
Getari Gita , 2015 
KEHIDUPAN MASAYARAKAT BADUY LUAR DI DESA KANEKES KABUPATEN LEBAK BANTEN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 

 

 

 

BAB V 

SIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

5.1 Simpulan 

 Pada bagian ini akan disimpulan hasil penelitian yang telah dilakukan 

dalam penulisan skripsi yang berjudul. “Kehidupan Masyarakat Baduy Luar Di 

Desa Kanekes Kabupaten Lebak, Banten (Kajian Sosial-Ekonomi Tahun 1990-

2010)”. Simpulan ini merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian pada 

rumusan masalah di bab sebelumnya. Sesuai dengan permasalahan penelitian, 

maka ada tiga hal yang dapat disimpulkan sebagai berikut. 

 Pertama, bahwa Masyarakat Baduy tinggal di pegunungan Kendeng 

tepatnya di Desa Kanekes Kabupaten Lebak, Banten. Asal usul Masyarakat Baduy 

ini sejak semula sudah ada dan menempati daerah Kanekes sejak zaman Nabi 

Adam, di mana leluhur mereka diberikan tugas dan amanat langsung untuk 

menjaga alam semesta melalui ajaran sunda wiwitan yang masih dipegang teguh 

oleh Masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar. Masyarakat Baduy terbagi 

menjadi dua komunitas yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar yang menjadi 

penduduk mayoritas di kesukuan Baduy. Dalam kesehariannya, tidak ada yang 

membedakan antara warga Baduy Dalam dengan Baduy Luar. Adat tetap dijaga 

teguh dan hanya kelonggaran aturan adat yang membedakannya. Baduy Luar 

mengalami toleransi dalam menjalani kehidupannya sehari-hari, di mana mereka 

hidup dengan beriringan antara tetap mempertahankan adat, dengan kehidupan di 

mana perkembangan zaman sudah semakin modern. Baduy Luar seolah 

merupakan penjaga, penyangga, penyaring serta pelindung dengan pihak luar, 

sehingga baik Baduy Dalam maupun Baduy Luar, keduanya merupakan unsur 

penting dalam keseimbangan adat Baduy. 

 Kedua, aturan adat yang kokoh dan kuat dalam kehidupan Masyarakat 

Baduy tidak membuat tertutupnya hubungan antara pihak Baduy dengan pihak 

luar, terutama pemerintah setempat. Oleh karena itu, salah satu tujuan 
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terbentuknya komunitas Baduy Luar adalah sebagai penyambung silaturahmi 

antara pihak Baduy dengan pihak di luar Baduy. Atas hal tersebut, pemerintah 

setempat membicarakan seputar penetapan Desa Kanekes sebagai wisata budaya 

karena Desa Kanekes merupakan desa dengan masyarakat yang kaya akan adat, 

warisan dan budaya. Rencana penetapan tersebut tidak mudah diterima oleh pihak 

Baduy, namun setelah melalui pembicaraan dan perundingan yang panjang 

akhirnya kedua belah pihak menyepakatinya. Bagi pihak Baduy sendiri, hal 

tersebut tidak menolak, namun tidak pula menerimanya. Tetapi menyesuaikan 

dengan keputusan dan aturan yang ditetapkan. Sikap dan respon Masyarakat 

Baduy Luar pun ketika ditetapkannya Desa Kanekes sebagai wisata budaya 

ternyata disambut baik oleh warga setempat. Hal tersebut justru membuat 

Masyarakat Baduy Luar terbantu dalam bidang ekonomi karena hadirnya para 

pengunjung yang membeli hasil kerajinan Masyarakat Baduy. Kehidupan 

ekonomi Masyarakat Baduy Luar pun menjadi meningkat. Masyarakat Baduy 

Luar tidak lagi hanya menyimpan hasil kerajinannya saja di rumah-rumah, namun 

sudah mampu menghasilkan uang sejak hadirnya para pengunjung yang datang 

hampir setiap hari. Selain dalam hal ekonomi, pemikiran Masyarakat Baduy Luar 

pun menjadi terbuka dan semakin luas dalam menyikapi perubahan zaman. 

Meskipun perubahan zaman yang datang begitu deras, namun Masyarakat Baduy 

Luar tetap berhati-hati dan memfilter segala perubahan yang masuk agar tidak 

mengganggu adat yang sudah ada. 

 Ketiga, berkenaan dengan hasil penelitian ketika ditetapkannya Desa 

Kanekes sebagai wisata budaya tentunya membuat pengaruh terhadap kehidupan 

Masyarakat Baduy Luar baik dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di 

antaranya interaksi sosial, gotong-royong, stratifikasi sosial, mata pencaharian, 

gaya hidup, dan kesejahteraan Masyarakat Baduy Luar. Tingginya tingkat 

intensitas antara pengunjung dengan Masyarakat Baduy Luar membuat 

Masyarakat Baduy Luar tidak hanya berinteraksi antar sesama penduduk saja, 

namun pula terhadap pengunjung yang datang. Masyarakat Baduy Luar sangat 

menjunjung tinggi hidup rukun dan harmonis yang sudah menjadi pikukuh 
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adatnya sejak dahulu. Hal tersebut pula lah yang diterapkan Masyarakat Baduy 

Luar terhadap pengunjung. Interaksi antara pengunjung dengan Masyarakat 

Baduy Luar tercipta harmonis meskipun masih dibumbui dengan sikap yang 

malu-malu bagi Masyarakat Baduy Luar. hubungan yang ramah dan harmonis 

terasa antara sesama Masyarakat Baduy Luar, Masyarakat Baduy Luar dengan 

Masyarakat Baduy Dalam, Masyarakat Baduy Luar dengan Masyarakat di luar 

Baduy, dan Masyarakat Baduy dengan para pengunjung.  

 Selain adanya interaksi yang tercipta dengan baik, terwujud pula sifat 

gotong-royong yang sudah mendarah daging di setiap diri Masyarakat Baduy Luar 

dan Baduy Dalam. Stratifikasi sosial yang terbentuk dengan rapih, teratur dan 

tegas membuat tertatanya sistem sosial Masyarakat Baduy yang kuat dan tegas. 

Setiap tokoh telah memiliki kedudukan, tugas dan wewenang masing-masing 

yang secara spesifik. Kehadiran wisata budaya bagi kehidupan ekonomi 

Masyarakat Baduy Luar telah membawa dampak yang cukup positif. Mata 

pencaharian Masyarakat Baduy Luar yang dulu hanya sebatas dalam sektor 

pertanian/berladang, mulai berdagang dan berbisnis sejak Baduy menjadi wisata 

budaya. Sistem ekonomi dalam memenuhi kebutuhan hidup yang mulanya 

tradisional dengan cara barter telah berubah ke arah modern dengan menggunakan 

alat tukar berupa uang. Gaya hidup Masyarakat Baduy Luar yang sedikit demi 

sedikit diadopsi dari kebudayaan luar seperti halnya pakaian, alat-alat modern, 

serta bahasa menjadi beberapa pengaruh yang terlihat ketika Kanekes menjadi 

wisata Budaya. Meskipun tidak secara keseluruhan dan dengan mudahnya 

perubahan-perubahan tersebut hadir, namun hal tersebut menunjukkan bahwa 

Masyarakat Baduy telah mengalami perubahan-perubahan sebagai dampak atau 

pengaruh dari ditetapkannya Desa Kanekes sebagai wisata budaya di daerah 

Kabupaten Lebak, Banten. 

5.2 Rekomendasi 

 Kawasan Baduy di Desa Kanekes, Kabupaten Lebak Banten telah menjadi 

kawasan wisata budaya yang terkenal dan banyak dikunjungi oleh wisatawan 

domestik maupun asing (mancanegara). Wisata budaya Baduy pun tidak kalah 
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menariknya dengan kawasan-kawasan wisata lainnya karena memiliki ciri khas 

tersendiri yang mampu dijaganya hingga kini. Oleh karena itu, agar kawasan 

wisata budaya Baduy mampu berkembang, terus meningkat dan tetap terjaga 

keasliannya di masa yang akan datang, penulis sebagai anak daerah Banten yang 

merasa peduli dengan kelestarian budaya Baduy memberikan rekomendasi 

sebagai berikut: 

1. Untuk akademis: Masyarakat Baduy Luar merupakan masyarakat yang 

masih bersahaja, oleh karena itu jangan mengganggu mereka dengan hal 

yang sekuler agar tradisi dan budaya mereka tidak luntur dan tergerus oleh 

zaman yang semakin modern. 

2. Untuk Pemerintahan: Wisata Budaya Baduy sebagai langkah dalam 

peningkatan daerah adalah tepat, namun perlu dipertimbangkan manakala 

Baduy harus mendapatka perhatian khusus, jangan sampai tradisi 

Masyarakat Baduy menjadi luntur. Selain itu peradaban masa lalu 

Masyarakat Baduy tetap harus dilindungi dan dilestarikan sebagai cagar 

budaya dan warisan asli Indonesia.   

3. Untuk pengelola wisata budaya Baduy: wajib membuat dan memberikan 

SOP (Standard Operational Procedure) bagi para pengunjung untuk ikut 

serta dalam menjaga kelestarian baik lingkungan Baduy maupun tradisi 

luhur yang dimiliki oleh Masyarakat Baduy. 

4. Untuk Masyarakat Baduy Luar: tetap menjaga dan mempertahankan nilai-

nilai luhur yang telah diwariskannya sejak dulu dan mengikuti 

perkembangan zaman yang semakin maju tanpa merusak dan melanggar 

tradisi. 

5. Dalam usaha pengembangan wisata budaya Baduy diperlukan kerja sama 

dan koordinasi antara pihak Baduy, pihak pengelola wisata budaya, 

pemerintah daerah, serta dinas yang terkait dalam pengelolaan kawasan 

wisata yaitu Dinas Pariwisata. Hal ini diupayakan agar kawasan wisata 

Budaya Baduy dapat semakin berkembang namun tetap menjaga dan 

melestarikan keaslian budaya dalam segi adatnya sebagai salah satu 



92 

 

Getari Gita , 2015 
KEHIDUPAN MASAYARAKAT BADUY LUAR DI DESA KANEKES KABUPATEN LEBAK BANTEN 
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu 
 

 

 

warisan budaya Indonesia. Melalui kerja sama, koordinasi, dan program-

program yang cemerlang, mampu memajukan tidak hanya Kabupaten 

Lebak, namun juga mampu memajukan Masyarakat Baduy sendiri agar 

mampu dikenal hingga ke mancanegara. 


