan baik perubahan yang dikehendaki, direncanakan, tidak 

dikendaki, maupun tidak direncanakan. Pada Masyarakat Baduy Luar yang lebih 

banyak berinteraksi dengan masyarakat luar baik secara sadar maupun tidak sadar 

telah mengubah pola-pola kehidupan baik dalam bidang Sosial, Ekonomi, Politik, 

maupun Budaya. Masyarakat Baduy Luar merupakan masyarakat yang telah 

bersentuhan dengan dunia modern secara langsung di mana para pengunjung yang 

datang ke Baduy bisa singgah dan tinggal di rumah-rumah warga Baduy Luar. 

Masyarakat Baduy Luar pun tidak serta merta membiarkan para pengunjung 

hanya datang dan melihat-lihat, namun mereka melakukan interaksi sosial hingga 

mengadopsi pengaruh-pengaruh luar dalam kehidupan mereka sehari-hari. 

Walaupun perubahan terjadi dengan demikian, namun perubahan yang datang 

kepada Masyarakat Baduy Luar harus selaras dan tidak mengganggu adat-istiadat 

yang berlaku sejak dulu. 

Kedua, penelitian ini berbeda dengan penelitian dan karya-karya 

sebelumnya yang sudah terbit, di mana dalam penelitian ini penulis mencoba 

membahas dan menggali lebih dalam seputar kehidupan Sosial dan Ekonomi pada 

Masyarakat Baduy Luar khususnya, yang kehidupannya telah mengalami 

perubahan-perubahan karena berbagai faktor yang salah satunya karena Desa 

Kanekes sebagai tempat tinggal Masyarakat Baduy telah ditetapkan sebagai 

Wisata Budaya. Penelitian ini pun turut membahas tentang bagaimana kehidupan 

Masyarakat Baduy Luar dalam mempertahankan keaslian tradisinya yang 

dihadapkan dengan perkembangan zaman yang masuk dengan begitu derasnya. 
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Ketiga, penulis memilih perubahan dalam bidang sosial-ekonomi 

dikarenakan Desa Kanekes atau tempat tinggal Masyarakat Baduy telah menjadi 

Wisata Budaya Baduy yang membuat Masyarakat Baduy Luar mengalami 

perubahan baik dalam interaksi sosial antar individu, kelompok, bahkan 

masyarakat luar, serta lembaga sosial, maupun mata pencaharian. Menurut 

Popenoe (dalam Supardan, 2009 hlm. 113), hubungan antara ekonomi dan 

sosiologi, bahwa ekonomi yang merupakan basis perilaku sosial yang ikut 

menentukan tipe dan bentuk interaksi mereka. Ekonomi dan material itu memiliki 

pengaruh atas minat serta motivasi kerja pada masyarakat. Perubahan-perubahan 

yang terjadi pada Masyarakat Baduy Luar khususnya dalam bidang Sosial-

Ekonomi yang diawali pada tahun 1990 di mana pada tahun tersebut Pemerintah 

Kabupaten Lebak mengeluarkan peraturan daerah yang menjadi dasar 

ditetapkannya Baduy sebagai Wisata Budaya Baduy, serta penulis membatasi 

hingga tahun 2010 ketika terjadinya wajib menyetor urang retibusi setiap 

tahunnya kepada pemerintah di mana pihak Baduy harus mentaatinya dan 

sebenarnya tidak sebanding dengan dampak kerusakan yang ditimbulkan dari 

kedatangan wisatawan. 

Keempat, penulis sebagai putera daerah Banten merasa terpanggil dan 

memiliki ikatan serta kepedulian yang lebih untuk menjaga dan melestarikan 

tradisi Baduy sebagai cagar budaya yang memiliki nilai budaya tinggi sebagai 

warisan budaya Indonesia. Oleh karena itu, penulis merasa tertarik untuk meneliti 

perubahan-perubahan dalam kehidupan Masyarakat Baduy Luar.  

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan penulis di atas, terdapat 

beberapa permasalahan yang akan menjadi kajian penulis dalam penyusunan 

skripsi. Secara garis besar yang menjadi pokok permasalahan adalah “Bagaimana 

Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Baduy Luar Di Kabupaten Lebak, Banten 

pada tahun 1990-2010 setelah menjadi Wisata Budaya Baduy.” 

Untuk mempermudah dan mengarahkan dalam pembahasan, maka penulis 

membuat batasan dalam rumusan masalah. Batasan-batasan masalah tersebut 

adalah sebagai berikut: 
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1. Bagaimana latar belakang Kehidupan Masyarakat Baduy di Kabupaten 

Lebak, Banten sebelum tahun 1990? 

2. Bagaimana sikap dan respon Masyarakat Baduy Luar terhadap pengaruh 

dunia luar pada tahun 1990-2010? 

3. Bagaimana pengaruh Wisata Budaya Baduy terhadap kehidupan sosial-

ekonomi Masyarakat Baduy Luar antara tahun 1990 sampai dengan 2010? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Sehubungan dengan rumusan masalah yang telah dibatasi oleh penulis di 

atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Kehidupan Sosial-Ekonomi 

Masyarakat Baduy Luar Di Kabupaten Lebak, Banten pada tahun 1990-2010 

setelah Baduy menjadi Saba Budaya Baduy. Selain itu penulisan karya ilmiah ini 

bertujuan untuk: 

1. Memperoleh gambaran umum tentang keadaan Masyarakat Baduy di Desa 

Kanekes Kabupaten Lebak, Banten yang mencakup asal usul Orang Baduy, 

lokasi dan keadaan geografis, keadaan penduduk, dan sistem sosial yang 

berlaku pada Masyarakat Baduy sebelum tahun 1990. 

2. Mendeskripsikan sikap dan respon Masyarakat Baduy Luar terhadap 

pengaruh dunia luar pada tahun 1990-2010, ketika Desa Kanekes menjadi 

Wisata Budaya Baduy. 

3. Menganalisis pengaruh-pengaruh yang terjadi pada Masyarakat Baduy 

Luar sebagai dampak dari dijadikannya Desa Kanekes sebagai Wisata 

Budaya Baduy oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dengan melihat dari 

aspek Sosial-Ekonomi yang berkaitan dengan perubahan sosial, interaksi 

sosial, mata pencaharian, pendapatan dan keuntungan yang mempengaruhi 

tingkat kesejahteraan Masyarakat Baduy Luar, dll.  

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini secara umum bertujuan untuk menperoleh 

gambaran mengenai Kehidupan Sosial-Ekonomi Masyarakat Baduy Luar Di 

Kabupaten Lebak, Banten pada tahun 1990-2010 setelah menjadi Wisata Budaya 

Baduy. Adapun secara khusus penelitian ini dibuat agar bermanfaat untuk: 
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1. Bagi Universitas Pendidikan Indonesia khususnya Jurusan Pendidikan 

Sejarah, penelitian ini dapat memberikan kegunaan baik kepada penulis 

maupun pembaca, yaitu berguna sebagai penambah khasanah keilmuan 

sejarah terutama dalam sejarah lokal yang berkaitan dengan Masyarakat 

Baduy di Kabupaten Lebak, Banten. 

2. Bagi dunia pendidikan, dapat dijadikan sebagai pengetahuan dan 

pelestarian budaya lokal, serta diharapkan dapat menjadi bahan edukasi 

bagi pembelajaran yang bermuatan sejarah lokal di sekolah. 

3. Bagia dunia akademis, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan, 

pemikiran serta perbandingan dalam penulisan sejarah lokal lainnya yang 

berkaitan dengan kajian yang diteliti. 

 

1.5 Struktur Organisasi Skripsi 

Sistematika penulisan skripsi, tesis, dan disertasi disesusaikan dengan 

ranah dan cakupan disiplin bidang ilmu yang ada di Universitas Pendidikan 

Indonesia. Namun demikian, pada dasarnya sistematika skripsi, tesis, dan 

disertasi, seperti yang lazim digunakan di Universitas Pendidikan Indonesia terdiri 

atas beberapa unsur, yaitu: 

Bab I Pendahuluan, membahas secara terperinci tentang latar belakang 

masalah yang penulis angkat yaitu “Kehidupan Masyarakat Baduy Luar Di Desa 

Kanekes Kabupaten Lebak Banten (Kajian Sosial-Ekonomi Tahun 1990-2010). 

Selain latar belakang, dalam bab ini mengandung batasan-batasan masalah 

penelitian yang diuraikan menjadi beberapa pertanyaan penelitian. Selanjutnya 

pula bab ini memaparkan tujuan penelitian yang ingin disampaikan oleh penulis 

terhadap penelitian yang dilakukan. Adapula bab ini memaparkan manfaat 

penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan. 

Bab II Kajian Pustaka, menjelaskan literatur-literatur yang berhubungan 

dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Dari buku-buku yang 

berkaitan dengan judul penelitian yaitu “Kehidupan Masyarakat Baduy Luar Di 

Desa Kenekes Kabupaten Lebak Banten (Kajian Sosial-Ekonomi Tahun 1992-

2005)” hingga penelitian-penelitian terdahulu yang berkaitan tentang Masyarakat 

Baduy, dan perubahan-perubahan Sosial-Ekonomi. 
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Bab III Metode Penelitian, menguraikan tentang bagaimana penulis 

melakukan langkah-langkah dalam penelitian. Dimulai dari tahap persiapan yaitu 

mencari sumber-sumber yang relevan, hingga tahap akhir yaitu tahap penulisan. 

Langkah-langkah penelitian tersebut di antaranya heuristik, kritik, interpretasi, 

dan historiografi. 

Bab IV Kehidupan Masyarakat Baduy Luar, mendeskripsikan tentang 

jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang terlampir dalam rumusan masalah. 

Pemaparan dalam bab ini diuraikan secara deskriptif untuk menjawab pertanyaan-

pertanyaan secara terperinci. Baik dalam tulisan yang bersumber dari buku, 

penelitian terdahulu, maupun penelitian yang dilakukan sendiri oleh penulis. Di 

mana penulis akan memaparkan mulai dari keadaan awal Masyarakat Baduy, 

sikap dan respon Masyarakat Baduy Luar dengan dunia luar, dan pengaruh-

pengaruh yang terjadi pada Masyarakat Baduy Luar sebagai dampak dijadikannya 

Wisata Budaya Baduy. 

Bab V Simpulan dan Saran, memaparkan kesimpulan atas pembahasan 

yang sudah dikaji oleh penulis yang melalui tahap interpretasi atau penafsiran. 

Bab ini juga berisi saran dan rekomendasi dari penulis yang diajukan kepada 

berbagai pihak. 


