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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

  Provinsi Banten memiliki masyarakat tradisional yang masih 

memegang teguh adat tradisi yaitu Suku Baduy yang tinggal di Desa Kanekes 

Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak, sekitar 46 km kearah Selatan dari 

kota Rangkasbitung (pintu masuk dari Utara Ciboleger Desa Bojongmenteng) 

dan untuk sampai Cibeo sebagai Pusat Pemerintahan ditempuh dengan jalan 

kaki. Suku Baduy termasuk salah satu suku yang terisolir di Indonesia, yang 

komunitasnya tersebar di berbagai wilayah. Suku Baduy bukan merupakan 

suku terasing melainkan suatu suku yang mengasingkan diri dengan pola 

kehidupannya patuh terhadap hukum adat, hidup mandiri dengan tidak 

mengharapkan yang sifatnya bantuan dari orang lain atau orang luar, menutup 

diri dari pengaruh budaya yang akan masuk dari luar. Meskipun 

mengasingkan diri dari dunia luar, suku Baduy memiliki keunikan pada ritual 

seba yakni ungkapan kesetiaan terhadap pemerintahan Republik Indonesia 

(Gubernur Banten) yang dilaksanakan dengan memberikan hasil panen yang 

dihasilkan dengan berjalan kaki sekitar 80 km, tanpa mengharapkan balasan 

apapun dari pemerintah. Mereka hanya datang dan memberikan hasil panen 

dengan ikhlas tanpa pengharapan apapun. 

  Kondisi tersebut berbeda dengan budaya politik masyarakat Indonesia 

pada umumnya. Seperti contohnya, suatu desa bahkan membiarkan gedung 
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sekolah yang ditempati anak-anaknya menjadi hancur, karena menunggu 

bantuan dari pemerintah meskipun sebenarnya mereka memiliki kemampuan 

untuk berpartisipasi dalam memperbaiki gedung sekolah tersebut. Suku 

Baduy peduli akan kelestarian alam yang selalu dijaga, dirawat agar tidak 

terjadi kerusakan alam supaya alam  tetap memberi mereka keberkahan dalam  

membantu hasil panen dan sebagainya. 

  Berdasarkan dua fakta tersebut, menarik untuk diteliti terkait budaya 

politik masyarakat Indonesia pada umumnya dengan budaya politik Suku 

Baduy. Suku Baduy meski menjadi salah satu suku yang mengasingkan diri 

akan tetapi terkait loyalitas, mereka memiliki loyalitas terhadap negara yang 

cukup tinggi seperti yang dikatakan John F, Kenedy “jangan tanyakan apa 

yang diberikan negara padamu, tetapi tanyakan apa yang telah kamu berikan 

pada negara”. 

  Sulitnya mendeskripsikan budaya politik Indonesia karena masyarakat 

Indonesia diwarnai oleh perbedaan suku, agama dan kebudayaan daerah.  

Dengan demikian apa yang dinamakan budaya politik Indonesia pun 

menampakkan keaneka ragaman unsur-unsur tersebut. Budaya politik sering 

diartikan sebagai pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap 

kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik 

(Kantaprawira, 2006: 25). 

  Istilah budaya politik tertentu inheren (melekat) pada setiap 

masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem 

politik tradisional, transisional, maupun modern. Sebagaimana dasar 
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pengamatan  Almond dan Powell, Jr (dalam Kantaprawira 2006: 25), konsep 

kebudayaan terdapat pada setiap masyarakat, baik yang disebut “primitif” 

maupun yang “modern”.  Atas dasar pengamatan, diasumsikan bahwa 

kebudayaan politik juga terdapat dalam masyarakat Suku Baduy, yang hidup 

tersebar salah satunya di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten 

Lebak Provinsi Banten, mereka boleh dikatakan masih “sederhana”. Yang 

paling intens dan mendasari sistem politik Indonesia, menurut David Easton, 

tentunya adalah budaya politik (dalam Kantaprawira, 2006: 35). 

  Budaya politik suatu masyarakat tertentu berbeda dengan budaya 

politik masyarakat lainnya. Kenyataan tersebut cenderung berbeda pada tipe-

tipe budaya politik karena terlahir dari keragaman latar belakang mayarakat 

yang dipengaruhi oleh sosial, ekonomi, budaya, politik atau bahkan kondisi 

geografisnya. 

   Secara keilmuan ini menarik untuk dikaji lebih mendalam untuk 

mengetahui budaya politik yang terdapat pada masyarakat Suku Baduy Desa 

Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

  Bertitik tolak dari uraian di atas, maka penelitian yang akan disajikan 

ini berjudul “BUDAYA POLITIK SUKU BADUY DESA KANEKES 

KECAMATAN LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK  PROVINSI 

BANTEN”. 
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B. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan 

yang akan diteliti dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut. 

1. Bagaimana tipe budaya politik masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes 

Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten? 

2. Bagaimana hubungan masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes dengan 

orang asing/luar Suku Baduy Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak 

Provinsi Banten? 

3. Bagaimana struktur sosial masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes 

Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan, maka penelitian ini 

mempunyai tujuan sebagai berikut. 

1. Untuk mengetahui tipe budaya politik masyarakat Suku Baduy Desa 

Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

2. Untuk mengetahui hubungan masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes 

dengan orang asing/luar Suku Baduy Kecamatan Leuwidamar Kabupaten 

Lebak Provinsi Banten. 

3. Untuk mengetahui struktur sosial masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes 

Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki manfaat sebagai berikut. 

1. Manfaat Teoritis 

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi kontribusi 

ilmiah bagi pengembangan konsep budaya politik pada mata kuliah 

Sosiologi Politik selama kuliah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Melalui penelitian ini, diharapkan peneliti dapat menjadi orang yang 

mengerti mengenai kebudayaan dan budaya politik Suku Baduy Desa 

Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten 

Bagi Pemerintah Provinsi Banten. 

b. Bagi Pemerintah Provinsi Banten 

Melalui penelitian ini diharapkan pemerintah dapat menjaga jatidiri dan 

identitas Suku Baduy di Provinsi Banten dalam terwujudnya budaya 

nasional yang mantap. 
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E. Batasan Istilah 

Batasan istilah dimaksudkan agar terjadi kesatuan pandangan dan 

kesamaan penafsiran pada judul skripsi. Istilah yang digunakan adalah 

sebagai berikut: 

1. Budaya Politik 

Budaya politik merupakan aspek politik yang terdapat sistem nilai dan 

keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, dan suatu sikap orientasi yang 

menjadi ciri warga negara terhadap kehidupan politik dan aneka ragam 

bagiannya dalam sistem politik. 

Seperti penggambaran Almond bahwa budaya politik sebagai suatu 

produk khas masyarakat yang mempengaruhi pola sikap dan tingkah 

lakunya dalam menghadapi sistem politik yang ada. Berdasar pada fakta 

yang ada bahwa Suku Baduy memiliki keunikan dalam budaya politik. 

Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Provinsi Banten 

mengarah pada dua tipe atau bentuk budaya politik parokial-partisipan (the 

parochial-participant political culture), dan tipe atau bentuk budaya 

politik subyek-parokial (the parochial- subject political culture). 

2. Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Provinsi Banten 

Suku Baduy adalah kelompok kehidupan yang begitu patuh pada adat, 

ritual dan agama yang mereka anut. Suku Baduy di Pedalaman Banten, 

orang kanekes atau disebut juga Baduy, adalah suatu kelompok 

masyarakat dengan Adat Sunda yang berlokasi di wilayah Kabupaten 

Lebak, Banten.  
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Kelompok masyarakat Adat Sunda tersebut terdiri dari Suku Baduy 

Luar dan Suku Baduy Dalam, keduanya sama-sama tinggal di Desa 

Kanekes Kecamatan Leuwidamar Provinsi Banten. Suku Baduy sudah ada 

sebelum Indonesia merdeka, sekian lama masyarakat Suku Baduy 

mendiami desa tersebut. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Budaya Politik 

Alan R. Ball mengemukakan bahwa a political cultural is composed of 

the attitudes, beliefs, emotions and values of society that related to the 

political system and to political issues (dalam Faturahman, 2002: 231). 

Pengertian tersebut mengindikasikan bahwa dalam budaya politik 

terdapat sikap, kepercayaan, emosi, dan nilai-nilai masyarakat yang 

berhubungan dengan sistem politik dan isu-isu politik. 

Budaya politik merupakan refleksi terhadap orientasi, sikap dan perilaku 

masyarakat dalam merespons setiap objek dan proses politik yang telah, 

sedang dan akan terjadi. Karena itu, budaya politik menjadi cerminan sikap 

khas warga negara di dalam sistem politik itu. Ia tidak lain merupakan 

orientasi psikologis terhadap objek sosial (sistem politik) yang kemudian 

mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat 

kognitif (pemahaman dan keyakinan), afektif (ikatan emosional/perasaan) dan 

evaluatif (penilaian). 

Kehidupan politik di suatu negara memerlukan sikap yang menunjukkan 

dukungan dan kesetiaan warganya kepada sistem politik negara. Dalam kamus 

politik, sikap tersebut berwujud suatu budaya politik. Sikap yang telah 

membentuk budaya politik ini dilandasi oleh nilai-nilai yang telah 

berkembang dan matang di lingkungan masyarakat terutama mengacu pada 
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orientasi politik, sikap terhadap sistem politik dan bagian-bagiannya yang lain 

serta sikap terhadap peranan kita sendiri dalam sistem tersebut (Almond dan  

Sidney Verba, 1984: 14). Budaya politik, kata Almond dan Verba, merupakan 

sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga 

sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sebuah sistem 

politik (dalam Gaffar, 2006: 99). Budaya politik tidak lain daripada orientasi 

psikologis terhadap objek sosial, dalam hal ini sistem politik kemudian 

mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat 

cognitive, affective dan evaluative. 

Orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan 

individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti tentang ibukota negara, 

lambang negara, kepala negara, batas-batas negara, mata uang yang dipakai, 

dan lain sebagainya. Sementara itu, orientasi yang bersifat afektif menyangkut 

ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Jadi, 

menyangkut feelings terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi yang 

bersifat evaluative menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan 

penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan 

individu di dalamnya. 

Dengan sikap dan orientasi seperti itu, kemudian terbentuklah budaya 

politik yang berbeda. Dalam sebuah masyarakat yang sikap dan orientasi 

politiknya didominasi oleh karakteristik yang bersifat kognitif akan terbentuk 

budaya politik yang parokial. Sementara, dalam sebuah masyarakat yang 

sikap dan orientasi politiknya diwarnai oleh karakteristik yang bersifat afektif, 
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akan terbentuk budaya politik yang bersifat subjective. Akhirnya, masyarakat 

yang memiliki kompetensi politik yang tinggi, dimana warga masyarakat 

mampu memberikan evaluasi terhadap proses politik yang berjalan, akan 

terbentuk sebuah budaya politik yang bersifat partisipatif. Untuk lebih 

jelasnya, dapat dilihat dalam gambar berikut ini. 

 Budaya Politik 

Parokial Subjektif Partisipatif 

O
rie

nt
as

i 

Po
lit

ik
 

Kognitif XXX   

Affektif  XXX  

Evaluatif   XXX 

Gambar 1. Orientasi Politik dalam Budaya Politik (dalam Gaffar, 2006: 100). 

 

Budaya politik yang demokratik, dalam hal ini budaya politik yang 

partisipatif, akan mendukung terbentuknya sebuah sistem politik yang 

demokratik dan stabil. Budaya politik yang demokratik ini menyangkut 

“suatu kumpulan sistem keyakinan, sikap, norma, persepsi dan sejenisnya, 

yang menopang terwujudnya partisipasi,”Kata Almond dan Verba (dalam 

Gaffar, 2006: 101). Almond dan verba mengkaitkan antara tinggi-rendahnya 

budaya politik atau civic culture dengan kehadiran demokrasi dalam sebuah 

negara. 

Menurut Peter Nettl, Kebudayaan politik merupakan pola-pola 

pengetahuan, evaluasi dan komunikasi yang dihubungkan dengan kekuasaan 

politik (dalam Kavanagh, 1982: 20). Almond menegaskan bahwa hampir 
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semua kebudayaan politik itu bersifat heterogin (Almond dan Sidney Verba, 

1984: 32).   

Budaya politik suatu masyarakat tertentu berbeda dengan budaya politik 

masyarakat lainnya. Kenyataan tersebut cenderung berbeda pada tipe-tipe 

budaya politik karena terlahir dari keragaman latar belakang mayarakat yang 

dipengaruhi oleh sosial, ekonomi, budaya, politik atau bahkan kondisi 

geografisnya. Berdasarkan hal tersebut, tipe-tipe budaya politik dapat 

digolongkan dalam beberapa tipe antara lain: 

1. Budaya Politik Parokial 

Dalam budaya politik parokial, orang-orang sama sekali tidak 

menyadari atau mengabaikan adanya pemerintahan dan politik (Mas’Oed 

dan Colin Mac Andrews, 1989: 42). Budaya politik parokial, terbatas pada 

wilayah atau lingkup yang kecil, sempit misalnya yang bersifat provinsial 

(Kantaprawira, 2006: 32). Dalam masyarakat tradisional dan sederhana, 

dimana spesialisasi sangat kecil, para pelaku politik sering melakukan 

peranannya serempak dengan peranannya dalam bidang ekonomi, 

keagamaan, dan lain-lain.  

Pada kebudayaan seperti ini, anggota masyarakat cenderung tidak  

menaruh minat terhadap obyek-obyek politik yang luas, kecuali dalam 

batas tertentu, yaitu terhadap tempat dimana ia terikat secara sempit.  

Kenyataan yang menonjol dalam budaya politik parokial adalah 

adanya kesadaran anggota masyarakat akan adanya pusat kewenangan atau 

kekuasaan politik dalam masyarakatnya. 
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Orientasi parokial juga menyatakan adanya harapan-harapan akan 

perubahan yang komparatif diinisialkan oleh sistem politik. Kaum parokial 

tidak mengharapkan apapun dari sistem politik (Almond dan Sidney Verba, 

1984: 20). 

2. Budaya Politik Kaula/Subjek 

Menurut budaya politik ini, dimana anggota masyarakat mempunyai 

minat, perhatian, dan mungkin pula kesadaran terhadap sistem sebagai 

keseluruhan, terutama terhadap segi output. Sedangkan perhatiannya atas 

aspek input serta kesadarannya sebagai aktor politik, boleh dikatakan nol 

(Kantaprawira, 2006: 33). 

Orientasi mereka yang nyata terhadap obyek politik dapat terlihat 

dari pernyataannya, baik berupa kebanggaan, ungkapan siap mendukung 

maupun sikap permusuhan terhadap sistem, terutama terhadap aspek 

output. Posisinya sebagai kaula, pada pokoknya dapat dikatakan posisi 

yang pasif. Mereka menganggap dirinya tidak berdaya mempengaruhi atau 

mengubah sistem, dan oleh karena itu menyerah saja kepada segala 

kebijaksanaan dan keputusan para pemegang jabatan dalam 

masyarakatnya. Segala keputusan yang diambil oleh pemeran politik 

dianggapnya sebagai sesuatu yang tak dapat diubah, dikoreksi apa lagi 

ditantang. Tiada jalan lain baginya kecuali menerima saja sistem sebagai 

apa adanya, patuh, setia dan mengikuti segala instruksi dan anjuran para 

pemimpin politiknya. 
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3. Budaya Politik Partisipan 

Tipe budaya partisipan merupakan bentuk kultur dimana anggota-

anggota masyarakat cenderung diorientasikan secara ekplisit terhadap 

aspek input maupun output dari sistem itu (Almond & Sidney Verba, 

1984: 22). Jadi, orang-orang yang melibatkan diri dalam kegiatan 

pemberian suara, dan memperoleh informasi cukup banyak tentang 

kehidupan politik kita sebut berbudaya politik partisipan (Mas’Oed dan 

Colin Mac andrews, 1989: 42). Dengan ini, warga masyarakat akan 

menyadari hak dan kewajibannya serta mempergunakan secara aktif. 

Mereka akan dapat menilai dengan penuh kesadaran baik terhadap sistem 

sebagai totalitas, input dan output maupun terhadap posisi atau peran 

dirinya sendiri. 

4. Budaya Politik Campuran 

Budaya politik campuran maksudnya di setiap bangsa budaya politik 

itu tidak terpaku kepada satu budaya, sekalipun sekarang banyak negara 

maju, namun ternyata tidak semuanya berbudaya partisipan, masih ada 

yang kaula dan parokial. Inilah yang kemudian disebut sebagai budaya 

politik campuran. 

Menyadari adanya tipe-tipe budaya politik yang demikian, Almond 

dan Verba lebih menyukai pengelompokkan tipe-tipe politik tersebut ke 

dalam empat tipe, yakni tipe budaya politik parokial, budaya politik kaula, 

budaya politik partisipan dan tipe budaya politik campuran (Almond dan 

Verba, 1984: 20-37). 
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Dalam budaya politik parokial, kepala kampung, kepala suku, 

shamanship atau dukun merupakan pemencaran peran-peran yang bersifat 

politis-ekonomis, keagamaan. Karena itu, kaum parokial tidak 

mengharapkan apa-apa dari sistem politik. Tipe budaya politik subyek 

lebih menekankan pada orientasi yang tinggi terhadap sistem politik yang 

diferensiatif dan aspek output dari sistem itu, tetapi frekuensi orientasi 

terhadap objek-objek input secara khusus, dan terhadap pribadi sebagai 

partisipan yang aktif, mendekati nol. Para subyek menyadari akan otoritas 

pemerintah, akan tetapi hubungannya terhadap sistem secara umum, 

terhadap output, administratif, atau down ward flow-nya sistem politik itu 

secara esensial memiliki hubungan yang bersifat pasif. Tipe ketiga, budaya 

politik partisipan merupakan suatu bentuk kultur dimana anggota-anggota 

masyarakat cenderung diorientasikan secara eksplisit terhadap sistem 

sebagai keseluruhan dan terhadap struktur dan proses politik serta 

administratif. Sedangkan budaya politik campuran merupakan 

percampuran dari ketiga budaya politik, antara parokial, kaula, dan 

partisipan. Adanya tipe politik campuran ini dikarenakan bahwa orientasi 

terhadap satu tipe tertentu tidak menggantikan tipe yang lain. 

 

B. Komunikasi Politik 

1. Pengertian Komunikasi dan Politik 

Komunikasi sama dengan sama. Dalam hal ini kesamaan pengertian. 

Informasi yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain harus sama-
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sama dimengerti, komunikasi-pun tidak terjadi. Komunikasi merupakan 

serangkaian kegiatan atau proses dimana siapa mengatakan apa, melalui 

saluran apa, kepada siapa, dengan pengaruh apa. Arti politik pada 

umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah bermacam-macam 

kegiatan dalam suatu sistem politik yang menyangkut proses menentukan 

tujuan-tujuan dari sistem itu dan melaksanakan tujuan-tujuan itu 

(Budiardjo, 2005: 8).   

2. Pengertian Komunikasi Politik 

Komunikasi dan politik itu adalah pertentangan dua kepentingan 

sekaligus pertemuan dua kepentingan, hasil akhirnya adalah kompromi 

dan kesepakatan dari apa yang telah dikomunikasikan secara politis 

(Arrianie, 2010: 12).  

Menurut Nina. W. Syam dalam pohon komunikasi, komunikasi 
politik adalah merupakan; “salah satu cabang komunikasi organisasional 
berdasarkan pendekatan publik (public approach). Artinya, komunikasi 
politik berlangsung dalam konteks organisasi dan dalam situasi publik” 
(dalam Arrianie, 2010: 14). 

 
INT”L ENCYL OF Communication (1989) menggaris bawahi 

bahwa; Komunikasi politik adalah setiap penyampaian pesan yang disusun 

secara sengaja untuk mendapatkan pengaruh atas penyebaran atau 

penggunaan power di dalam masyarakat yang di dalamnya mengandung 

empat bentuk komunikasi yaitu; (a) Elite communication, (b) Hegemonic 

communication, (c) Petitionary Communication, (d) Associational 

communication (dalam Arrianie, 2010: 14).  

 



16 

 

Menurut Meuller  bahwa “Komunikasi politik didefinisikan sebagai 
hasil yang bersifat politik apabila mereka menekankan pada hasil”. 
Almond dan Powell mendefinisikan komunikasi politik sebagai fungsi 
politik bersama-sama fungsi artikulasi, agregasi, sosialisasi dan rekruitmen 
yang terdapat di dalam suatu sistem politik dan komunikasi politik 
merupakan prasyarat (prerequisite) bagi berfungsinya fungsi-fungsi politik 
yang lain (dalam Arrianie, 2010: 15). 

 
Objek material komunikasi politik menurut Sartori (dalam Rush and 

Althoff, 1971: 46) adalah: “dimensi-dimensi komunikasi dari fenomena 
politik dan dimensi politis dari fenomena politik dan dimensi politis dari 
komunikasi”. Sesuai dengan apa yang diketengahkan oleh Gurevith dan 
Blumber yang mengetengahkan empat komponen dalam komunikasi 
politik yaitu (dalam Arrianie, 2010: 15): 

 
1. Lembaga-lembaga politik dalam aspek komunikasinya. 
2. Institusi media dalam aspek politiknya. 
3. Orientasi Khalayak terhadap komunikasi. 
4. Aspek budaya politik yang relevan dengan komunikasi. 
 
Menurut Harsono Suwardi (dalam Arrianie, 2010: 16): 

Komunikasi politik dapat dilihat dalam arti sempit maupun dalam 
arti luas. Dalam arti sempit komunikasi politik adalah: “Setiap 
bentuk penyampaian pesan, baik dalam bentuk lambang-lambang 
maupun dalam bentuk kata-kata tertulis atau terucapkan, ataupun 
dalam bentuk isyarat yang mempengaruhi kedudukan seseorang 
yang ada dalam suatu struktur kekuasaan tertentu. Sedangkan dalam 
arti luas, komunikasi politik adalah: Setiap jenis penyampaian 
pesan, khususnya yang bermuatan info politik dari suatu sumber 
kepada sejumlah penerima pesan. 
 
 

Menurut Michael Rush dan Philip Althoff mendefinisikan 

komunikasi politik sebagai suatu proses di mana informasi politik yang 

relevan diteruskan dari satu bagian sistem politik kepada bagian lainnya, 

dan di antara sistem-sistem sosial dengan sistem-sistem politik (dalam 

Maran, 2007: 158). Komunikasi politik merupakan suatu elemen yang 

dinamis dan yang menentukan sosialisasi politik dan partisipasi politik 

(Maran, 2007: 159). Pola-pola komunikasi politik-komunikasi 
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pengetahuan, nilai-nilai, dan sikap-sikap yang dikembangkan oleh suatu 

negara menentukan bentuk sosialisasi politik dan partisipasi politik yang 

terjadi di negara yang bersangkutan. 

Komunikasi politik-transmisi informasi yang relevan secara politis 

dari suatu bagian sistem politik kepada sistem politik yang lain, dan antara 

sistem sosial dan sistem politik yang lain, dan antara sistem sosial dan 

sistem politik merupakan unsur dinamis dari suatu sistem politik dan 

proses sosialisasi, partisipasi, dan pengrekrutan tergantung pada 

komunikasi. Komunikasi dari pengetahuan, nilai-nilai dan sikap-sikap 

adalah fundamental bagi ketiga hal tadi, karena semuanya menentukan 

bentuk aktivitas politik individu yang bersangkutan. 

 

Saluran    Saluran 

 

Gambar 2. Sebuah model komunikasi yang sederhana (dalam Rush dan 

Althoff, 2000: 255). 

Unsur suatu sistem komunikasi diperlihatkan dalam Gambar 2, yang 

terdiri dari: Sumber (pesan, atau informasi), pesan, penerima informasi 

(audiens) dan suatu proses yang dikenal sebagai “umpan balik”. 

Menurut Astrid, komunikasi politik adalah komunikasi yang 

diarahkan kepada pencapaian suatu pengaruh sedemikian rupa, sehingga 

masalah yang dibahas oleh jenis kegiatan komunikasi ini, dapat mengikat 

Sumber Pesan 

Umpan balik 

Audiens/Pende
ngar 
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semua warganya melalui suatu sanksi “yang ditentukan bersama oleh 

lembaga-lembaga politik” (dalam Sumarno, 1989: 9). 

Karena inilah maka kegiatan komunikasi politik merupakan suatu 

kegiatan prapolitik karena baru mencapai usaha untuk mencapai pengaruh 

yang dapat mencapai suatu situasi sehingga lembaga-lembaga politik 

dalam suatu negara perlu membahasnya dan mengambil suatu sikap dan 

keputusan tentang materi yang dibahas. Dengan demikian justru melalui 

kegiatan komunikasi politik terjadilah realisasi penghubungan atau 

pengaitan masyarakat sosial dengan lingkup negara. Komunikasi politik 

merupakan sarana untuk pendidikan politik dapat terjadi melalui 

komunikasi sosial dan komunikasi massa. Dalam setiap proses komunikasi 

politik memainkan peranan besar dalam proses perubahan politik, 

perubahan sosial, dan perubahan ekonomi. 

3. Komunikasi Politik dalam Berbagai Sistem Politik 

Dalam hal ini hanya akan membicarakan komunikasi politik dalam 

sistem politik otoriter/totaliter, sistem politik anarki, dan sistem politik 

demokrasi (Alfian, 1991: 5-52). 

a. Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Otoriter/Totaliter 

Sistem politik otoriter/totaliter biasanya mempunyai ideologi 

tertutup. Meskipun ada diantaranya yang secara formal terbuka, dalam 

praktek ideologi itu sesungguhnya tertutup apabila penafsirannya 

dimonopoli oleh penguasa. Dengan demikian, ideologi menjadi dogmatis, 

kaku, beku, serta pada waktu yang sama menjadi alat yang ampuh untuk 
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menghancurkan atau menghantam siapa saja yang dicurigainya. Melalui 

itu terciptanya dan berkembang sistem politik otoriter/totaliter yang 

menakutkan dan menindas rakyatnya. Bersamaan itu budaya politik 

otoriter/totaliter hadir dan berkembang pula. 

Sifat dari komunikasi politik dalam sistem politik otoriter/totaliter 

adalah satu arah, yaitu dari atas ke bawah, dari penguasa ke masyarakat, 

dan oleh karena itu indokrinatif. Komunikasi politik yang bersifat 

indoktrinasi ini tercemin dalam proses sosialisasi politik masyarakat, di 

mana kebenaran ideologi menurut penafsiran penguasa yang 

memonopolinya tak dapat dipertanyakan, apalagi dibantah. 

b. Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Anarki 

Sistem politik yang anarkis, atau yang berkencenderungan kuat 

kearah itu, biasanya diwarnai oleh lemahnya atau belum begitu 

disepakatinya apa yang seyogianya menjadi ideologi bersama. Hal itu 

mungkin disebabkan oleh belum dihayati atau membudayanya ideologi 

bersama itu atau karena ideologi tersebut masih dipersaingkan dan 

dipertentangkan dengan ideologi-ideologi lain yang hidup dan didukung 

oleh kalangan tertentu dalam masyarakat. 

Hal itu merangsang masing-masing golongan atau kekuatan politik 

menjadi obsesi dengan ideologinya sendiri, maka hal itu selanjutnya 

mereka bersikap dan bertingkah laku a priori terhadap golongan atau 

kekuatan politik lain karena mereka merasa telah menemukan kebenaran 

mutlak dengan ideologi yang menjadi obsesinya itu. Dari situ lahir dan 
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berkembanglah suasana kehidupan politik yang sangat diwarnai oleh 

pertentangan ideologi, rasa saling curiga dan bermusuhan yang terus-

menerus meningkat, beserta primordialisme yang makin menguat.  

Dapat tersimpul budaya politik anarkisme, atau dimana keterbukaan 

atau kebebasan yang nyaris tak terbatas dan tak terkendali merangsang 

orang atau golongan untuk menjadi obsesi dengan ideologinya, 

mengutamakan aspirasi golongan-golongan lain. Komunikasi politik 

secara horizontal dan timbal balik memang tampak terjadi, tetapi karena 

masing-masing saling menutup telinga, maka dialog yang sehat tak 

mungkin terjadi. 

c. Komunikasi Politik dalam Sistem Politik Demokrasi 

Suatu sistem politik demokrasi tidak mungkin bertahan tanpa 

dilandasi atau didukung oleh budaya politik yang relevan dengannya. 

Apalagi untuk meningkatkan kualitasnya menjadi satu sistem politik yang 

mapan dan handal. Sifat terbuka dari demokrasi memungkinkan dan 

bahkan menghendaki komunikasi politik mengembangkan dialog yang 

wajar dan sehat, dua arah atau timbal balik, baik secara vertical maupun 

horizontal. 

Sifat terbuka suatu ideologi demokrasi biasanya sudah lahir 

semenjak proses perumusannya melalui konsensus atau mufakat. Oleh 

sebab itu ideologi demokrasi tersebut memang berakar dalam budaya dan 

pengalaman sejarah masyarakat atau bangsa yang memilikinya.  
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Partisipasi dalam partai politik dan kelompok-kelompok kepentingan 

dapat mengambil bentuk yang aktif atau pasif, tersusun mulai dari 

menduduki jabatan dalam organisasi sedemikian rupa, sampai kepada 

memberikan dukungan keuangan dengan jalan membayar sumbangan atau 

iuran-keanggotaan. Tidak terdapat perbedaan yang tajam di antara 

keanggotaan yang aktif dan yang pasif, dan orang boleh bergerak dari 

yang satu kepada yang lain sesuai keadaan.  

Individu mungkin tidak termasuk dalam sesuatu organisasi politik 

atau suatu organisasi semu-politik, tetapi mereka dapat dibujuk untuk 

berpartisipasi dalam suatu bentuk rapat umum atau demonstrasi. Akan 

tetapi, kegiatan-kegiatan sedemikian ini sifatnya adalah sebentar, dan 

bahkan tidak memiliki sifat kesinambungan dari keterlibatan minimal dari 

keanggotaan organisasi politik atau organisasi semu-politik. 

Suatu bentuk partisipasi politik yang sebentar-sebentar adalah 

bentuk diskusi politik informal oleh individu-individu dalam keluarga 

mereka masing-masing, di tempat-tempat bekerja atau di antara sahabat-

sahabat (Rush dan Althoff, 1990: 129). Jelas bahwa peristiwa diskusi 

semacam itu bervariasi baik di antara individu maupun dalam relasinya 

dengan peristiwa diskusi tadi. Mungkin terdapat lebih banyak diskusi 

selama masa kampanye pemilihan, atau pada waktu-waktu krisis politik, 

sedangkan diskusi dapat diiringi atau didorong oleh sikap kekeluargaan, 

teman sekerja atau sahabat. 
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Akan tetapi ada beberapa orang yang mungkin tidak mau berdiskusi 

politik dengan siapapun, namun demikian mungkin dia mempunyai sedikit 

minat dalam soal-soal politik, dan mempertahankan minat tersebut lewat 

media massa. Kegiatan pemberian suara dapat dianggap sebagai bentuk 

partisipasi politik aktif yang paling kecil, karena hal itu menuntut suatu 

keterlibatan minimal, yang akan berhenti jika pemberian suara telah 

terlaksana. 

Dalam mempertimbangkan partisipasi politik, bagaimanapun juga 

terbatasnya peristiwa tersebut, harus pula ada perhatian terhadap mereka 

yang tidak berpartisipasi sama sekali dalam proses politik. Akan tetapi 

bagaimanapun juga individu sedemikian itu dapat dinyatakan sebagai 

orang-orang apatis secara total. Partisipasi tidak perlu menyangkut 

akseptansi (penerimaan) terhadap sistem politik, dan aliensi dapat 

dinyatakan baik dalam bentuk aktivitas politik, namun ketidakaktifan 

politik. 

 

C. Perubahan Sosial 

1. Pengertian Perubahan Sosial 

Setiap masyarakat selama hidupnya pasti mengalami perubahan. 

Perubahan bagi masyarakat yang bersangkutan maupun bagi orang luar 

yang menelaahnya, dapat berupa perubahan-perubahan yang tidak menarik 

dalam arti kurang mencolok. Ada pula perubahan-perubahan yang 
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pengaruhnya terbatas maupun yang luas, serta ada pula perubahan-

perubahan yang lambat sekali tetapi ada juga yang berjalan cepat. 

Perubahan sosial adalah segala perubahan pada lembaga-lembaga 

kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang memengaruhi sistem 

sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap dan pola-pola 

perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat (Soekanto, 

1982: 261). 

Perubahan sosial sebagai proses di mana dalam suatu sistem sosial 

terdapat perbedaan-perbadaan yang dapat diukur yang terjadi dalam kurun 

waktu tertentu. Perubahan sosial merupakan proses wajar dan akan 

berlangsung terus menerus. Perubahan sosial dapat dibayangkan sebagai 

perubahan yang terjadi di dalam atau mencakup sistem sosial. Lebih 

tepatnya, terdapat perbedaan antara keadaan sistem tertentu dalam jangka 

waktu berlainan. Perubahan sosial pada sistem pelembagaan yang 

mengatur tingkah laku anggota masyarakat. 

Perubahan-perubahan yang terjadi bisa merupakan kemajuan atau 

mungkin justru suatu kemunduran. Unsur-unsur kemasyarakatan yang 

mengalami perubahan biasanya adalah mengenai nilai-nilai sosial 

nonsosial, pola-pola perilaku organisasi, juga kemasyarakatan, stratifikasi 

sosial, kebiasaan tanggung jawab kepemimpinan, dan sebagainya. 

Perubahan bisa berkaitan dengan: 

a. Nilai-nilai sosial 

b. Pola-pola perilaku 
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c. Organisasi 

d. Lembaga kemasyarakatan 

e. Lapisan dalam masyarakat 

f. Kekuasaan dan wewenang, dan lain-lain. 

Beberapa definisi para ahli tentang perubahan sosial (dalam 

Basrowi, 2005: 155-156) adalah sebagai berikut. 

1. Gillin & Gillin mengatakan, bahwa perubahan-perubahan sosial adalah 

suatu variasi dari cara-cara hidup yang telah diterima, yang 

disebabkan, baik karena perubahan-perubahan, kondisi geografis, 

kebudayaan material, komposisi penduduk, ideologi maupun karena 

adanya difusi atau penemuan-penemuan sanitasi. 

2. Samuael Koenig mengatakan, bahwa perubahan-perubahan sosial 

menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola 

kehidupan manusia. 

3. Kingsley Davis mengartikan perubahan-perubahan sosial sebagai 

perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. 

4. Bruce J. Cohen mengemukakan, bahwa perubahan sosial adalah suatu 

perubahan struktur sosial dan perubahan pada organisasi sosial. 

5. Roucek & Warren mengemukakan, bahwa perubahan sosial adalah 

perubahan dalam proses sosial atau dalam struktur masyarakat. 

6. Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi berpendapat, bahwa 

perubahan-perubahan sosial adalah segala perubahan-perubahan pada 

lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang 
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mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di antaranya kelompok-

kelompok dalam masyarakat. 

7. Soedjono Dirdjosiswojo merumuskan definisi perubahan sosial 

sebagai perubahan fundamental yang terjadi dalam struktur sosial, 

sistem sosial, dan organisasi sosial. 

8. Ogburn dan Nimkoff menyatakan, bahwa ruang lingkup perubahan-

perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan, baik yang material 

maupun yang immaterial, yang ditekankan adalah pengaruh besar 

unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur-unsur immaterial. 

9. MacIver mendefinisikan perubahan sosial sebagai perubahan-

perubahan dalam hubungan sosial (social relationship) atau sebagai 

perubahan terhadap keseimbangan (equilibrum) hubungan sosial. 

Sementara itu, ada pula sosiolog Ginsberg yang memakai konsep 

perubahan sosial untuk menyatakan perubahan penting yang terjadi dalam 

keseluruhan struktur sosial. More juga mengartikan perubahan sosial 

sebagai suatu perubahan penting dalam struktur sosial, pola-pola perilaku 

dan sistem interaksi sosial, termasuk di dalamnya perubahan norma, nilai, 

dan fenomena kultural (Narwoko, 2006: 362). 

Menurut Strasser dan Randall tentang perubahan, kita 

membayangkan sesuatu yang terjadi setelah jangka waktu tertentu, kita 

berurusan dengan perbedaan keadaan yang diamati antara sebelum dan 

sesudah jangka waktu tertentu. Untuk dapat menyatakan perbedaannya, 
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ciri-ciri awal unit analisis harus diketahui dengan cermat meski terus 

berubah (Sztompka, 2007: 3). 

Apa pun definisinya, yang perlu diperhatikan adalah kenyataan 

bahwa setiap masyarakat selalu mengalami perubahan-perubahan 

termasuk pada masyarakat primitif dan masyarakat kuno sekalipun. Jadi, 

perubahan itu normal adanya. Dapat disimpulkan, bahwa perubahan sosial 

itu merujuk kepada perubahan suatu fenomena sosial di berbagai tingkat 

kehidupan manusia mulai dari tingkat individual hingga tingkat dunia. 

Jadi konsep dasar perubahan sosial mencakup tiga gagasan: (1) 

perbedaan; (2) pada waktu berbeda; (3) di antara keadaan sistem sosial 

yang sama. 

Perubahan sosial dapat dibedakan menjadi beberapa jenis, 

tergantung pada sudut pengamatan: apakah dari sudut aspek, fragmen atau 

dimensi sistem sosialnya. Ini disebabkan keadaan sistem sosial itu tidak 

sederhana, tidak hanya berdimensi tunggal, tetapi muncul sebagai 

kombinasi atau gabungan hasil keadaan berbagai komponen sebagai 

berikut.  

1. Unsur-unsur pokok (misalnya: jumlah dan jenis individu, serta tindakan 

mereka). 

2. Hubungan antarunsur (misalnya: ikatan sosial, loyalitas, 

ketergantungan, hubungan, antarindividu, integrasi). 
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3. Berfungsinya unsur-unsur di dalam sistem (misalnya: peran pekerjaan 

yang dimainkan oleh individu atau diperlukannya tindakan tertentu 

untuk melestarikan ketertiban sosial). 

4. Pemeliharaan batas (misalnya: kriteria untuk menentukan siapa saja 

yang termasuk anggota sistem, syarat penerimaan individu dalam 

kelompok, prinsip rekrutmen dalam organisasi, dan sebagainya). 

5. Subsistem (misalnya: jumlah dan jenis seksi, segmen, atau divisi khusus 

yang dapat dibedakan). 

6. Lingkungan (misalnya: keadaan alam atau lokasi geopolitik) 

(Sztompka, 2007: 3). 

Terciptanya keseimbangan atau kegoncangan, konsensus atau 

pertikaian, harmoni atau perselisihan, kerja sama atau konflik, damai atau 

perang, kemakmuran atau krisis dan sebagainya, berasal dari sifat saling 

memengaruhi dari keseluruhan ciri-ciri sistem sosial yang kompleks itu. 

Bila dipisah-pisah menjadi komponen dan dimensi utamanya, teori 

sistem secara tak langsung menyatakan kemungkinan perubahan berikut, 

menurut Sztompka (2003: 4): 

1. Perubahan komposisi (misalnya, migrasi dari suatu kelompok ke 

kelompok lain, menjadi anggota satu kelompok tertentu, pengurangan 

jumlah penduduk karena kelaparan, demobilisasi gerakan sosial, 

bubarnya suatu kelompok). 
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2. Perubahan struktur (misalnya, terciptanya ketimpangan, kristalisasi 

kekuasaan, munculnya ikatan persahabatan, terbentuknya kerja sama 

atau hubungan kompetitif). 

3. Perubahan fungsi (misalnya, spesialisasi dan diferensiasi pekerjaan, 

hancurnya peran ekonomi keluarga, diterimanya peran yang di 

indoktrinasikan oleh sekolah atau universitas). 

4. Perubahan batas (misalnya, penggabungan beberapa kelompok, atau 

satu kelompok oleh kelompok lain, mengendurnya kriteria 

keanggotaan kelompok dan demokratisasi keanggotaan, dan 

penaklukan). 

5. Perubahan hubungan antarsubsistem (misalnya, penguasaan rezim 

politik atas organisasi ekonomi, pengendalian keluarga dan 

keseluruhan kehidupan privat oleh pemerintah totaliter). 

6. Perubahan lingkungan (misalnya, kerusakan ekologi, gempa bumi, 

munculnya wabah atau virus HIV, lenyapnya sistem bipolar 

internasional). 

Adakalanya perubahan hanya terjadi sebagian, terbatas ruang 

lingkupnya, tanpa menimbulkan akibat besar terhadap unsur lain dari 

sistem. Sistem sebagai keseluruhan tetap utuh, tak terjadi perubahan 

menyeluruh atas unsur-unsurnya meski di dalamnya terjadi perubahan 

sedikit demi sedikit. 

Pada dasarnya, ciri-ciri dari proses perubahan sosial (Basrowi, 2005: 

158) antara lain sebagai berikut. 



29 

 

1. Tidak ada masyarakat yang berhenti perkembangannya, karena setiap 

masyarakat mengalami perubahan yang terjadi secara lambat atau 

secara cepat. 

2. Secara tipologis, perubahan-perubahan sosial dikategorikan sebagai: 

a. Social process: the circulation of various rewards, facilities, and 

personel in an existing structure; 

b. Segmentation: the proliferation of structural units that do not differ 

qualitatively from existing units; 

c. Structural change: the emerge of qualitatively new complexes of 

roles and organization; 

d. Changes in group structure: the shifts in the composition of 

groups, the level of consciousness of groups, and the relations 

among the group in society. 

2. Bentuk Perubahan Sosial 

Perubahan-perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat dapat 

dibedakan atas beberapa bentuk, yaitu perubahan evolusi dan perubahan 

revolusi, perubahan tak berencana dan perubahan berencana. 

a. Perubahan Evolusi dan Perubahan Revolusi 

1) Perubahan evolusi 

Dalam evolusi, perubahan terjadi dengan sendirinya tanpa rencana. 

Hal ini terjadi sebagai akibat usaha-usaha masyarakat untuk menyesuaikan 

diri dengan keperluan-keperluan, keadaan-keadaan dan kondisi-kondisi 

baru yang muncul mengikuti pertumbuhan masyarakat. 
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Inkeles menggolongkan teori evolusi menjadi tiga bentuk (dalam 

Basrowi, 2005: 162-163) sebagai berikut. 

a) Unilinear theory  of evolution. Teori ini berpendapat bahwa manusia 

dan mayarakat (termasuk kebudayaannya) mengalami perkembangan 

sesuai dengan tahap-tahapan tertentu, bermula dari bentuk yang 

sederhana, kemudian bentuk yang kompleks, sampai pada tahap yang 

sempurna. 

b) Universal theory of evolution. Teori ini menyatakan bahwa 

perkembangan masyarakat tidaklah perlu melalui tahap tertentu yang 

tetap. 

c) Multilined theories of evolution. Teori ini berfokus pada penelitian-

penelitian tehadap tahap-tahap perkembangan tertentu dalam evolusi 

masyarakat, misalnya penelitian tentang pengaruh sistem mata 

pencaharian dari sistem berburu ke pertanian, terhadap sistem 

kekeluargaan dalam masyarakat yang bersangkutan. 

2) Perubahan revolusi 

Secara sosiologis, perubahan revolusi dapat diartikan sebagai 

perubahan-perubahan sosial mengenai unsur-unsur kehidupan atau 

lembaga-lembaga kemasyarakatan yang berlangsung relatif cepat. 

Perubahan-perubahan tersebut dapat terjadi karena sudah ada perencanaan 

sebelumnya atau mungkin tidak berguna sekali, perubahan revolusi sering 

kali diawali oleh ketegangan-ketegangan atau konflik dalam tubuh 

masyarakat yang bersangkutan; ketegangan-ketegangan itu sulit untuk 
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dihindari, bahkan banyak yang tidak bisa dikendalikan, sehingga 

kemudian menjelma dengan terjadinya tindakan revolusi. 

Menurut Soekanto (dalam Basrowi, 2005: 164), syarat-syarat 

terjadinya suatu revolusi adalah sebagai berikut. 

a) Ada keinginan, namun untuk mengadakan suatu perubahan. Di dalam 

masyarakat harus ada perasaan tidak puas terhadap keadaan dan harus 

ada suatu keinginan untuk mencapai perbaikan dengan perubahan 

keadaan tersebut. 

b) Adanya seorang pemimpin atau sekelompok orang yang dianggap 

mampu memimpin mayarakat tersebut. 

c) Pemimpin tersebut dapat menampung keinginan-keinginan tersebut, 

untuk kemudian merumuskan serta menegaskan rasa tidak puas dari 

masyarakat untuk dijadikan program dan arah bagi geraknya 

masyarakat. 

d) Pemimpin tersebut harus dapat menunjukkan suatu tujuan pada 

masyarakat. Artinya adalah, bahwa tujuan tersebut terutama sifatnya 

konkret dan dapat dilihat oleh masyarakat. 

e) Harus ada momentum untuk revolusi, yaitu suatu saat di mana segala 

keadaan dan faktor adalah baik sekali untuk memulai dengan gerakan 

revolusi. Apabila momentum (pemilihan waktu yang tepat) yang dipilih 

keliru, maka revolusi dapat gagal. 
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b. Perubahan yang Pengaruhnya Kecil dan Besar 

Perubahan yang pengaruhnya kecil adalah perubahan-perubahan 

pada unsur struktur sosial yang tidak membawa pengaruh langsung atau 

pengaruh yang berarti bagi masyarakat, misalnya perubahan mode 

pakaian. Perubahan itu hanya akan mengubah industri pakaian, sehingga 

tidak berpengaruh yang berarti terhadap perubahan lembaga 

kemasyarakatan. 

Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang akan 

membawa pengaruh pada perubahan lembaga kemasyarakatan, misalnya 

perubahan dari masyarakat agraris ke masyarakat industri akan membawa 

perubahan di seluruh sektor kehidupan, termasuk perubahan lembaga 

kemasyarakatan. 

c. Perubahan yang Direncanakan dan yang Tidak Direncanakan 

Perubahaan yang direncanakan adalah perubahan-perubahan 

terhadap lembaga-lembaga kemasyarakatan yang didasarkan pada 

perencanaan yang matang oleh pihak-pihak yang menghendaki perubahan-

perubahan tersebut. Pihak yang menghendaki perubahan disebut agent of 

change, yaitu seorang atau kelompok orang yang mendapat kepercayaan 

dari masyarakat sebagai pemimpin satu atau lebih lembaga 

kemasyarakatan. Cara untuk mempengaruhi masyarakat dengan sistem 

yang teratur dan direncanakan terlebih dahulu dinamakan social 

engineering atau sering disebut social planning. 
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Contoh perubahan yang dikehendaki, misalnya yang menyangkut 

bidang politik dan administrasi, yaitu suatu perubahan dari sistem 

sentralisme yang autokratis ke suatu pemerintahan desentralisasi yang 

demokratis. 

Perubahan sosial yang tidak direncanakan merupakan perubahan-

perubahan yang terjadi tanpa dikehendaki serta berlangsung di luar 

jangkauan pengawasan masyarakat dan dapat menyebabkan timbulnya 

akibat-akibat sosial yang tidak diharapkan oleh masyarakat. 

3. Faktor-faktor yang Menghalangi Terjadinya Perubahan 

Soekanto (dalam Basrowi, 2005: 167) menyebutkan, ada 10 faktor 

yang menghalangi terjadinya perubahan: 

a. Kurangnya hubungan dengan masyarakat lain. Hal ini biasanya terjadi 

pada masyarakat yang terisolasi sehingga tidak mengetahui 

perkembangan yang terjadi pada masyarakat lain yang mungkin akan 

memperkaya kebudayaannya. Dampak dari hal itu adalah para anggota 

masyarakat terkungkung pola-pola pemikirannya oleh tradisi. 

b. Perkembangan ilmu pengetahuan yang lambat. Hal ini juga bisanya 

terjadi pada masyarakat yang terisolasi. 

c. Sikap masyarakat yang sangat tradisional. Hal ini terjadi pada 

masyarakat yang mengagung-agungkan tradisi dan masa lampau serta 

anggapan bahwa tradisi secara mutlak tidak dapat diubah. 

d. Adanya kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat 

atau vested interest. 
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e. Rasa takut akan terjadinya kegoyahan pada integrasi kebudayaan. 

Pemikiran ini muncul dari anggapan bahwa unsur-unsur luar 

dikhawatirkan akan menggoyahkan integrasi dan menyebabkan 

perubahan pada aspek tertentu dalam masyarakat. 

f. Prasangka terhadap hal-hal baru atau sikap yang tertutup. 

g. Hambatan-hambatan yang bersifat ideologis. Setiap usaha perubahan 

pada unsur kebudayaan rohaniah biasanya diartikan sebagai usaha 

yang melawan ideologi masyarakat. 

h. Adat atau kebiasaan. Adat atau kebiasaan merupakan pola-pola 

perilaku bagi anggota masyarakat di dalam memenuhi kebutuhan 

pokoknya. Apabila kemudian ternyata pola-pola perilaku tersebut tidak 

efektif lagi,maka krisis akan muncul. 

i. Nilai bahwa hidup ini pada hakikatnya buruk dan tidak mungkin 

diperbaiki.  
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D. Bangunan Budaya Politik Atas Dasar Komunikasi Politik dan Perubahan 

Sosial 

Seperti apa yang telah diuraikan dalam landasan teori bahwa mengenai 

budaya politik memiliki bangunan yang berdasar atas komunikasi politik dan 

perubahan sosial. Budaya politik tidak dapat berdiri sendiri tanpa peran dari 

komunikasi politik dan perubahan sosial. Keikutsertaan komunikasi politik 

dan perubahan sosial sangat diperlukan. 

Pada dasarnya budaya politik merupakan refleksi terhadap orientasi, 

sikap, dan perilaku masyarakat dalam merespon setiap objek dan proses 

politik yang telah, sedang dan akan terjadi. Komunikasi politik sebagai suatu 

proses dimana informasi politik yang relevan diteruskan dari satu bagian 

sistem politik kepada bagian lainnya, dan diantara sistem-sistem sosial dengan 

sistem-sistem politik. Perubahan sosial adalah segala perubahan pada 

lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang 

memengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai, sikap-sikap 

dan pola-pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat 

(Soekanto, 1982: 261). 
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Gambar 3. Bangunan Budaya Politik Atas Dasar Komunikasi Politik dan 
Perubahan Sosial 

 

Masyarakat Suku Baduy 

Komunikasi Politik Perubahan Sosial 

1. Tipe Budaya Politik  

Indikator: 

1. Budaya Politik 
Parokial 

2. Budaya Politik 
Kaula/Subjek 

3. Budaya Politik 
Partisipan 

4. Budaya Politik 
Campuran 

 

 

 

2. Hubungan masyarakat 
dengan orang asing/luar 

Indikator: 

1. Peran dalam pemilihan 
pemimpin daerah 

2. Pendapat mengenai 
tokoh politik 

3. Pendapat mengenai 
pemimpin 

3. Struktur Sosial 

Indikator: 

1. Pendapat tentang 
musyawarah desa 
(contoh: pemilihan 
ketua adat) 

2. Pandangan tentang 
struktur sosial yang 
terdapat didalam 
masyarakat 

3. Pandangan perubahan 
sosial yang terjadi 

 

Kehidupan Kemasyarakatan Suku 
Baduy Desa Kanekes Kecamatan 
Leuwidamar Kabupaten Lebak 

Provinsi Banten 

4 Macam tipe 
budaya politik 

Hubungan yang 
bersifat tertutup 

Struktur Sosial 
dalam masyarakat 
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Budaya politik suatu masyarakat tertentu berbeda dengan budaya politik 

masyarakat lainnya. Kenyataan tersebut cenderung berbeda pada tipe-tipe 

budaya politik karena terlahir dari keragaman latar belakang masyarakatnya.  

Dalam hal ini budaya politik masyarakat Suku Baduy dibangun atas 

dasar komunikasi politik dan perubahan sosial. Komunikasi politik yang 

terdapat dalam masyarakat suku baduy berbeda dengan masyarakat luar sana. 

Ini merupakan suatu ciri khas masyarakat yang menutup diri dari dunia luar 

tidak menghendaki adanya perubahan sosial secara menyeluruh. Atas dasar 

perubahan sosial yang terjadi dan disertai komunikasi politik, maka diperoleh 

suatu indikator untuk meneliti permasalahan ini yakni; Pertama, tipe budaya 

politik masyarakat Suku Baduy yang memiliki tipe antara lain: budaya politik 

parokial, budaya politik kaula/subjek, budaya politik partisipan dan budaya 

politik campuran.  Kedua, hubungan masyarakat Suku Baduy dengan orang 

asing/luar yang menyangkut peran dalam pemilihan pemimpin, pendapat 

mengenai tokoh politik, dan pendapat mengenai pemimpin. Ketiga, struktur 

sosial masyarakat mengenai pendapat tentang musyawarah daerah (contohnya: 

pemilihan ketua adat), pandangan tentang struktur sosial yang terdapat dalam 

masyarakat, dan pandangan sosial yang terjadi dalam Suku Baduy. 

Selanjutnya dapat disimpulkan menjadi kehidupan kemasyarakatan Suku 

Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi 

Banten. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Tujuannya adalah 

mendeskripsikan mengenai budaya politik Suku Baduy Provinsi Banten. 

Hal ini sesuai dengan pengertian pendekatan kualitatif, yaitu suatu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata 

tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati 

(Moleong, 2008: 4).  

Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk 

memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subjek penelitian 

misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain secara holistik, serta 

dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu 

konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode 

alamiah (Moleong, 2008: 6). 

Pendekatan ini dipilih agar proses penelitian mengenai budaya politik 

Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak 

Provinsi Banten dapat dideskripsikan secara faktual dan mendalam. 
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2. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dilakukan. Dengan 

ditetapkan lokasi, akan dapat lebih mudah untuk mengetahui dimana 

tempat suatu penelitian akan dilakukan. 

Lokasi penelitian ini akan dilakukan di Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

 

3. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penelitian adalah:  

1) Tipe budaya politik masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

Indikator: 

1. Budaya Politik Parokial 

2. Budaya Politik Kaula/Subjek 

3. Budaya Politik Partisipan 

4. Budaya Politik Campuran 

2) Hubungan masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes dengan orang 

asing/luar Suku Baduy Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak 

Provinsi Banten. 

Indikator: 

1. Peran dalam pemilihan kepala daerah 

2. Pendapat mengenai tokoh politik 

3. Pendapat mengenai pemimpin 



40 

 

3) Struktur sosial Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

Indikator: 

1. Pendapat tentang musyawarah desa (contoh: pemilihan ketua adat) 

2.  Pandangan tentang struktur sosial dalam masyarakat 

3. Pandangan perubahan sosial yang terjadi 

 

4. Sumber Data Penelitian 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan 

tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain  

(Moleong, 2008: 157). 

Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal, dapat 

berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap. Data dapat 

digambarkan lewat angka, simbol, dan lain-lain. Data perlu dikelompok-

kelompokan terlebih dahulu sebelum dipakai dalam proses analisis. 

Pengelompokan disesuaikan dengan karakteristik yang menyertainya. 

Berdasarkan sumber pengambilannya data di bedakan menjadi dua, 

yaitu sebagai berikut. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung 

di lapangan oleh orang melakukan penelitian atau yang bersangkutan. 

Data primer ini disebut juga data asli atau baru. Untuk penelitian ini 
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data primer berupa data hasil dari wawancara yang diperoleh peneliti 

dari: 

1) Responden 

Responden merupakan orang yang merespon atau menjawab 

pertanyaan-pertanyaan peneliti atau orang-orang yang terlibat 

langsung dalam penelitian ini (Arikunto, 2002: 198). Dalam 

penelitian ini yang menjadi responden adalah: 

a) Kepala Adat (Puun) 

b) Kepala Desa (Jaro) 

c) Kasi. Sosial Politik (KesbangPol Linmas) 

2) Informan 

Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini 

tetapi tidak secara langsung, karena orang-orang tersebut 

dibutuhkan informasinya dalam melakukan penelitian. Informan 

dalam penelitian ini adalah: 

a) Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes 

b. Data Sekunder 

Data sekunder adalah data yang di peroleh atau yang dikumpulkan 

oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah 

ada. Data ini biasanya dari perpustakaan atau dari laporan dari peneliti 

terdahulu (Moleong, 2007: 157). Untuk penelitian ini data sekundernya 

berupa buku, dokumen-dokumen, surat kabar yang terkait dengan 
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materi budaya politik, masyarakat Suku Baduy, dan dokumen-

dokumen lainnya yang mendukung. 

5. Metode Pengumpulan Data 

Dalam suatu penelitian diperlukan suatu metode yang tepat dalam 

mengumpulkan data-data yang diperlukan dalam penelitian. Tujuannya 

adalah agar data yang diperoleh itu tepat dan benar sesuai dengan 

kenyataan yang ada. 

Untuk memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini 

digunakan berbagai metode sebagai berikut: 

a. Metode Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 

2007: 186). 

Metode wawancara adalah cara mengumpulkan data melalui 

kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data dengan sumber 

data (Rachman, 1999: 82). 

Metode wawancara mempunyai bermacam-macam bentuk, yaitu 

diantaranya wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara tersruktur adalah wawancara yang pewawancaranya 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan yang akan 

diajukan. Format wawancara yang digunakan bisa bermacam-macam 
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dan format itu dinamakan pedoman wawancara. Pedoman wawancara 

itu dapat juga berbentuk terbuka. Pertanyaan-pertanyaan ini disusun 

sebelumnya dan didasarkan atas masalah dalam rancangan penelitian. 

Pokok-pokok yang dijadikan dasar pertanyaan diatur secara sangat 

terstruktur. Keuntungan wawancara terstruktur ialah jarang 

mengadakan pendalaman pertanyaan yang dapat mengarahkan 

terwawancara agar sampai berdusta. 

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang berbeda 

dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk 

menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal. 

Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur. Pertanyaan 

biasanya tidak disusun terlebih dahulu, malah disesuaikan dengan 

keadaan dan ciri yang unik dari responden (Moleong, 2008: 190-191). 

Apabila dilihat dari pengertian wawancara terstruktur dan tidak 

terstruktur, maka jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah wawancara terstruktur. Karena disini pewawancara yang 

menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-pertanyaan disusun 

terlebih dahulu sebelum diajukan. Pertanyaan yang disusun didasarkan 

atas masalah dalam rancangan penelitian. Agar data yang diperoleh 

dalam penelitian ini sesuai dengan harapan, maka langkah-langkah 

yang ditempuh dalam mengadakan wawancara adalah: 

1) Mempersiapkan hal-hal yang akan diungkap 
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2) Menciptakan hubungan baik dengan responden yang akan 

diwawancarai 

3) Menciptakan kerjasama yang baik dengan responden 

4) Memberitahukan kepada responden tentang tujuan wawancara; dan 

5) Mencatat segala hasil yang diperoleh 

Wawancara digunakan untuk mengadakan komunikasi dengan 

pihak-pihak terkait atau subyek penelitian, yaitu masyarakat Suku 

Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak 

Provinsi Banten dalam rangka memperoleh data mengenai: 

1) Tipe budaya politik masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes 

Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

2) Hubungan masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes dengan orang 

asing/luar Suku Baduy Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak 

Provinsi Banten 

3) Struktur sosial masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

b. Metode Pengamatan (Observasi) 

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. 

Pengamatan dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di tempat 

terjadi atau berlangsungnya peristiwa, sehingga obsever berada bersama 

objek yang diselidiki, disebut observasi langsung. Observasi tidak 
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langsung adalah pengamatan yang dilakukan tidak pada saat 

berlangsungnya suatu yang akan diselidiki (Rachman, 1999: 77). 

Observasi dalam penelitian ini menggunakan observasi langsung 

pengamatan langsung ke daerah yang menjadi objek penelitian dan ada 

hubungannya dengan masalah yang akan diteliti, sehingga diadakan 

penelitian lapangan kepada objek yang berhubungan dengan pembuatan 

skripsi ini. 

Hasil observasi kemudian dapat diambil kesimpulan atas apa yang 

telah diamati dan dapat digunakan sebagai pembanding antara hasil 

wawancara yang dilakukan dengan hasil pengamatan apakah ada 

kesesuaian atau tidak. 

c. Metode Dokumentasi 

Dokumentasi ialah setiap bahan tertulis atau film yang 

dipersiapkan karena adanya permintan dari seorang penyidik (Moleong, 

2008: 216). 

Teknik dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk mencari 

data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan transkip, buku, 

surat kabar, prasasti, notulen surat dan lain-lain (Arikunto, 2006: 231). 

Analisis dokumen dilakukan untuk mengumpulkan data yang 

bersumber dari arsip dan dokumen yang berada di Suku Baduy ataupun 

berada di luar Suku Baduy yang ada hubunganya dengan penelitian ini. 
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Dalam penelitian ini dokumentasi digunakan untuk memperoleh 

data-data yang berkaitan dengan budaya politik Suku Baduy Desa 

Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

6. Keabsahan Data 

Untuk mengabsahkan data diperlukan teknik pemeriksaan data. 

Teknik keabsahan data atau biasa disebut validitas data didasarkan pada 

empat kriteria yaitu kepercayaan, keterlatihan, ketergantungan, dan 

kepastian (Moleong, 2008: 324). 

Untuk menetapkan keabsahan data dalam penelitian dilapangan 

diperlukan teknik sebagai berikut: 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu (Moleong, 2008: 

330). 

Triangulasi yang digunakan antara lain sebagai berikut: 

a. Triangulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek 

balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui alat 

dan waktu yang berbeda dalam metode kualitatif. 

b. Memanfaatkan pengamat lainnya untuk keperluan pengecekan kembali 

derajat kepercayaan data dari pemanfaatan pengamat akan membantu 

mengurangi bias dalam pengumpulan data. 

Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah triangulasi 

dengan sumber, dimana, dalam triangulasi ini sumber-sumber yang ada 
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digunakan untuk membandingkan dan mengecek kembali hasil dari 

berbagai macam metode yang digunakan dalam penelitian ini. Berarti 

disini diperlukan format wawancara atau pedoman wawancara (dalam 

metode wawancara), catatan pengamatan (dalam metode observasi), serta 

data-data lain yang akurat yang dapat menunjang penelitian ini.  

Triangulasi dengan sumber dapat ditempuh dengan jalan sebagai 

berikut: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat dan pandangan orang. 

d. Membandingkan apa yang dikatakan orang sewaktu diteliti dengan 

sepanjang waktu. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 

Teknik triangulasi dengan memanfaatkan penggunaan sumber yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah: 

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

Tujuannya untuk menemukan kesamaan dalam mengungkap data. 

 

 
Sumber Data 

Hasil Pengamatan Hasil Wawancara 
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b. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

terkait 

 

 

 

 

c. Membandingkan teori keterangan yang sudah dilakukan dengan 

pelaksanaannya dengan praktek 

 

 

 

 

7. Metode Analisis Data 

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan data, maka diadakan 

suatu analisis data untuk mengolah data yang ada. Analisa data adalah 

proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, 

dan satuan uraian dasar sehingga dapat di temukan tema dan di temukan 

hipotesia kerja seperti yang disarankan oleh data (Moleong, 2008: 248). 

Analisis data dilakukan secara induktif, yaitu mulai dari lapangan 

atau fakta empiris dengan cara terjun ke lapangan, mempelajari, 

menganalisis, menafsir dan menarik kesimpulan dari fenomena yang ada 

di lapangan. Analisis data di dalam penelitian kualitatif dilakukan 

bersamaan dengan proses pengumpulan data. 

Sumber data 

Wawancara Dokumen 

Sumber data 

Teori Pelaksanaan 
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 Tahapan analisis data adalah diolah dengan cara sebagai berikut: 

a. Pengumpulan Data 

Pengumpulan data di lakukan dengan cara mencari data dan 

mengumpulkan berbagai jenis data atau sumber di lapangan yang 

mendukung penelitian ini. 

b. Reduksi Data 

Reduksi data yaitu proses pemilihan pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar’’ yang 

muncul dari catatan tertulis di lapangan. reduksi data merupakan suatu 

bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan mengarahkan, 

membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara 

sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan 

diverifikasi. 

c. Penyajian data 

Penyajian data yaitu sekumpulan informasi yang tersusun yang 

memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

d. Menarik kesimpulan atau verifikasi 

Kesimpulan adalah suatu tinjauan ulang pada catatan di lapangan 

atau kesimpulan daapat ditinjau sebagai makna yang muncul data yang 

harus diuji kebenarannya, kekokohannya yaitu merupakan 

validitasnya. Verifikasi adalah usaha untuk mencari, menguji, 
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mengecek kembali atau memahami makna atau arti, keteraturan, pola-

pola, penjelasan, alur, sebab-akibat, atau proposisi. 

Dari tahapan analisis data tersebut diatas dapat digambarkan dengan 

bentuk skema sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4. Bentuk Skema Analisis Data 

Keempat komponen tersebut saling interaktif yaitu saling 

mempengaruhi dan terkait. Pertama-tama peneliti melakukan penelitian di 

lapangan dengan mengadakan wawancara atau observasi yang disebut 

tahap pengumpulan data. Karena data yang dikumpulkan banyak maka 

diadakan reduksi data. Setelah direduksi kemudian diadakan sajian data, 

selain itu pengumpulan data juga digunakan untuk penyajian data. Apabila 

ketiga hal tersebut sudah selesai dilakukan, maka diambil suatu keputusan 

atau verifikasi. 

 

 

 

 

(1)Pengumpulan data 

(3)Penyajian Data 

(2)Reduksi Data 
(4)Kesimpulan-kesimpulan 

Penafsiran/verifikasi 
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B. Prosedur Penelitian 

Prosedur penelitian yang ditempuh dalam penelitian ini meliputi lima 

tahap. 

1. Tahap pembuatan rancangan penelitian 

2. Tahap persiapan penelitian 

3. Tahap pelaksanaan penelitian 

4. Tahap evaluasi 

5. Tahap menyusun laporan penelitian 

Kelima tahap diatas dapat di jelaskan sebagai berikut. 

1. Tahap pembuatan rancangan penelitian 

Pada tahap ini peneliti membuat rancangan yang akan digunakan 

untuk peneliti di lapangan, yang mana hal ini disebut proposal penelitian 

yang memuat latar belakang dari penelitian, kerangka teoritik dan metode 

yang akan digunakan dalam penelitian. 

2. Tahap persiapan penelitian 

Persiapan penelitian ini yaitu peneliti mempersiapkan segala sesuatu 

yang berkaitan atau berhubungan mengenai penelitian yang akan 

dilaksanakan. 

3. Tahap pelaksanaan penelitian 

Peneliti berusaha mengumpulkan data-data yang diperlukan baik data 

primer maupun data sekunder. Data-data tersebut diperoleh dari 

responden, informan, maupun dokumen. Data tersebut digunakan untuk 

menjelaskan objek yang menjadi fokus dari penelitian yang telah di 



52 

 

tentukan oleh peneliti. Sehingga dapat memberikan hasil yang akurat 

terhadap kejelasan suatu objek yang diteliti. 

4. Tahap evaluasi 

Pada tahap ini seluruh program kegiatan penelitian di evaluasi agar 

diketahui sejauh mana tingkat keberhasilan, baik tahap persiapan maupun 

pelaksanaan kegiatan. 

5. Tahap menyusun laporan penelitian 

Hasil penelitian disusun, ditulis secara sistematis sesuai dengan 

peraturan yang telah ditentukan agar hasilnya dapat diketahui orang lain. 

Disamping itu dengan disusun dan ditulisnya hasil penelitian prosedur 

yang ditempuh dalam penelitian pun dapat juga diketahui oleh orang lain 

sehingga dapat mengecek kebenaran pekerjaan peneliti (Arikunto, 2006: 

24). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Hasil Penelitian 

5. Deskripsi Kawasan Hunian Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak Provinsi Banten 

Hasil penelitian ini diawali dengan memberikan deskripsi mengenai kawasan 

hunian Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi 

Banten. Deskripsi kawasan hunian ini meliputi letak geografis, profil dan kegiatan 

perekonomian masyarakat Baduy, sekilas Provinsi Banten, Kabupaten Lebak secara 

umum. 

a. Letak Geografis Suku Baduy 

Lokasi penelitian ini adalah Suku Baduy terletak di Desa Kanekes ini berada di 

kawasan Gunung Kendeng pada ketinggian berkisar antara 300-1200 meter di atas 

permukaan laut dengan suhu berkisar antara 16°C-30°C. Pengukuhan dan pengakuan 

secara resmi bahwa Desa Kanekes merupakan Tanah Ulayat Masyarakat Baduy adalah 

dengan lahirnya PERDA Kabupaten Lebak Nomor 32 Tahun 2001 tentang Perlindungan 

atas Hak Ulayat Masyarakat Baduy. Selanjutnya diperkuat dengan SK Bupati Lebak 

nomor 590 / Kep.233/Huk/2002 tentang Penetapan Batas-Batas Detail Hak Ulayat 

Masyarakat Adat Baduy di Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak 

tertanggal 16 Juli 2002 atas dasar hasil pengukuran dan pemetaan serta mengacu pada 

batas wilayah administratif, batas khusus dan batas alam yang dilakukan oleh Badan 

Pertanahan Nasional (BPN). Maka diputuskan secara resmi luas Tanah Ulayat Baduy 
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adalah 5.136,58 hektar yang terbagi menjadi dua bagian yaitu ± 3.000 hektar berupa 

hutan tutupan/lindung dan ± 2.136,58 hektar merupakan tanah garapan dan pemukiman. 

Terdiri dari 59 kampung, 3 kampung yaitu Cibeo, Cikawartana dan Cikeusik adalah 

termasuk wilayah Baduy Dalam dan 56 kampung lainnya adalah di wilayah Baduy Luar. 

Pemukiman Suku Baduy dengan lingkungan fisik wilayah seperti itu, berakibat 

pada keberadaan desa yang terisolir. Untuk mencapai wilayah pemukiman Suku Baduy, 

hanya dapat ditempuh melalui 2 (dua) jalur jalan, sebagai berikut: 

a. Dari arah sebelah utara (Ciboleger) melalui jalan (pintu utama) desa Bojongmeteng 

atau jalur utama melewati perkampungan Kaduketug, Kadujangkung, Sorokokod, 

Batara, Cisaban, dan Cibeo. Dari arah timur (Ciboleger) melalui jalan desa 

Bojongmenteng lewat perkampungan Kaduketug, Balingbing, Marengo, Gajeboh, 

Cihulu, Cipaler, Ciguha, Cobongkok, dan Cibeo. Perjalanan sampai ke Cibeo sebagai 

pusat pemerintahan ditempuh jalan kaki sekitar 12 km. 

b. Melalui jalan sebelah timur atau jalur jalan pintu belakang melalui pasar keroya di 

desa Kebon cau kecamatan Bojongmanik melewati perkampungan Cijahe, Cisadane, 

Batubeulah, Cikadu, Cipiit, Ciranji, Cikeusik, Cikertawana dan Cibeo. Perjalanan 

sampai ke Cibeo sebagai pusat Pemerintahan ditempuh dengan jalan kaki sekitar 22 

Km. 

Keterisoliran daerah inilah yang tampaknya menyebabkan adat kebiasaan hidup 

dan kehidupan budaya masyarakat Suku Baduy, masih relatif tetap bertahan hingga saat 

ini. Disamping itu, keterisolasian juga berakibat pada perkembangan ekonomi wilayah itu 

relatif tetap. 
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Kondisi alamnya berbukit-bukit, curah hujan cukup, kondisi jalan adalah jalan 

setapak berbelok-belok, turun naik, curam dan menyisir tebing. Hal tersebut dapat dilihat 

pada (gambar 5) dibawah ini, kenyataannya jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan dan  

memang aturan adat Suku Baduy pun melarang adanya kendaraan masuk area Baduy. 

Jarak dari kampung ke kampung cukup jauh dan harus ditempuh hanya dengan satu cara, 

yaitu jalan kaki.  

 
Gambar 5. Jalan menuju perkampungan Suku Baduy  

 
Hal ini dikarenakan ketentuan hukum adat yang melarang tanah ulayat adat 

Baduy dibangun secara modern termasuk dilalui kendaraan bermotor. Jarak dari 

Leuwidamar sebagai Ibu Kota Kecamatan ± 17 km, dari Ibu kota Kabupaten Kota 

Rangkasbitung ± 40 Km, dari Serang ± 95 Km, dari Kota Tangerang ± 100 Km, dan dari 

Jakarta sebagai Ibu Kota Negara sekitar ± 150 Km.  

b. Profil dan Kegiatan Perekonomian Masyarakat Baduy 

Masyarakat Baduy adalah masyarakat yang menganut pola hidup sederhana yang 

secara mandiri berusaha memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Kebutuhan pangan 

mereka dipenuhi dengan 2 cara. Pertama adalah dengan menanam padi di ladang (huma) 

setahun sekali, hasilnya tidak untuk diperjualbelikan, tetapi disimpan di Leuit (lumbung 
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padi) masing-masing sebagai cadangan atau persiapan bila suatu saat terjadi bencana 

alam yang mengakibatkan kekurangan pangan. Kedua untuk memenuhi kebutuhan 

pangan/makan sehari-hari, mereka berusaha sekuat tenaga membeli beras dan kebutuhan 

lainnya dari para pedagang di sekitar pemukiman mereka. 

Pola hidup antara masyarakat Baduy Dalam dengan masyarakat Baduy Luar 

secara umum hampir sama, misalnya mereka sama-sama dilarang bersekolah secara 

formal, pola makan dan bentuk rumah yang seragam dengan bentuk nyulah nyanda. 

Namun, pada hal-hal tertentu adanya perbedaan yang cukup mencolok. 

Di Baduy Dalam sangat dilarang memiliki dan menggunakan barang-barang 

elektronik, alat makan dan minum yang terbuat dari gelas, plastik dan barang-barang 

rumah tangga lainnya yang berasal dari luar (produk teknologi modern). Rumah tidak 

boleh pakai paku hanya menggunakan pasak dan tali dari rotan dan hanya memiliki satu 

pintu. Mereka juga dilarang menggunakan alas kaki, baik sandal apalagi sepatu, 

bepergian dilarang menggunakan kendaraan jenis apapun, dilarang menggunakan pakaian 

seperti orang luar. Pendek kata segala bentuk perilaku dan pola hidup yang berbau 

modern serta bertentangan dengan pikukuh karuhun (aturan hukum adat) mereka tolak 

dan bagi yang melanggar akan mendapat sanksi hukum sesuai dengan hukum adat yang 

berlaku. 

Lain halnya dengan masyarakat Baduy Luar, pola hidup mereka sudah mulai 

longgar dan terbuka karena memang aturan/hukum adatnya memberikan kelonggaran bila 

dibandingkan dengan masyarakat Baduy Dalam. Mereka sudah banyak mengadopsi pola 

hidup atau gaya hidup masyarakat non-Baduy ke dalam pola hidup sehari-hari mereka 

walaupun mereka selalu tetap menampilkan ciri khas kesukuan mereka. Desain dan tata 
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ruang rumah sudah bervariasi termasuk jumlah ruangan, jumlah pintu, corak bilik dan 

jendela dan diperbolehkan menggunakan paku. Mereka diperbolehkan bepergian 

menggunakan jasa transportasi kendaraan bermotor baik roda dua ataupun roda empat, 

banyak warga memiliki dan menggunakan handphone sebagai alat komunikasi. Alhasil 

pola hidup masyarakat Baduy Luar sudah mulai bergeser dan menerima sedikit demi 

sedikit perubahan sesuai dengan kebutuhan (proses evolusi budaya) karena memang 

filosofi pokok hidup mereka adalah tidak boleh mengubah dan merusak alam. Namun, 

dengan diberi kelonggaran terhadap pola hidup masyarat Suku Baduy Luar, mereka tidak 

terlepas dari Hukum Adat jika ada razia dari PUUN (ketua adat) dan mengetahui 

memiliki barang-barang yang dilarang oleh aturan adat, barang-barang tersebut disita dan 

dimusnahkan oleh PUUN dan aparat adat. 

Mata pencaharian mereka yang pokok adalah bercocok tanam secara khusus 

berladang (ngahuma) setahun sekali, menanam padi disawah dilarang adat karena 

mengubah struktur tanah/alam. Berladang juga dipandang merupakan kewajiban pokok 

bagi setiap warga Baduy dan tidak boleh ditinggalkan mengingat ngahuma (berladang) 

juga merupakan salah satu acara ritual adat setara dengan bentuk ibadah sesuai dengan 

keyakinan Ajaran Sunda Wiwitan. Mata pencaharian lainnya adalah nyadap kawung (air 

nira) yang kemudian mereka olah menjadi gula merah/gula kawung murni, menjual hasil 

bumi berupa buah-buahan seperti durian, pisang, buah ranji, lada khusus Baduy, madu, 

coklat, dan lain-lain. Dalam rangka memenuhi kebutuhan terutama pangan, khusus di 

Baduy Luar sudah mulai terbuka bagi penyelenggaraan usaha yang berorientasi pasar 

(berdagang) yang dilaksanakan di rumah penduduk. 
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Masyarakat Suku Baduy termasuk masyarakat yang produktif, dalam arti selalu 

memanfaatkan waktu dengan diisi oleh kegiatan-kegiatan yang menghasilkan dan 

bermanfaat, apalagi setelah dibukanya program Wisata Budaya Baduy (Saba Budaya 

Baduy). Kegiatan warga lebih intensif termasuk kaum wanitanya, di saat waktu senggang 

tidak ke ladang mereka menenun berbagai jenis pakaian khas Baduy misalnya selendang, 

samping/sarung, pakaian adat, dan lain-lain. Bagi kaum laki-laki dimanfaatkan dengan 

membuat kerajinan anyaman membuat koja, jarog, tas pinggang, topi, tas model anak 

sekolah, tempat HP, tempat minuman yang terbuat dari kulit pohon teureup serta bentuk-

bentuk kerajinan lainnya sebagai cinderamata khusus Baduy. Itu semua dilakukan selain 

untuk memenuhi kebutuhan pasar para pengunjung dan pemesan khusus. Belakangan 

mereka sudah mulai memunculkan produk baru hasil olahan khusus, yaitu Gula Jahe dan 

Bandrek Baduy. 

Persatuan dan kesatuan serta kerja sama adalah bagian yang tak terpisahkan dari 

ciri khas masyarakat Baduy. Hampir di setiap kegiatan kemasyarakatan atau kebutuhan 

individu selalu dikerjakan dengan semangat gotong royong saling membantu, dalam 

bahasa mereka diistilahkan rereongan. Misalnya pada saat menanam padi (ngaseuk), 

acara sunatan, pembuatan dan perbaikan jalan atau jembatan dan sebagainya. Dan 

uniknya adalah tidak mengenal klasifikasi kedudukan atau jabatan ataupun status 

ekonomi, mereka bersatu padu antara pemimpin adat dengan anggota masyarakat, laki-

laki dan perempuan semua ikut berpartisipasi secara bersama-sama dan kompak. 

Pertumbuhan dan perkembangan jumlah penduduk Suku Baduy termasuk pada 

kategori cepat dan tinggi dengan ditandai atau diiringi bertambahnya jumlah kampung 
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dari tahun ke tahun. Angka kelahiran (fertilitas) dan angka kematian (mortalitas) sangat 

tidak seimbang, lebih tinggi jumlah kelahiran. 

Tabel 1. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin 

No Jenis Kelamin Jumlah Jumlah Kepala 
Keluarga (KK) 

1. Laki-laki 5.624 jiwa 2.948 KK 
2. Perempuan 5.548 jiwa 

Total 11.172Jiwa 

Sumber: data monografi Desa Kanekes tahun 2010 

Objek penelitian penulis adalah masyarakat Suku Baduy yang berlokasi di Desa 

Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

c. Sekilas Provinsi Banten 

Banten adalah satu wilayah yang memiliki potensi alam yang cukup tinggi dan 

beragam dengan karakter masyarakat yang agamis, patriotis, serta memiliki rasa 

nasionalis yang tinggi sesuai dengan catatan sejarah yang ada pada bangsa kita. 

Provinsi Banten adalah provinsi yang tergolong provinsi muda dengan menempati 

urutan ke-30 dari jumlah provinsi-provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Banten lahir 

dari kandungan Provinsi Jawa Barat tepat pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2000 dengan 

payung hukumnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 yang peresmiannya 

dilaksanakan pada tanggal 18 November 2000. 

Provinsi Banten terbagi ke dalam 4 wilayah Kabupaten, yaitu Kabupaten Lebak, 

Kabupaten Pandeglang, Kabupaten Serang, dan Kabupaten Tangerang, serta 4 

Pemerintahan Kota, yaitu Kota Tangerang, Kota Serang, Kota Cilegon, dan Kota 

Tangerang Selatan (yang terbentuk pada bulan Januari 2009). Wilayahnya dibatasi oleh 

dua kondisi, sebelah utara, barat, dan selatan dibatasi oleh Laut dan Samudera yaitu Laut 
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Jawa, Selat Sunda dan Samudera Hindia sedangkan di sebelah timur dibatasi oleh daratan 

yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Barat dan DKI Jakarta. Secara Geografis 

Provinsi Banten berada di wilayah antara 105° 6’ sampai dengan 106° 6’ Bujur Timur 

dan 5° 46’ sampai dengan 7° 1’ Lintang Selatan dengan luas wilayah ± 8.800,83 Km². 

secara topografi Provinsi Banten dibagi menjadi dua bagian besar, yaitu daerah 

perbukitan di sebelah selatan (Kabupaten Pandeglang dan Lebak) dan daerah dataran 

rendah di bagian lainnya, dengan temperature suhu rata 23° C di perbukitan 32° C di 

daerah pesisir pantai dan 16° sampai 28° C di sekitar pegunungan dengan ketinggian 300-

1.300 meter di atas permukaan laut. 

d. Kabupaten Lebak Secara Umum 

Kabupaten Lebak adalah salah satu Kabupaten terluas dengan luas wilayah 

daratan ± 3.044,72 Km² atau 304.472 Ha atau sekitar 32% dari 8.800,83 Km² luas 

wilayah Banten serta memiliki wilayah laut seluas 588.745 Km² dengan panjang pantai 

berkisar 91,42 Km. 

Secara geografis, letak Kabupaten Lebak berada pada 105° 205’-106° 30’ BT dan 

6° 18’-70° 00’LS. Secara Topografi Lebak memiliki tiga tipe wilayah, yaitu wilayah 

pegunungan di Lebak bagian tengah dengan ketinggian 201-500 meter dpl dan dataran 

rendah (pantai) di sebelah selatan dengan ketinggian 0-200 meter dpl serta di wilayah 

Lebak Timur dengan ketinggian antara 201-1000 meter dpl. Curah hujan  rata-rata 

pertahun mencapai angka 2000-4000 mm, suhu udara berkisar antara 24,5° C-29,9° C. 

Lokasi Daerah Kabupaten Lebak tidak terlepas dari lokasi asosiatif Kawasan Hunian 

Masyarakat Suku Baduy.  
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6. Tipe Budaya Politik Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten 

Budaya politik menjadi cerminan sikap khas warga negara di dalam sistem politik 

itu. Ia tidak lain merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial (sistem politik) 

yang kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat 

kognitif(pemahaman dan keyakinan), afektif (ikatan emosional/perasaan) dan evaluative 

(penilaian). Budaya politik merupakan aspek politik yang terdapat sistem nilai dan 

keyakinan yang dimiliki oleh masyarakat, dan suatu sikap orientasi yang menjadi ciri 

warga negara terhadap kehidupan politik dan aneka ragam bagiannya dalam sistem 

politik. 

Dalam hal tersebut salah satu ciri budaya politik yakni mengenai interaksi 

masyarakat Baduy hidup saling tolong menolong tidak ada perselisihan antar warga 

sekitar. Hidup berdampingan adalah kunci utama untuk tetap melestarikan aturan adat 

yang ada dalam masyarakat Suku Baduy. Interaksi berjalan dengan lancar dan baik tidak 

jauh dari peran antar masyarakat untuk tetap berkomunikasi sesama masyarakat 

sekitarnya. 

Berdasarkan hasil observasi atau wawancara pada masyarakat Suku Baduy Desa 

Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Masyarakat Suku 

Baduy memiliki pendapat tersendiri. 

Kepala Desa Kanekes, Jaro Dainah (52 tahun) menjelaskan, bahwa interaksi 

masyarakat Suku Baduy dengan masyarakat sekitarnya sebagai berikut: 

“Interaksi masyarakat Baduy dengan masyarakat sekitar sangat penting, berupa 
interaksi kewaspadaan, siap siaga kesatuan dan persatuan di dalam Baduy 
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ataupun di luar Baduy (Lamun nagara aman tentram jeung sejahtera).” 
(wawancara, tanggal 15 Maret 2011). 

 
Sebutan “Jaro” dalam masyarakat Suku Baduy adalah sebutan untuk kepala desa di 

wilayah Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar. 

Interaksi merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang dinamis antara orang 

perseorangan, antara perseorangan dan kelompok, dan antara kelompok dan kelompok. 

Masyarakat Suku Baduy merupakan suku terasing akan tetapi dalam hal berinteraksi 

dengan masyarakat sekitar sangat baik, mereka dapat menjaga hubungan yang damai, 

tenteram, dan sejahtera. Masyarakat Suku Baduy dalam melaksanakan interaksi saling 

ketergantungan antara satu dengan yang lainnya, maksudnya adalah dalam berinteraksi 

mereka menggunakan cara seperti berladang, jual beli dan membuat kerajinan.  

 Ambu Arsih (30 tahun) masyarakat Suku Baduy menjelaskan pendapatnya 

mengenai Kendala masyarakat Suku Baduy dalam melakukan interaksi dengan 

masyarakat sekitarnya dan usaha untuk mengatasinya sebagai berikut: 

“Teu aya kendala nu pisan dina interaksi masyarakat Baduy dina kahirupan poe 
ngayakeun masyarakat sekitar, teu aya oge usaha keur ngatasi kendala kusabab 
kasakabeh berjalan keur lancar selama ieu jeung kami berharap teu aya kendala 
ngayakeun masyarakat Baduy.” (tidak terdapat kendala sama sekali dalam interaksi 
masyarakat Baduy dalam kehidupan sehari-hari dengan masyarakat sekitar, jadi 
tidak ada juga usaha untuk mengatasi kendala karena semua berjalan dengan lancar 
selama ini dan kami berharap tidak akan pernah ada kendala dalam masyarakat 
Baduy ini). (wawancara, tanggal 15 Maret 2011). 

 
Dapat dijelaskan panggilan “Ambu” dalam masyarakat  Suku Baduy adalah 

panggilan untuk seorang ibu, apabila perempuan dalam Suku Baduy sudah menikah dan 

memiliki anak secara otomatis perempuan tersebut dipanggil Ambu (Ibu). 

Interaksi masyarakat Baduy sama sekali tidak ditemui kendala yang menghambat 

dalam proses interaksi dengan masyarakat sekitar, semua berjalan dengan damai, rukun, 
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dan sejahtera. Masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar tetap menjaga keutuhan 

kesatuan dan persatuan dalam suku maupun diluar suku. Banyak hal yang ditemui di 

Baduy yang tidak ditemukan di dunia luar sana, masyarakat Baduy begitu rukun dengan 

adanya Baduy Dalam dan Baduy Luar, sangat berbeda dengan kenyataan hidup yang saat 

ini terjadi. Hubungan dalam masyarakat sekitar baik, karena tidak lepas dari lingkungan 

keluarga yang membawa pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari setiap individu 

masing-masing untuk tetap bertahan dalam bermasyarakat. 

Ambu Adah (25 tahun) sebagai ibu rumah tangga Baduy Luar menjelaskan  

mengenai hubungan masyarakat Baduy dalam lingkungan keluarga sebagai berikut: 

“Kaluarga teh tempatna belajar sagala hal tina ayah jeung ambu diajarkeun tentang 
hirup bermasyarakat atawa jaga patalina antar sesama.” (Keluarga itu tempatnya 
belajar segala hal dari ayah dan ibu diajarkan tentang hidup bermasyarakat atau jaga 
hubungan antar sesama). (wawancara, tanggal 16 Maret 2011). 

 
Salah satu yang terpenting adalah hubungan dalam lingkungan keluarga, karena 

dalam keluarga merupakan tempat pertama belajar berinteraksi dengan ayah, ibu, kakak 

ataupun adik. Masyarakat Baduy melakukan hubungan dalam keluarga sangat baik sekali, 

dalam keluarga bagaimana ayah berinteraksi dengan istri dan anak, ibu berinteraksi 

dengan suami dan anak, serta anak berinteraksi dengan ayah dan ibunya. Semua itu 

berjalan lancar selama proses komunikasi yang dilakukan dalam keluarga berjalan 

sukses. 

Bang Jakam (25 tahun) masyarakat Baduy menjelaskan pendapatnya mengenai 

hubungan masyarakat Suku Baduy dengan masyarakat Non-Baduy sebagai berikut: 

“Kami sebagai masyarakat Baduy dengan senang hati berhubungan dengan 
masyarakat bukan Baduy, asal saling menguntungkan saja (misal ada orang non 
Baduy butuh tenaga kami di ladang miliknya, ada tamu yang berkunjung ke Baduy 
yang menjadi guide nya kan warga Baduy sendiri) dan tidak melanggar ataupun 
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merusak tatanan adat kami yang ada di Baduy ini.” (wawancara, tanggal 16 Maret 
2011) 

 
Tidak hanya dalam masyarakat sekitar Baduy saja mereka berhubungan, akan tetapi 

mereka juga menerima kehadiran dan dapat menjalin kerjasama dengan masyarakat non 

Baduy asalkan saling menguntungkan bagi keduanya dan masyarakat non Baduy tetap 

bisa menjaga dan menghormati tatanan adat yang terdapat di Suku Baduy serta tidak 

merusak wilayah Suku Baduy. Hal yang biasa dilakukan oleh masyarakat non Baduy 

yakni, mempekerjakan masyarakat Baduy di ladang milik mereka, berdagang hasil 

kerajinan masyarakat Baduy seperti Gula jahe, kaos Baduy, kain/selendang Baduy, batik 

Baduy, ikat kepala Baduy, senjata khas Baduy. Seperti pada (gambar 6) terlihat seorang 

wanita sedang menenun kain/selendang Baduy dan pada (gambar 7) tersebut merupakan 

hasil kerajinan Baduy untuk dijadikan souvenir Baduy.  

  
Gambar 6. Selendang/kain Baduy Gambar 7. Kerajinan tangan Baduy 

 
Masyarakat Suku Baduy memang taat dan patuh pada aturan adat yang berlaku 

disana, akan tetapi ada hal yang membedakan antara Baduy Dalam dan Baduy Luar 

dalam hal penggunaan alat teknologi seperti radio, handphone, komputer, televisi, dan 

sebagainya. Masyarakat Baduy Luar hampir masyarakatnya memiliki handphone, namun 

untuk keberadaan komputer dan televisi tersebut berada di POLINDES (Pos milik 

pemerintah desa) yang diketahui barang-barang tersebut pemberian dari pemerintah 

untuk masyarakat Baduy agar masyarakat Baduy bisa memanfaatkannya dengan baik, 
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bukan berarti pemerintah ingin mengubah aturan adat Baduy namun pemerintah hanya 

memfasilitasi supaya masyarakat Baduy bisa mengetahui perkembangan dunia luar dan 

memantau perkembangannya serta untuk pengadaan komputer adalah untuk 

memudahkan masyarakat Baduy jika ada tamu berkunjung untuk mengurus surat 

perijinannya. 

Marsadi atau ayah Mae (29 tahun) masyarakat Baduy sekaligus sebagai sie.bagian 

humas Saba wisata Baduy menjelaskan tentang penggunaan alat teknologi dalam 

kehidupan masyarakat Suku Baduy sebagai berikut: 

“Penggunaan alat teknologi sebenarnya dalam aturan dilarang, masyarakat Baduy 
Dalam tidak menggunakan alat-alat modern tersebut, hanya saja masyarakat Baduy 
Luar diperbolehkan menggunakan alat-alat modern tersebut tetapi jika ada razia 
dari Kepala adat (PUUN) barang-barang tersebut disita dan dimusnahkan kecuali 
barang-barang yang diberikan pemerintah karena barang-barang tersebut sudah 
mendapat perijinan dari PUUN selama barang-barang tersebut tidak di tempatkan di 
dalam Baduy, oleh karena itu ada di POLINDES.” (wawancara, tanggal 16 Maret 
2011) 
 

Sebutan ayah adalah untuk laki-laki yang sudah menikah dan memiliki anak, 

kemudian laki-laki itu mempunyai anak diberi nama maka diikutsertakan dalam sebutan 

ayah tersebut. Masyarakat Suku Baduy memang terbagi dua yakni, masyarakat Baduy 

Dalam dan masyarakat Baduy Luar keduanya memiliki ciri khas tersendiri dan ada yang 

membedakan antara keduanya dalam hal penggunaan alat teknologi masyarakat Baduy 

Dalam sama sekali tidak terpengaruh dengan adanya alat-alat teknologi tersebut, lain 

halnya dengan masyarakat Baduy Luar aturan adat memberikan kelonggaran bagi mereka 

namun tetap jika ada razia dari PUUN barang-barang atau alat-alat teknologi diketahui 

terdapat di dalam wilayah Baduy akan disita dan dimusnahkan. 

 



66 

 

Tabel 2. Peraturan Adat dan Sanksi Pelanggaran pada Suku Baduy 
No Aturan Adat Sanksi Akibat Pelanggaran 
1. Dilarang membuat kolam, 

membendung aliran sungai atau 
membuat sumur. 

Denda, diasingkan untuk masyarakat 
Baduy Dalam diharapkan 
mengembalikan ke keadaan semua. 

2. Dilarang mengunakan bahan/teknologi 
kimia, pestisida, pupuk. 

Disita 

3. Dilarang memelihara hewan berkaki 
empat. 

Disita dan dihancurkan 

4. Dilarang berburu dengan senapan 
(dilarang memiliki senapan). 

Disita dan dihancurkan 

5. Dilarang menggunakan peralatan 
pertanian modern; cangkul, bajak 
traktor 

Disita dan dihancurkan 

6. Dilarang menebang pohon atau 
meratakan kayu dengan gergaji 

Disita dan dihancurkan 

7. Dilarang menggunakkan minyak bumi 
(minyak tanah, bensin, solar) 

Disita dan dibuang 

8. Dilarang memasuki kawasan Sasaka 
Domas 

Denda; bila pelanggaran masyarakat 
Baduy Dalam maka diasingkan 
(selain denda) 

9. Dilarang merusak Kawasan Leuweung 
Kolot / Leuweung Larangan 

Diberi peringatan dan denda; 
diamankan oleh aparat desa. 

10. Dilarang meracun ikan Diberi peringatan; denda 
11. Dilarang mandi menggunakan sabun, 

pasta gigi 
Disita dan dibuang 

12. Tidak boleh bersekolah Denda; bila pelanggaran masyarakat 
Baduy Dalam maka diasingkan 
(selain denda) 

13. Tidak boleh bepergian dengan naik 
kendaraan 

Diberi peringatan dan denda; 
diamankan oleh aparat desa. 

14. Tidak boleh menggunakan alat 
elektronik 

Disita dan dihancurkan 

15. Tidak boleh menggunakan perabotan 
rumah tangga yang mewah 

Disita dan dihancurkan 

16. Tidak boleh berpoligami/Poliandri 
(walaupun PUUN, bila istrinya 
meninggal harus mengundurkan diri 
dari jabatannya dan tidak 
diperbolehkan beristri lagi) 

Denda; bila pelanggaran masyarakat 
Baduy Dalam maka diasingkan 
(selain denda). 

Penyitaan terhadap barang-barang yang dilarang dapat dilakukan langsung apabila 

masyarakat terlihat menggunakannya. Selain itu dilakukan pemeriksaan setahun sekali 

oleh aparat adat pada setiap rumah tangga. Kegiatan ini memungkinkan salah satu 
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penyebab masyarakat Baduy memelihara tata nilai. Semua sanksi yang diberikan 

disesuaikan dengan latar belakang pelanggarannya, apakah karena ketidaktahuan, 

dorongan ekonomi atau lainnya. Terdapat perbedaan dan persamaan antara masyarakat 

Suku Baduy Dalam dan masyarakat Suku Baduy Luar, karena tidak semua aturan adat 

menyamakan keduanya ada hal-hal tertentu yang harus dibedakan dan disamakan. Setiap 

individu pasti memiliki perbedaan dan persamaan, tidak mungkin semua orang sama 

apalagi suatu komunitas Suku pasti memiliki perbedaan dan persamaan yang dimiliki 

mereka seperti halnya masyarakat Suku Baduy. Kehidupan yang dijalani oleh masyarakat 

Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar sangat berbeda sekali, namun demikian 

mereka masih tetap menjaga amanat wiwitan untuk tetap dipatuhi. Masyarakat Suku 

Baduy memiliki ciri khas masing-masing, karena masyarakat Suku Baduy terbagi dalam 

Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar, dalam tabel berikut ini dapat dilihat perbedaan 

dan persamaan antara keduanya. 
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Tabel 3. Perbedaan dan Persamaan Antara Suku Baduy Dalam dan Suku Baduy Luar 

Perbedaan Persamaan/ 

Keseragaman 
Baduy Dalam Baduy Luar 

1. Pakaian 

- Hanya ada dua warna, 
yaitu hitam atau putih 
balacu,umumnya 
memakai putih 

- Pakaian tidak dijahit 
secara modern hanya 
di-kecos oleh jarum 
kecil saja 

- ikat kepala warna putih 

 

1. Pakaian 

- Warna Hitam dan Putih, 
tetapi lebih umum memakai 
warna hitam 

 

- Pakaian sudah dijahit 
secara modern, dengan 
celana umumnya pendek 

- ikat kepala/lontar berwarna 
corak biru hitam. 

1. Pakaian 

- Pakaian hanya 
menggunakan 
dua warna 

2. Peralatan Masak, 
Makan, dan Minum 

- Tidak boleh 
menggunakan peralatan 
modern, yang ada dan 
diperbolehkan di 
antaranya: dangdang 
(seeng), kuali 
(kekenceng), kukusan 
(aseupan), hihid, 
lumping (pangarih), 
kuluwung, boboko, 
pinggan/mangkuk, 
somong (gelas bambu) 
dan botol besar tempat 
air minum. 

-Memasak 
menggunakan tungku 
(hawu). 

-Tidak boleh 
menggunakan minyak 
tanah, hanya minyak 

2. Peralatan Masak, Makan, 
dan Minum 

- Penggunaan alat-alat semi 
modern sudah banyak 
digunakan, baik untuk 
memasak maupun alat-alat 
untuk makan dan minum. 

 

 

 

 

 

- Selain pakai tungku, juga 
sudah banyak yang 
menggunakan minyak 
tanah. 

- Penggunanaan bumbu 
masakan sudah biasa, serta 
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kelapa 

 

- Makanan dimasak 
secara sederhana sekali 
tidak memakai bumbu 
masak 

3. Hukum Adat 

-Dilarang menggunakan 
sabun mandi, sikat gigi, 
dan odol serta minyak 
wangi (parfum). 

-Dilarang menggunakan 
alas kaki 

- Dilarang bepergian 
menggunakan 
kendaraan 

- Dilarang memiliki alat-
alat elektronik seperti 
radio, HP, foto, dan 
lain-lain 

- Dilarang poligami dan 
tindakan asusila 

- Dilarang memiliki dan 
menggunakan 
perhiasan emas buat 
wanita, merokok bagi 
laki-laki 

-Warga tidak 
diperkenankan 
membuka warung 
untuk berdagang 

4. Pola Hidup 

-Dengan segala 
keterbatasan, ketat, dan 
banyaknya larangan 
hukum adat, maka pola 
hidup sehari-hari warga 

menu makanan sudah 
bernilai gizi. 

 

 

 

 

3. Hukum Adat 

- Semua Larangan adat yang 
berlaku di Baduy Dalam di 
Baduy Luar diberikan 
kelonggaran atau 
diperbolehkan kecuali 
poligami, memiliki alat 
elektronik modern terutama 
radio, televisi, sampai saat 
ini masih dilarang 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Pola Hidup 

-Mengingat perbedaan 
kelonggaran hukum adat 
maka pola hidup Baduy 
Luar sudah mengadopsi 
model atau gaya hidup 
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Berdasarkan tabel tersebut, bahwa Suku Baduy tetap memiliki persamaan dan 

perbedaan yang dimiliki karena itu menjadi suatu keunikan.  

 

 
Gambar 8. Suku Baduy Dalam  Gambar 9. Suku Baduy Luar 

Terlihat pada (gambar 8) perbedaan dalam hal pakaian yang digunakan oleh 

masyarakat Suku Baduy Dalam, mereka memakai pakaian berwarna putih dan hitam 

dengan ikat kepala putih dan lihat juga pada (gambar 9) masyarakat Suku Baduy Luar 

memakai pakaian berwarna hitam dengan ikat kepala yang bercorak biru hitam. 

Baduy Dalam sangat 
sederhana dan simpel, 
ikhlas dan menerima 
hidup apa adanya, 
ketaatan dan kepatuhan 
pada hukum adat tinggi 
sekali, sikap toleransi 
dan budaya gotong 
royong masih kuat, 
disiplin terhadap waktu. 

modern, tetapi masih dalam 
batas-batas normal 
disesuaikan dengan hukum 
adat yang berlaku. 
Beberapa individu dan 
kelompok sudah memulai 
menjalin kerja sama dalam 
berdagang serta sudah 
berorientasi pada bisnis 
(pola hidup konsumtif) 

- Di setiap kampung sudah 
tumbuh atau bermunculan 
kios/warung kecil yang 
menyediakan kebutuhan 
hidup manusia seperti yang 
terjadi di luar masyarakat 
Baduy. 

7.  

http://ksupointer.com/wp-content/uploads/2010/03/baduy-2.jpg
http://ksupointer.com/wp-content/uploads/2010/03/badui-luar.jpg
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Gambar 10. Peralatan dapur Suku Baduy Gambar 11. Dapur Suku Baduy 

Terlihat pada (gambar 10) merupakan peralatan memasak yang digunakan oleh 

masyarakat Suku Baduy seperti; Seeng (dandang) adalah suatu tempat untuk memasak 

nasi yang sudah diaroni. Seeng berbentuk tinggi ramping, bagian dalam berongga seperti 

silinder, bagian bawah membesar, bagian atas membesar, menyempit di tengah dan 

alasnya agak cembung. Bahan bakunya ada yang terbuat dari tembaga dan ada pula dari 

aluminium yang merupakan produksi pabrik. Seeng ini merupakan alat memasak 

makanan yang paling penting, terutama untuk memenuhi makanan pokok yakni nasi. 

Oleh sebab itu hampir setiap keluarga masyarakat Sunda memiliki seeng yang digunakan 

untuk memasak nasi, sekalipun dengan ukuran yang berbeda misalnya ada yang kecil, 

sedang atau besar. Kuali (Kekenceng) adalah alat penggoreng yang terbuat dari 

alumunium atau besi, bahkan ada juga yang terbuat dari tanah. Kegunaan kekenceng ialah 

untuk menggoreng, menumis, dan menyangray makanan. Alat ini tidak kalah pentingnya 

dengan seeng atau aseupan, sebab dipergunakan untuk mengolah makanan terutama lauk 

pauk sebagai kawan nasi.  Aseupan atau kukusan adalah suatu wadah untuk mengukus 

nasi atau makanan lain. Aseupan berbentuk kerucut dan terbuat dari bambu yang 

dianyam. Seperti halnya seeng, aseupan merupakan alat memasak makanan yang penting 
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yakni untuk menanak nasi. Oleh sebab itu hampir di setiap dapur masyarakat Sunda 

selalu didapati aseupan. Hihid itu berupa kipas tangan untuk mengipasi tungku, 

Boboko adalah suatu tempat untuk mencuci beras atau wadah nasi. Boboko terbuat dari 

bambu yang dianyam rapat, berbentuk bundar cembung dengan kaki segi empat yang 

disebut soko. Sisi permukaan wadah diberi wengku yang dililitkan dengan bambu tali. 

Pada masyarakat Sunda, boboko digunakan juga untuk menyimpan barang makanan yang 

akan dikirimkan ke tetangga atau saudara.  lumping (pangarih) merupakan perkakas dari 

kayu atau batu yang berlekuk ditengahnya untuk menumbuk beras, pinggan/mangkuk, 

somong (gelas bambu) dan botol besar tempat air minum, dan memasak menggunakan 

tungku (hawu). 

Terlihat pada (gambar 11) adalah Dapur adalah suatu ruangan atau tempat khusus 

yang memiliki perlengkapan dan peralatan untuk mengolah makanan hingga siap untuk 

disajikan. Dapur tersebut berbeda dengan dapur biasanya, yang membedakannya adalah 

dapur yang memasak menggunakan hawu (tungku) menggunakan kayu bakar dan hanya 

menumpuk-numpuk batu bata sehingga menjadi kompor tradisional atau disebut hawu 

(tungku), dapur ala Suku Baduy. 

Diketahui bahwa dalam aturan hukum adat masyarakat Suku Baduy Dalam dilarang 

menggunakan sabun mandi, sikat gigi dan odol serta minyak wangi sebagai ganti dari 

sabun mandi mereka menggunakan daun yang berada di hutan untuk mandi dan mencuci 

baju serta batu yang berwarna merah digosok-gosokkan ke batu kali dan diluluri ke badan 

sebagai pengganti sabun. Masyarakat Suku Baduy Dalam tidak menggunakan alas kaki 

seperti sandal dalam kehidupan sehari-hari mereka serta tidak boleh menggunakan 
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kendaraan saat bepergian harus jalan kaki kemanapun mereka pergi karena hal tersebut 

telah menjadi aturan hukum adat Suku Baduy tersebut. 

Hal tersebut menggambarkan keunikan yang dimiliki oleh masyarakat Suku Baduy, 

sulitnya mendeskripsikan budaya politik Indonesia karena masyarakat Indonesia diwarnai 

oleh perbedaan suku, agama, dan kebudayaan daerah. Istilah budaya politik tertentu 

melekat pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik 

dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern. 

3. Hubungan Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes dengan Orang Asing/Luar Suku 

Baduy Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten 

Satu alasan hubungan masyarakat terjalin karena untuk melanjutkan kelangsungan 

hidup, karena setiap manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.  

Hubungan antara masyarakat/warga sipil dengan pemerintah pun harus terjalin harmonis, 

agar kehidupan bernegara dan berbangsa berjalan aman, tertib, tenteram, aman, dan 

terkendali. Dalam hal hubungan masyarakat Suku Baduy dengan orang asing atau luar 

Suku Baduy, keduanya tidak ada masalah dan saling menguntungkan jika bisa 

bekerjasama dengan baik. Suatu hubungan dikatakan tidak baik jika keduanya tidak bisa 

bekerjasama dalam hal apapun. 

Pemerintah seharusnya bisa menjadi panutan untuk warganya, akan tetapi dapat 

dikatakan saat ini masyarakat Suku Baduy lah yang seharusnya menjadi contoh bagi 

pemerintah. Suku Baduy memiliki hukum adat sendiri untuk mengatur hidup 

masyarakatnya, akan tetapi mereka juga tetap mengikuti hukum negaranya Indonesia dan 

masih tetap menjalankan dan mentaati hukum yang berlaku. 
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Mardho (53 tahun) sebagai Kasi Sosial Politik Kabupaten Lebak menjelaskan 

pendapatnya bahwa  mengenai hubungan pemerintah dengan masyarakat Suku Baduy 

sebagai berikut: 

“Secara pemerintah, Suku Baduy tetap menaati dan menjalankan aturan 
pemerintah walaupun Suku Baduy memiliki aturan adat sendiri dan pemerintah 
menghargai aturan adat yang dimiliki Suku Baduy serta mereka tetap 
menghormati aturan yang berasal dari pemerintah. Hubungan pemerintah dengan 
masyarakat Suku Baduy baik-baik saja selama ini.” (wawancara, tanggal 14 
Maret 2011)  

 
Hal tersebut diperkuat dengan penjelasan yang diberikan oleh Jaro Dainah (52 

tahun) sebagai Kepala Desa Kanekes Suku Baduy sebagai berikut: 

“Pemerintah dengan masyarakat Suku Baduy teu aya (tidak ada) masalah, baik-
baik saja, asal pemerintah tidak melanggar dan merusak aturan adat yang ada di 
Suku Baduy ini dan selama ini memang tidak ada masalah, kami masyarakat 
Suku Baduy berharap sampai kapanpun akan selalu baik-baik saja.” (wawancara, 
15 Maret 2011) 

 
Hubungan pemerintah dengan Suku Baduy telah nyata, memang keduanya bisa 

berjalan selaras dan harmonis. Bisa dijelaskan bahwa harmonis yang dimaksud antara 

pemerintah dengan Suku Baduy yakni memang sampai saat ini tidak pernah ada konflik 

yang terjadi antara keduanya, sebagai bukti nyata bahwa pemerintah dan Suku Baduy 

hidup harmonis adalah perlindungan rasa aman yang diberikan pemerintah berupa peduli 

akan Hak Ulayat tanah mereka agar tidak diganggu oleh orang-orang yang tidak 

bertanggung jawab, serta Suku Baduy pun membuktikan bahwa mereka selain memiliki 

hukum adat sendiri namun mereka peduli dan menghargai pemerintah serta tetap 

melakukan seba (kegiatan yang dititipkan dari leluhur untuk menyampaikan amanat-

amanat wiwitan pada pemerintah berupa saling menitipkan, mengingatkan, melaporkan, 

dan mendoakan secara lahirnya dan secara batinnya agar manusia, bangsa, dan negara 
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tetap aman tenteram terhindar dari bencana dan kerusakan). Pemerintah setempat sangat 

senang dengan keberadaan Suku Baduy selain menjadi aset wisata, Suku Baduy 

merupakan Suku yang tidak sulit untuk di ajak kerjasama dengan pemerintah walaupun 

mungkin tidak semua masyarakat Suku Baduy mengerti dengan urusan pemerintah 

ataupun dunia politik. Seperti pada (gambar 12 dan 13) memperlihatkan bahwa 

masyarakat Suku Baduy sudah bisa dikatakan berdemokrasi, mereka ikut serta dalam 

pemilihan (Pemilu). Masyarakat Suku Baduy yang ikut serta dalam mempergunakan hak 

suaranya untuk mencoblos dan membantu dalam penghitungan suara hasil pencoblosan. 

 
Gambar 12. Baduy ikut Penghitungan Suara  Gambar 13. Baduy ikut Pencoblosan 

Membicarkan mengenai dunia politik masyarakat Suku Baduy, kenyataan bahwa 

komunitas Suku Baduy yang unik dengan berbagai sikap dan perilaku khasnya, ternyata 

tetap memiliki daya pikat yang luar biasa dan masih tetap menjadi bahan perbincangan 

yang intesif diberbagai kalangan. Berbagai tanggapan perhatian serta pembahasan tajam 

terhadap keberadaan mereka masih tetap berrgulir dengan intesitas yang cukup tinggi, 

baik yang datang dari kalangan pemerhati lingkungan, budayawan, para peneliti Suku 

Baduy, lembaga formal dan informal yang peduli terhadap Suku Baduy, termasuk para 
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pengambil keputusan dan kebijakan, baik pemerintah pusat maupun daerah. Sorotan 

tersebut secara umum tertuju pada seluruh aspek kehidupan yakni pada aspek pendidikan, 

kesehatan, sosial ekonomi, dan partisipasi kenegaraan masyarakat Baduy pada kegiatan 

pemilu (politik). 

Mardho (53 tahun) Kasi Sosial Politik Kabupaten Lebak menjelaskan 

pendapatnya bahwa peran pemerintah dalam mensosialisasikan pemilihan kepala daerah 

kepada masyarakat Suku Baduy sebagai berikut: 

“Dalam hal mensosialisasikan pemilihan kepala daerah (seperti Gubernur, Bupati 
sampai dengan Pemilihan Presiden), kami sebagai aparat pemerintah hanya 
membantu dalam pemberitahuan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, 
sarana prasarana untuk pemilihan, tetapi yang mengurus segalanya pada saat 
pemilihan yang mengurus adalah masyarakat Suku Baduy Luar mereka turut serta 
dalam pemilihan tersebut.” (wawancara,tanggal 14 Maret 2011)  

 
Marsadi/ayah Mae (29 tahun) masyarakat Suku Baduy sebagai sie. Humas 

setempat menjelaskan pendapatnya bahwa: 

“ Saat acara pemilihan sebenarnya kami hanya Lunang (milu kanu meunang) ikut 
pada yang menang tapi prinsip tersebut hanya digunakan oleh masyarakat Suku 
Baduy Dalam untuk masyarakat Suku Baduy Luar sudah ikut serta dalam 
pemilihan mereka pun yang menjadi peserta dan panitia dalam mempersiapkan 
pemilihan kepala daerah.” (wawancara, tanggal 16 Maret 2011) 

 
Dari sekian sorotan yang diarahkan pada masyarakat Suku Baduy, aspek 

kehidupan partisipasi kenegaraan (berpolitik) masyarakat Suku Baduy masih 

menunjukkan kurva naik dan masih menjadi wacana hangat bagi para pemburu informasi 

dan bagi para pengambil keputusan serta bagi organisasi politik, mengingat sampai saat 

ini komunitas adat masyarakat Suku Baduy masih termasuk pada kategori dan tercatat 

sebagai bagian dari Komunitas Adat Terpencil (KAT) atau Suku Terasing yang ada di 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana ciri dan kriteria KAT masih melekat pada 
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setiap kegiatan keseharian mereka. Mereka masih memegang kuat hukum adat dan tradisi 

leluhur (amanat wiwitan), cenderung masih tertutup dan menutup diri dari dunia modern, 

kurang atau belum terlibat secara luas dalam jaringan dan pelayanan sosial, juga politik: 

ketertinggalan, keterbelakangan, dan kekurangsejahteraan masih menjadi bagian terbesar 

dari kehidupan mereka. 

Berbagai media cetak dan elektronik sudah tak terhitung yang memuat dan  

mencoba mempublikasikan tentang kegiatan keseharian mereka yang ada hubungannya 

dengan perilaku-perilaku politik atau lebih tepat disebut  dengan bentuk-bentuk perilaku 

partisipatif masyarakat terhadap program dan kebijakan negara (pemerintah). 

Jakam (25 tahun) masyarakat Suku Baduy mengatakan pendapatnya mengenai 

pemerintahan saat ini sebagai berikut: 

“Pemerintahan saat ini sudah bagus dibanding yang dulu-dulu, saya dan yang 
lainya hanya ikut-ikut saja yang penting negara aman, tenteram dan sejahtera 
tidak ada yang perkelahian bisa jaga persatuan dan kesatuan negara Indonesia dan 
pemerintah lebih peduli dengan rakyatnya.” (wawancara, tanggal 16 Maret 2011) 

 
Pendapat tersebut diperkuat dengan penjelasan dari Ambu Kariba (33 tahun) 

masyarakat Suku Baduy sebagai berikut: 

“Pamarentah selama ieu teh baik-baik saja teu aya masalah.”(pemerintah selama 
ini baik-baik saja). (wawancara, tanggal 16 Maret 2011) 
 

Pemerintah dari sudut pandang masyarakat Suku Baduy tidak ada masalah selama 

pemerintah bisa menjaga dan menghormati tatanan adat yang berada di Suku Baduy tidak 

merusak dan mengubah apa yang sudah menjadi aturan adat di Suku Baduy. Masyarakat 

Suku Baduy sangat berterima kasih sekali pada Bupati/Gubernur beserta jajaran aparat 

pemerintahan yang sudah banyak membantu begitu banyak terhadap kebutuhan 
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masyarakat Suku Baduy, yaitu perlindungan rasa aman dari penyerobotan tanah ulayat 

adat di Suku Baduy. 

Ambu Arsih (30 tahun) masyarakat Suku Baduy menjelaskan pendapat mengenai 

arti penting pemimpin bagi masyarakat Suku Baduy sebagai berikut: 

“Pamimpin mah kudu pinter, mun ti tindakan ulah nyaur teu di ukur.” (Pemimpin 
itu harus cerdas berpikir, jika bertindak jangan asal ngomong). (wawancara, 
tanggal 16 Maret 2010) 

 
Pendapat lainnya berasal dari Ambu Adah (25 tahun) masyarakat Suku Baduy. 

“Pamimpin kudu boga kalakuan mere maweh nyaah kanu leutik ngariksa kanu 
boga, mutuskeun perkara ulah cuweut kanu hideung, ulah monteng kanu koneng, 
ulah ngilik kanu putih, ulah neuleu tandingan nenjo paroman, nerapkeun hukum 
ulah kancra kancas.” (Pemimpin itu harus punya perilaku member dan menolong 
kepada si kecil dan member saran kepada yang kaya, mengambil keputusan harus 
adil jangan melihat kepada yang kaya atau miskin dekat atau tidak, jangan melihat 
jabatan dan wajah (silau karena kekayaan), menerapkan hukum jangan pandang 
bulu). (wawancara, tanggal 16 Maret 2011) 
 

Masyarakat Suku Baduy mendambakan sosok seorang pemimpin yang harus 

memiliki wajah yang baik, jangan seperti wajah perampok atau preman, harus jernih 

pikiran dan bersih hati, jika bekerja runtut (sistematis), kalau bertindak dan melangkah 

penuh kewaspadaan, memiliki sifat atau karakteristik sehat rohani, cerdas berpikir, 

bertindak sesuai dengan peraturan (dermawan), terampil atau produktif, cekatan disertai 

memiliki kebenaran, jika bertindak jangan asal ngomong, jika berbicara harus terukur, 

jangan bicara tanpa pikir terlebih dahulu, jangan berkata seenaknya, yang benar katakan 

benar, yang dilarang katakan dilarang, jangan menipu dan membohong, tapi jadi 

pemimpin itu yang bijaksana dalam memutuskan, harus bersifat toleran, harus menolong 

kepada yang membutuhkan, memberi kepada yang kesusahan, harus menolong kepada 

yang membutuhkan, memberi kepada yang kesusahan, harus memandu kepada yang 
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ketakutan, menerangi kepada yang kebingungan dan memberi petunjuk kepada yang 

menyimpang. 

Masyarakat Suku Baduy meskipun menjadi Suku terasing, tetapi mereka tetap 

mengenal pemimpin mereka. Masyarakat Suku Baduy bukan apatis, akan tetapi mereka 

tidak ingin mencampuri urusan dunia luar cukup masalah tersebut mereka serahkan 

kepada aparat Desa Kanekes dan aparat adat Suku Baduy. Masyarakat Suku Baduy hanya 

memperoleh pendidikan hanya berasal dari keluarga, lingkungan dan keinginan mereka 

untuk belajar sendiri, pada akhirnya untuk masalah urusan perpolitikan masyarakat Suku 

Baduy hanya ikut saja dengan aparat desa dan aparat adat Suku Baduy tersebut. 

8. Struktur Sosial Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak Provinsi Banten 

Dalam kehidupan bermasyarakat pasti terdapat organisasi kemasyarakatan yang 

terdapat dalam lingkungan tempat tinggal, karena manusia hidup bersosial dan 

berkomunikasi untuk menuju perubahan sosial yang lebih baik dan maju. Terdapat pula 

struktur organisasi dalam suatu kelompok atau komunitas tertentu agar mempermudah 

dalam menjalankan kegiatan karena sudah ada orang yang bertanggung jawab dalam hal 

tertentu. 

Dalam struktur organisasi ada kekuasaan tertinggi yang diduduki seseorang, oleh 

karena itu terdapat proses pemilihannya. Seperti apa yang telah diperoleh data dari 

responden mengenai hal tersebut. 

Jaro Dainah (52 tahun) sebagai Kepala Desa Kanekes masyarakat Suku Baduy 

menjelaskan mengenai cara pemilihan Ketua Adat dalam tradisi masyarakat Suku 

Baduy sebagai berikut: 
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“Pamimpin teu pernah nyalonkeun diri na keur dipilih jadi pamimpin, tapi 
pamimpin dicari jeung diseleksi geus para Tokoh Adat nu aya kriteria jeung 
syarat sacara Lahiriah sasuai jeung katentuan nu aya, jeung dibawa ti forum 
musyarawah lembaga adat keur diputuskan berdasarkan kasepakatan jeung 
pertimbangan Batiniah.” (Pemimpin tidak pernah mencalonkan dirinya untuk 
dipilih menjadi pemimpin, tetapi pemimpin dicari dan diseleksi oleh para Tokoh 
Adat yang ada dengan kriteria dan syarat secara Lahiriah sesuai dengan ketentuan 
yang ada, kemudian dibawa ke forum musyawarah lembaga adat untuk 
diputuskan berdasarkan kesepakatan dengan pertimbangan Batiniah). 
(wawancara, tanggal 15 Maret 2011) 

 
Intisari proses dan pelaksanaan pemilihan tokoh adat atau pemimpin adat di Suku 

Baduy, diawali dengan pemenuhan syarat-syarat atau kriteria pemimpin secara 

Lahiriah bagi seorang calon pemimpin, dan diakhiri dengan tata cara pemilihan secara 

Batiniah dengan proses tertentu yang dilaksanakan melalui musyawarah para tokoh 

adat dan kokolotan di forum rapat musyawarah lembaga adat tangtu tilu jaro tujuh 

dengan tahapan-tahapan sidang sampai pada sidang pleno lembaga adat. 

Gambar 14. Struktur Sosial lembaga adat Suku Baduy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Puun 

Tangkesan Jaro Tangtu Baresan Girang Seurat 

Jaro Warega Jaro Dangka Kokolotan 

Paghulu Jaro Pamarentah 

Pangiwa Kokolot Baresan 
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Keterangan: 

A. PUUN 

Dilihat dari struktur sosial pemerintahan adat Suku Baduy, maka kedudukan puun 

sudah jelas yaitu sebagai pemimpin tertinggi adat di Baduy. Fungsi dan tugas 

utamanya adalah pengambil keputusan dan menetapkan hukum adat yang berlaku atas 

dasar hasil musyawarah lembaga adat dan sekaligus penjamin keberlangsungan 

pelaksanaan hukum adat di masyarakat Suku Baduy. Puun dipandang sebagai kepala 

adat, pemimpin tertinggi adat atau pemberi restu hukum adat. Puun tidak langsung 

mengurus dan/atau memimpin senua kegiatan kemasyarakatan secara operasional. 

Puun adalah sebagai pemberi keputusan tertinggi terhadap hukum adat dalam rangka 

menjalankan amanah wiwitan. Ruang lingkup dan gerak kehidupan anggota 

masyarakatnya, kehidupan puun lebih mendekati pada kehidupan seorang 

begawan/resi yang jauh dari nafsu kematerian. 

Suku Baduy sangat jauh dari timbulnya persaingan kekuasaan apalagi perebutan 

kekuasaan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa pemimpin/kekuasaan hanyalah 

sebuah kepercayaan dan amanat dari leluhurnya bukan karena semata-mata didorong 

oleh keinginan pribadi. 

B. Jaro Tangtu 

Jaro tangtu adalah wakil puun yang memiliki mandat untuk melaksanakan roda 

pemerintahan dan segala amanat hukum adat dengan kedudukannya adalah sebagai 

tangan kanan puun yang berkaitan dengan pelaksanaan seluruh aspek kehidupan 

(seluruh kegiatan adat), baik yang berhubungan dengan sosial kemasyarakatan, 

pelaksanaan dan penerapan hukum adat (rule of law) beserta penerapan sanksi, 
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penentuan dan pengaturan waktu kegiatan upacara-upacara adat, sosialisasi seputar 

tatanan hukum adat pada masyarakat, penataan keamanan dan ketertiban. Jaro tangtu 

merupakan pusat pemecahan masalah dan berkewajiban untuk mengambil sikap demi 

terjaminnya pelaksanaan hukum adat dan keselamatan masyarakat Suku Baduy. Jaro 

tangtu berkewajiban mengawasi secara umum tentang pelanggaran pelaksanaan 

hukum adat di masyarakat Baduy dalam maupun di Baduy luar. 

C.  Jaro Warega 

Jaro warega adalah khusus sebutan untuk mengurus dangka kamancing yang 

sekarang dipindahkan ke kampong Cipondoh Baduy, dan Dangka ini dipandang 

sebagai pusatnya jaro tujuh. Jaro tujuh adalah petugas adat yang diangkat dari warga 

Baduy luar dengan tugas utamanya lebih dititikberatkan pada pelaksanaan 

kebijakan/keputusan hukum adat dan sekaligus mengawasi pelaksanaan hukum adat 

pada masyarakat Baduy termasuk mengawasi pelanggaran-pelanggaran terhadap 

hukum adat, baik yang dilakukan oleh masyarakat Baduy sendiri ataupun pelanggaran 

yang dilakukan oleh orang luar Baduy. 

D. Jaro Dangka 

Dangka adalah istilah yang digunakan oleh masyarakat Baduy tentang pembagian 

wilayah atau nama wilayah atau batas-batas wilayah untuk mempermudah pembinaan, 

pengontrolan, dan pengawasan kegiatan masyarakat Baduy, baik yang berada di 

wilayah Baduy dan/atau masyarakat Baduy yang berada di luar wilayah Baduy dalam 

melaksanakan amanah wiwitan. 
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E. Jaro Pamarentah 

Jaro pamarentah adalah bertugas sebagai penghubung antara masyarakat adat 

Kanekes dengan Pemerintah Nasional, yang tugasnya dibantu oleh “Pangiwa”, 

“Carik”, dan “Kokolot Lembut” atau “Tetua kampung”. 

F. Tangkesan 

Tangkesan adalah salah satu pemangku adat Baduy yang berasal dari warg Baduy 

luar berkedudukan di kampong Cicatang, tangkesan ini memiliki charisma, wibawa 

yang cukup tinggi bahkan disegani oleh seluruh warga Baduy, baik Baduy Dalam 

maupun Baduy Luar termasuk dihormati oleh para pemimpin adat Baduy. Tangkesan 

adalah tokoh adat yang memiliki pengaruh kuat dalam mengangkat, melantik, dan 

memberhentikan para petugas adat yang berada di Baduy Luar, tetapi tidak untuk 

pemangku adat Baduy Dalam, tangkesan juga memiliki kelebihan dan kemampuan 

berdoa dalam hal yang bersifat transcendental (suprnatural) untuk keselamatan bumi 

alam, bangsa dan negara juga bagi warga/masyarakat yang tertimpa masalah termasuk 

mendoakan tentang masalah yang dihadapi puun. 

G. Baresan 

Baresan membantu seputar kebutuhan adat atau kepuunan termasuk doa bersama 

untuk kepentingan adat kepentingan umum.  

H. Girang Seurat 

Girang Seurat memiliki tugas khusus yang spesifik yaitu sebagai pendahulu dalam 

menentukan waktu pelaksanaan acara ngaseuk huma serang (huma gotong royong 

seluruh masyarakat Baduy) dari awal pembukaan nyacar, nuaran, ngaduruk, ngaseuk, 

ngored, ngubaran huma sampai pada proses panen yang diamanatkan oleh Dewi Sri 
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(dewi padi) bukan petugas adat yang bertanggung jawab di bidang keamanan. Ruang 

lingkup kerjanya terbatas hanya mengurus huma serang di sekitar Baduy Dalam. 

Seperti yang telah digambarkan melalui bagan struktur sosial mengenai struktur 

organisasi lembaga adat yang terdapat di Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dimana sudah terbagi tanggung jawab 

masing-masing untuk dapat mengatur dan menjalankan kegiatan yang terdapat di Suku 

Baduy tersebut. 

Terlihat dalam (gambar 15) musyawarah desa yang dilakukan masyarakat Suku 

Baduy dan aparat pemerintah menandakan bahwa hubungan antar keduanya berjalan 

harmonis tidak terjadi konflik apapun. Musyawarah desa dilakukan dalam sebulan satu 

kali musyawarah yang dihadiri oleh pamong-pamong/tokoh-tokoh adat ditempat Jaro, 

tokoh adat hanya bertugas namun musyawarah urusan adat dilaksanakan di lembaga 

adat. Terdapat dua macam musyawarah di Baduy yakni musyawarah dalem, dan 

musyawarah tokoh adat. 

 
Gambar 15. Musyawarah desa bersama aparat adat dan pemerintah 
 

 Politik bagi masyarakat Suku Baduy tidak ada ceritanya karena masyarakat Suku 

Baduy pun tidak paham dengan politik, lebih baik tidak tahu-menahu mengenai 

politik. Urusan politik masyarakat Suku Baduy tidak ingin ambil pusing masalah 
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tersebut, semua urusan politik mereka serahkan pada pemerintah saja, yang terpenting 

masyarakat Suku Baduy hidup tenteram, damai, aman, dan sejahtera tidak ada 

perpecahan ataupun peperangan. 

Jakam (25 tahun) masyarakat Suku Baduy menjelaskan pendapatnya mengenai 

pemahaman politik Suku Baduy dan masyarakat Suku Baduy pernah melakukan 

diskusi politik sebagai berikut: 

“Masyarakat Suku Baduy tidak mengerti masalah politik apalagi diskusi politik 
dengan sesama masyarakat Suku Baduy, perbincangan masalah politik cukup 
aparat adat saja yang mengerti dan membahas tentang politik.” (wawancara, 
tanggal 16 Maret 2011). 

 
Selanjutnya dikatakan oleh Ambu Arsih (30 tahun) masyarakat Suku Baduy: 

“hadeuh teu ngartos masalah politik, nu peuting teh ngikut tatanan hukum adat 
wae.”(haduh gak ngerti masalah politik, yang penting itu mengikuti tatanan 
hukum adat saja). (wawancara, 16 Maret 2011). 
 

Tidak bisa dijelaskan menurut teori politik secara umum sebab masyarakat Suku 

Baduy tidak memahami dan tidak pernah belajar politik, tetapi yang masyarakat Suku 

Baduy rasakan adalah bahwa kalau masyarakat adat tidak ikut berpolitik juga akan 

rugi. Pertimbangannya Suku Baduy akan dijadikan tempat rebutan/persaingan oleh 

para partai politik sehingga kemandiriannya atau kesatuannya akan terpecah dan 

situasi begitu masyarakat pandang rugi dan ragu. Dalam sejarahnya bahwa wiwitan 

tidak bisa berpihak pada satu partai atau golongan atau pihak manapun, partai (mana, 

saha wae ngadoakeun bae) mana saja kami mendoakan, bila memihak guncangannya 

akan sangat besar pada masyarakat adat dan diyakini keharmonisan, kebersamaan, 

persatuan dan kesatuan adat tidak akan tercipta/terlaksana apalagi dalam 

melaksanakan pikukuh karuhun (aturan hukum adat). Sebenarnya perjalanan partai 
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politik bukan perjalanan masyarakat Baduy, tetapi hanya menghargai dan 

menghormati saja, sepenuhnya diserahkan pada pemerintah yang terpenting hasilnya 

kami dukung. Bila Baduy mengikuti politik sepenuhnya maka akan terjadi persaingan 

dan mungkin terjadi pertentangan antara keluarga, atau boleh jadi pertentangan antara 

anak dengan bapaknya sendiri karena beda keyakinan. Bila di tingkat keluarga sudah 

terjadi pertentangan apalagi di tingkat masyarakat. Inilah yang menjadi pertimbangan 

inti dari Baduy mengapa masyarakat Baduy hanya menghargai tentang hasilnya saja 

dan tidak mau masuk dalam prosesnya. Pada dasarnya tugas wiwitan bukan untuk 

berpolitik, tapi lebih cenderung pada tugas untuk mendoakan manusia, negara, dan 

bangsa alias bertapa. 

 

B. Pembahasan 

Penelitian memiliki kelemahan diantaranya adalah pada permasalahan mengenai 

responden yang seharusnya menjadi responden pertama penulis adalah Ketua Adat (Puun) 

dalam penelitian tidak dapat ditemui karena banyak hambatan yang ditemui oleh penulis 

dalam hal bertemu dan mewawancarai Puun. Hal tersebut diluar dari rencana bahwa 

inginnya peneliti dalam melakukan penelitian ini dapat memperoleh data yang lebih baik 

jika bisa bertemu dan wawancara oleh Puun setempat. Adapun hambatan tersebut adalah 

sulitnya bertemu Puun karena tidak sembarang orang dapat bertemu dengan beliau. 

Masyarakat Suku Baduy adalah sosok masyarakat yang dari waktu ke waktu, generasi ke 

generasi hidup penuh dengan kesederhanaan, ketaatan, keikhlasan, kukuh pengkuh dalam 

mempertahankan dan melaksanakan tradisi serta amanat leluhurnya. Mereka sangat 

menyadari demi tetap tegak dan berdirinya kesukuan mereka, maka adat istiadat dan pusaka 
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leluhur harus terus dijaga dan dilestarikan dengan diwariskan secara terus-menerus kepada 

anak cucunya secara tegas dan mengikat. Dengan kearifan, kebijaksanaan, dan tilikan 

(penglihatan) batin yang tajam jauh ke depan, para leluhur dan tokoh adat Baduy sudah 

dapat memperkirakan bahwa tidak mungkin seluruh anak cucunya akan mampu 

mempertahankan amanat leluhurnya secara murni dan konsekuen. Mereka menyadari bahwa 

ketaatan dan keikhlasan manusia tidaklah sama, sehingga pewarisan budaya kepada anak 

cucunya pun tidak sama. Maka sebagai antisipasi terhadap masa depan kesukuannya, 

lahirlah kelompok pewaris yang disebut Baduy Dalam dan pewaris yang disebut Baduy 

Luar. Kedua kelompok pewaris ini memiliki ciri-ciri tertentu (spesifik) dalam melaksanakan 

amanat leluhurnya karena sejak awal sudah dibuat alur masing-masing yang sangat jelas dan 

tegas dengan perangkat hukum adat yang jelas pula. Inilah yang kemudian menjadikan 

mereka sebagai satu kesukuan yang unik. 

Budaya politik yang terdapat dalam Suku Baduy merupakan sistem nilai dan keyakinan 

yang dimiliki bersama oleh masyarakat terutama Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

Budaya politik merupakan refleksi terhadap orientasi, sikap dan perilaku masyarakat 

dalam merespons setiap objek dan proses politik yang telah, sedang dan akan terjadi. Karena 

itu, budaya politik menjadi cerminan sikap khas warga negara di dalam sistem politik itu. Ia 

tidak lain merupakan orientasi psikologis terhadap objek sosial (sistem politik) yang 

kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif 

(pemahaman dan keyakinan), afektif (ikatan emosional/perasaan) dan evaluatif (penilaian). 

Kecenderungan tipe budaya politik masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Provinsi Banten mengarah pada dua tipe atau bentuk budaya politik. Berangkat 
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dari berbagai aksi dan reaksi yang muncul dalam masyarakat menghadapi budaya politik 

yang ada dalam kehidupan sehari-hari. 

Pada dasarnya masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak memiliki kecenderungan kearah tipe budaya politik parokial-partisipan 

(the parochial-participant political culture), yang mengarah pada budaya politik ini adalah 

masyarakat Suku Baduy Luar. Masyarakat Suku Baduy Luar dalam hal kognitifnya nol 

yakni segi pendidikan yang mereka peroleh tidak ada namun dalam berpartisipasi dalam hal 

kenegaraan mereka telah lakukan seperti yang sudah dijabarkan dalam gambar di hasil 

penelitian masyarakat Suku Baduy Luar telah melaksanakan kewajibannya sebagai warga 

negara yang baik dan patuh pada aturan hukum negara Indonesia yakni melaksanakan 

pemilihan umum Presiden tahun 2008. Kemudian tipe atau bentuk budaya politik subyek-

parokial (the parochial- subject political culture) dimiliki oleh masyarakat Suku Baduy 

Dalam, dalam tingkat kognitifnya bersifat nol lalu dalam tingkat partisipasi masih pasif. 

Masyarakat Suku Baduy Dalam sama sekali belum menjamah urusan dunia luar apalagi 

mengurusi urusan politik seperti pemilihan umum. Seperti yang dalam kenyataan tidak ada 

satupun negara yang memiliki budaya politik murni partisipan, pariokal atau subyek. 

Melainkan terdapat variasi campuran di antara ketiga tipe-tipe tersebut, ketiganya 

menurut Almond dan Verba tervariasi ke dalam tiga bentuk budaya politik (dalam Almond 

dan Verba, 1990: 27), yaitu: 

a. Budaya politik subyek-parokial (the parochial- subject culture) 

b. Budaya politik subyek-partisipan (the subject-participant culture) 

c. Budaya politik parokial-partisipan (the parochial-participant culture) 

Dengan demikian budaya politik Suku Baduy desa Kanekes kelurahan Leuwidamar 

kabupaten Lebak terdapat 2 bentuk budaya politik, yaitu: 
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1. Budaya Politik parokial-partisipan (The parochial-participant political culture) 

Masyarakat Suku Baduy mengenai budaya politik parokial  merupakan tipe budaya 

politik yang paling rendah, mereka lebih mengidentifikasikan dirinya pada perasaan 

loyalitas. Tidak terdapat kebanggaan terhadap sistem politik tersebut. Mereka tidak 

memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya sedikit 

tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik. 

Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat 

maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan 

keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi 

politik. 

Dalam hal kondisi masyarakat dalam budaya politik partisipan mengerti bahwa 

mereka berstatus warga negara dan memberikan perhatian terhadap sistem politik. Mereka 

memiliki kebanggaan terhadap sistem politik dan memiliki kemauan untuk mendiskusikan 

hal tersebut. Mereka memiliki keyakinan bahwa mereka dapat mempengaruhi pengambilan 

kebijakan publik dalam beberapa tingkatan dan memiliki kemauan untuk 

mengorganisasikan diri dalam kelompok-kelompok protes bila terdapat praktik-praktik 

pemerintahan yang tidak fair. 

Budaya politik partisipan merupakan lahan yang ideal bagi tumbuh suburnya 

demokrasi. Hal ini dikarenakan terjadinya harmonisasi hubungan warga negara dengan 

pemerintah, yang ditunjukan oleh tingkat kompetensi politik, yaitu menyelesaikan sesuatu 

hal secara politik, dan tingkat efficacy atau keberdayaan, karena mereka merasa memiliki 

setidaknya kekuatan politik yang ditunjukan oleh warga negara. Oleh karena itu mereka 

merasa perlu untuk terlibat dalam proses pemilu dan mempercayai perlunya keterlibatan 
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dalam politik. Selain itu warga negara berperan sebagai individu yang aktif dalam 

masyarakat secara sukarela, karena adanya saling percaya (trust) antar warga negara. Oleh 

karena itu dalam konteks politik, tipe budaya ini merupakan kondisi ideal bagi masyarakat 

secara politik. 

2. Budaya Politik Subyek-Parokial (The parochial-subject political culture) 

Budaya Politik subyek  lebih rendah satu derajat dari budaya politik partisipan. 

Masyarakat dalam tipe budaya ini tetap memiliki pemahaman yang sama sebagai warga 

negara dan memiliki perhatian terhadap sistem politik, tetapi keterlibatan mereka dalam cara 

yang lebih pasif.  

Budaya Politik parokial merupakan tipe budaya politik yang paling rendah, mereka 

tidak memiliki perhatian terhadap apa yang terjadi dalam sistem politik, pengetahuannya 

sedikit tentang sistem politik, dan jarang membicarakan masalah-masalah politik. 

Budaya politik ini juga mengindikasikan bahwa masyarakatnya tidak memiliki minat 

maupun kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Perasaan kompetensi politik dan 

keberdayaan politik otomatis tidak muncul, ketika berhadapan dengan institusi-institusi 

politik. 

Hal ini dapat dipahami dari berbagai hal pertama, dilihat dari tingkat pendidikan, 

masyarakat tidak memiliki tingkat pendidikan yang cukup untuk dapat dan mampu 

memberikan aksi dan reaksi terhadap sistem politik. terdapat dua bentuk budaya politik 

karena masyarakat Suku Baduy memiliki dua Suku Baduy yakni Suku Baduy Dalam dan 

Suku Baduy Luar. Keduanya memang Suku Baduy tetapi mereka terbagi karena aturan 

hukum adatnya.  
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Berbicara mengenai budaya politik Suku Baduy, seperti yang dijelaskan bahwa Suku 

Baduy adalah Komunitas yang sangat berbeda dengan komunitas lainnya, segala macam 

kegiatan dan kehidupan sehari-hari kami diatur dan berjalan sesuai dengan penanggalan-

penanggalan adat yang sudah ditetapkan. Yang kedua bahwa di Baduy itu banyak larangan-

larangan adat yang disebut buyut, pantang dan pamali, kemudian kondisi alam dan 

pemukiman yang berbeda-beda serta faktor lain yang sama-sama pentingnya. Jadi ketika 

kami harus memutuskan ikut atau tidaknya pada kegiatan pemilu, jelas harus dilihat, 

disesuaikan dan diperhitungkan dahulu dengan situasi dan kondisi serta kegiatan adat, bila 

dipandang waktu atau jadwal pemilu tersebut tidak akan menimbulkan permasalahan maka 

kami mengikuti. Sebaliknya bila dieperkirakan kurang bermanfaat atau akan menimbulkan 

masalah bagi tatanan adat, maka kami hanya mendoakan saja dengan istilah Lunang (Milu 

Kanu Meunang) ikut kepada yang menang. Budaya politik Lunang ini sangat menarik 

perhatian bagi penulis, karena jika Baduy Lunang berarti mereka sudah pasrah akan siapa 

saja yang akan menjadi pemenangnya kelak. Memang hal ini sangat sulit bagi Suku Baduy 

karena Baduy tidak memahami dan mempelajari mengenai politik, pertimbangannya Baduy 

akan dijadikan tempat rebutan/persaingan oleh para partai politik sehingga kemandiriannya 

atau kesatuannya akan terpecah dan situasi begitu kami pandang pandang antara rugi dan 

ragu. Akan tetapi masyarakat Suku Baduy sangat responsif dan dinamis penuh 

pertimbangan terhadap perubahan dan perkembangan yang terjadi di luar komunitasnya dan 

selalu mencoba untuk mengikuti dan mengimbangi perkembangan itu termasuk salah 

satunya ikut berpartisipasi dalam kegiatan kenegaraan. 

Melihat kesederhanaan kehidupan masyarakat Baduy, serta ketat dan kuatnya 

pelaksanaan hukum adat, taatnya dan teguhnya keyakinan mereka terhadap Agama Sunda 
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wiwitan serta karakteristik tanah adat yang tidak boleh di ubah, ditambah menutup diri dari 

pengaruh buruk budaya modern, kemudian membayangkan apa mungkin masyarakat Baduy 

berpartisipasi dalam hubungan hidup bermasyarakat, dan bernegara. Aktivitas masyarakat 

Baduy dalam kegiatan kenegaraan beberapa foto bukti sebagai bukti yang autentik bahwa 

keterlibatannya sungguh ada. 

Bagi masyarakat Suku Baduy politik secara umum tidak memahami dan tidak pernah 

belajar politik, tetapi yang kami rasakan adalah bahwa kalau masyarakat adat tidak ikut 

berpolitik atau menghindari politik akan rugi dan sebaliknya bila Baduy berpolitik juga akan 

sangat rugi. Pertimbangannya Suku Baduy akan dijadikan tempat rebutan/persaingan oleh 

para partai politik sehingga kemandiriannya atau kesatuan akan terpecah dan situasi begitu 

mereka pandang antara rugi dan ragu. Dalam sejarahnya bahwa wiwitan tidak bisa berpihak 

pada satu partai atau golongan atau pihak manapun, partai (mana, saha wae ngadoakeun 

bae) mana saja mereka mendoakan, bila memihak guncangannya akan sangat besar pada 

masyarakat adat dan diyakini keharmonisan, kebersamaan, persatuan dan kesatuan adat 

tidak akan tercipta/terlaksana apalagi dalam melaksanakan pikukuh karuhun. Sebenarnya 

perjalanan partai politik bukan perjalanan masyarakat Suku Baduy, tetapi hanya menghargai 

dan menghormati saja, sepenuhnya diserahkan pada pemerintah yang terpenting hasilnya 

mereka dukung. Bila Baduy mengikuti politik sepenuhnya maka akan terjadi persaingan dan 

mungkin terjadi pertentangan antara keluarga, atau boleh jadi pertentangan antara anak 

dengan bapaknya sendiri karena beda keyakinan. Bila di tingkat keluarga sudah terjadi 

pertentangan apalagi di tingkat masyarakat. Inilah yang menjadi pertimbangan inti dari 

Baduy mengapa masyarakat Baduy hanya menghargai tentang hasilnya saja dan tidak mau 

masuk dalam prosesnya. Pada dasarnya tugas wiwitan bukan untuk berpolitik, tapi lebih 
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cenderung pada tugas untuk mendoakan manusia, negara, dan bangsa alias bertapa. 

Masyarakat Suku Baduy memperkirakan kurang bermanfaat atau akan menimbulkan 

masalah bagi tatanan adat, maka mereka hanya mendoakan saja dengan istilah Lunang (milu 

kanu meunang) ikut kepada yang menang. 

Alasan mengapa ada istilah Lunang (Milu Kanu Meunang ) terdapat kekhawatiran 

tentang risiko atau akibat buruk dari kebebasan memilih partai/calon, karena pada dasarnya 

ketika mereka memilih hakikatnya sudah memihak, dan ketika seseorang memihak berarti 

sudah timbul perbedaan dan keyakinan, bila sudah sampai pada keyakinan dan 

mempertahankan keyakinan maka sulit untuk dipersatukan sedangkan masyarakat Baduy 

adalah masyarakat awam yang harus tetap rukun, satu kesatuan yang utuh untuk 

melaksanakan aturan hukum adat. Oleh karena itu keputusan mereka ikut secara langsung 

dalam proses Pemilu sebenarnya penuh dengan risiko dan sebenarnya mempertaruhkan 

masa depan Baduy ke situasi yang belum menentu. Akan tetapi, mereka juga sadar kalau 

tidak ikut berpartisipasi juga salah karena perundang-undangannya mengharuskan seluruh 

warga negara aktif dalam aktivitas kenegaraan seperti pemilu, mereka juga tidak ingin 

disebut warga yang tidak baik apalagi dikatakan warga negara yang menolak pada program 

atau kegiatan pemerintah. 

Hal tersebut secara tidak langsung mengajarkan masyarakat Suku Baduy mengenai 

budaya demokrasi di lingkup adatnya dan kenegaraan. Suatu pembelajaran tidak langsung 

dapat terserap oleh semua masyarakat Suku Baduy semua butuh proses dan memerlukan 

waktu. Budaya demokrasi secara tidak langsung telah dilaksanakan oleh masyarakat Suku 

Baduy, meskipun dalam pemilihan kepala desa maupun Ketua adat mereka tidak dilibatkan 

hanya aparat adat saja, akan tetapi dalam kegiatan Pemilu mereka sudah mulai mengikutinya 
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meskipun semua itu banyak hal yang diperjuangkan. Masyarakat Suku Baduy merupakan 

masyarakat Semi demokratis karena masih banyak hal yang belum benar-benar mereka 

penuh berdemokrasi. 

Perubahan-perubahan pola hidup kini dapat dilihat dengan jelas dalam kehidupan 

sehari-hari terutama di Baduy Luar. Pola hidup konsumtif yang berorienasi pada pemenuhan 

untuk mendapatkan uang sebagai alat tukar yang praktis (money oriented) kini sudah mulai 

menjalar ke komunitas Baduy Dalam, dan mereka pun sadar bahwa kondisi ini dibutuhkan 

dan tidak mungkin terelakkan. 

Kesukuan mereka tidak ditugaskan untuk meramaikan dunia, tetapi lebih pada 

kewajiban untuk memelihara keharmonisan dan keseimbangan alam semesta dengan tidak 

mengubah kontur tanah sehingga kehidupannya begitu sederhana dengan ajaran hukum adat 

yang seragam satu keyakinan. Berbeda dengan kelompok manusia lainnya yang bertugas 

meramaikan negara dan dunia. Oleh karenanya tidaklah harus kaget bila Suku Baduy selalu 

menjaga dan menolak budaya modern yang negatif demi menjaga mematuhi tugas dan 

kewajiban kesukuannya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Simpulan 

Berdasarkan penelitian mengenai budaya politik Suku Baduy Desa Kanekes 

Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Tipe Budaya Politik Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten 

memiliki kecenderungan kearah tipe budaya politik parokial-partisipan 

(the parochial-participant political culture) yang dimiliki oleh 

masyarakat Suku Baduy Luar, dan tipe atau bentuk budaya politik 

subyek-parokial (the parochial- subject political culture) yang dimiliki 

oleh masyarakat Suku Baduy Dalam. 

2. Hubungan Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes dengan Orang 

Asing/Luar Suku Baduy Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak 

Provinsi Banten. Masyarakat Suku Baduy Dalam, masyarakat Suku 

Baduy Luar dengan pemerintah desa dan masyarakat Suku Baduy Dalam 

dan masyarakat Suku Baduy Luar dengan masyarakat non/bukan Suku 

Baduy desa Kanekes, terjalin dengan baik dalam kehidupan sehari-

harinya. Masyarakat Suku Baduy sangat menghormati pemimpin seperti 

Jaro dan PUUN dikomunitas mereka desa Kanekes. Pemilihan kepala adat 

Suku Baduy memiliki cara tersendiri dalam proses pemilihannya. 

Meskipun masyarakat Suku Baduy hanya bersikap Lunang (milu kanu 
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meunang).  Budaya politik Lunang (Milu kanu Meunang) merupakan 

istilah yang diberikan oleh masyarakat Suku Baduy, mereka hanya 

mendoakan saja dan ikut kepada yang menang. 

3. Struktur Sosial Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten, tingkatan tertinggi dalam 

lembaga adat adalah Ketua adat (Puun) dan memiliki jajaran-jajarannya 

yang masing-masing telah memiliki tanggung jawabnya. Dalam Suku 

Baduy sangat jauh dari timbulnya persaingan kekuasaan apalgi perebutan 

kekuasaan. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa pemimpin/kekuasaan 

hanyalah sebuah kepercayaan dan amanat dari leluhurnya bukan karena 

semata-mata didorong oleh keinginan diri sendiri. 

Berdasarkan ketiga perumusan dan fokus penelitian tersebut bahwa 

mengenai budaya politik yang terdapat di suku tersebut merupakan budaya 

politik yang unik karena Budaya politik yang terdapat dalam Suku Baduy 

merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat 

terutama Suku Baduy desa Kanekes kecamatan Leuwidamar kabupaten 

Lebak. Seperti yang dalam kenyataan tidak ada satupun negara yang memiliki 

budaya politik murni partisipan, parokial atau subyek. 

B. Saran 

1. Kepada Tokoh dan Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Lebak. 

Keteguhan pada prinsip aturan hukum adat masyarakat Suku Baduy 

dalam melestarikan adat istiadat terdahulu serta amanat leluhur, 
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merupakan suatu hal yang baik, namun jangan melalaikan kewajiban 

sebagai warga negara yang baik adalah untuk tetap mematuhi dan 

mentaati peraturan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 

yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar.  

2. Kepada Pemerintah   

Suku Baduy Luar memang sudah melaksanakan kewajibannya sebagai 

warga negara yang patuh hukum, maka dari itu pemerintah terus 

berusaha untuk mempertahankannya dan lebih baik lagi jika Suku Baduy 

Luar diberi pengarahan dan bimbingan dalam hal kognitif. Kemudian 

untuk masyarakat Suku Baduy Dalam, pemerintah harus berusaha keras 

agar Suku Baduy Dalam bisa sedikit demi sedikit melaksanakan 

kewajibannya sebagai warga negara Indonesia tanpa harus mengubah dan 

merusak tatanan hukum adat mereka. 

3. Kepada Masyarakat Umum/Masyarakat Bukan Baduy 

Sebagai kaum minoritas masyarakat Suku Baduy, tetap harus dihormati 

keberadaan dan eksistensinya. Meskipun masyarakat Suku Baduy 

merupakan suatu komunitas yang memiliki prinsip yang berbeda dengan 

masyarakat lainnya, tetapi di dalam kehidupannya mereka memiliki nilai-

nilai positif yang baik serta mengambil sisi positifnya dari kehidupan 

mereka untuk diterapkan pada masyarakat umum dalam kehidupan 

bersama. 
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Sumber Data Penelitian 

 

 

 

 

 

Informan Responden Sumber Tertulis Foto 

Marsadi  (29 tahun) Dainah  (52 tahun) 
 

 
Buku (dalam daftar 

pustaka) 

 
 

Dalam Lampiran Jakam    (25 tahun) Mardho (53 tahun) 
 

Ambu Adah 
(25 tahun) 

 

Ambu Arsih      
(30 tahun) 
Ambu Kariba    
(33 tahun) 
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PEDOMAN OBSERVASI 

“BUDAYA POLITIK SUKU BADUY DESA KANEKES KECAMATAN 

LEUWIDAMAR KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN” 

 

1. Deskripsi umum kawasan hunian Suku Baduy yang meliputi, letak geografis, 

profil masyarakat Suku Baduy, kegiatan perekonomian Suku Baduy. 

2. Gambaran Budaya politik Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten ditinjau dari pola hubungan, 

hubungan masyarakat dengan orang asing dan organisasi masyarakat dalam 

masyarakat Suku Baduy. 
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PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN 

“BUDAYA POLITIK SUKU BADUY DESA KANEKES KECAMATAN LEUWIDAMAR 

KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN” 

 

Tabel Pedoman Wawancara 

No. Fokus Indikator Item Pertanyaan 

1. Tipe Budaya Politik 

masyarakat Suku Baduy 

Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten 

Lebak Provinsi Banten. 

● Mengindentifikasi tipe 

budaya politik yang 

dimiliki masyarakat Suku 

Baduy Desa Kanekes 

Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak Provinsi 

Banten. 

● Menjelaskan tipe budaya 

politik yang mengarah 

kepada masyarakat Suku 

Baduy Desa Kanekes 

Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak Provinsi 

Banten. 

● Menjelaskan empat 

macam tipe budaya politik 

1. Apa arti penting interaksi 

masyarakat Suku Baduy 

dengan masyarakat 

sekitanya? 

2. Bagaimana masyarakat 

Suku Baduy melakukan  

interaksi tersebut? 

3. Apa kendala masyarakat 

Suku Baduy dalam 

melakukan interaksi dengan 

masyarakat sekitarnya? 

4. Apa usaha untuk mengatasi 

kendala tersebut? 

5. Bagaimana hubungan 

masyarakat Suku Baduy 

dalam lingkungan 
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masyarakat Suku Baduy 

Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten 

Lebak Provinsi Banten. 

 

keluarga? 

6. Bagaimana masyarakat 

Suku Baduy menerapkan 

kehidupan yang mereka 

yakini? 

7. Bagaimana hubungan 

masyarakat Suku Baduy 

dengan sesama warga? 

8. Bagaimana hubungan 

masyarakat Suku Baduy 

dengan masyarakat non 

(bukan) Suku Baduy? 

9. Sejauh mana penggunaan 

alat teknologi dalam 

kehidupan masyarakat suku 

Baduy? 

10. Apa saja Larangan dan 

sanksi bagi masyarakat 

Suku Baduy jika tidak 

mematuhi aturan adat 

setempat? 
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2. Hubungan masyarakat Suku 

Baduy Desa Kanekes 

dengan orang asing/luar 

Suku Baduy Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten 

Lebak Provinsi Banten. 

 

· Menjelaskan peran 

dalam pemilihan 

Kepala Daerah. 

· Menganalisis pendapat 

mengenai tokoh politik. 

· Menganalisis pendapat 

mengenai pemimpin. 

1. Bagaimana hubungan 

pemerintah  dengan 

masyarakat SukuBaduy? 

2. Bagaimana peran 

pemerintah dalam 

mensosialisasikan pemilihan 

kepala daerah kepada 

masyarakat Suku Baduy? 

3. Bagaimana peran 

masyarakat Suku Baduy 

dalam pemilihan kepala 

daerah? 

4. Bagaimana pendapat 

masyarakat Suku Baduy 

mengenai pemerintahan saat 

ini? 

5. Apa arti penting pemimpin 

bagi masyarakat Suku 

Baduy? 

6. Apakah masyarakat Suku 

Baduy mengenal kepala 

daerahnya atau Presiden 
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mereka? 

7. Apakah terdapat hambatan-

hambatan yang ditemui 

pemerintah saat 

mensosialisasikan mengenai 

pemilihan kepala daerah? 

    

3. Struktur Sosial masyarakat 

Suku Baduy Desa Kanekes 

Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak Provinsi 

Banten. 

 

· Menganalisa 

Pandangan masyarakat 

Suku Baduy  tentang 

musyawarah desa 

(contoh: pemilihan 

ketua adat) 

· Menganalisa 

pandangan masyarakat 

Suku Baduy  tentang 

struktur social yang 

terdapat didalam 

masyarakat Suku 

Baduy Desa Kanekes 

Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten 

1. Apa arti penting 

musyawarah desa bagi 

masyarakat Suku Baduy? 

2. Bagaimana masyarakat Suku 

Baduy melakukan 

musyawarah desa? 

3. Bagaimana cara pemilihan 

Ketua adat dalam tradisi 

masyarakat Suku BAduy? 

4. Apakah masyarakat Suku 

Baduy paham tentang 

politik? 

5. Apakah dalam lingkungan 

keluarga masyarakat Suku 

Baduy pernah berdiskusi 
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Lebak Provinsi Banten. 

· Mengidentifikasi 

pandangan perubahan 

sosial yang terjadi 

dalam kehidupan 

masyarakat Suku 

Baduy. 

  

mengenai politik? 

6. Apakah sesama masyarakat 

Suku Baduy pernah 

melakukan diskusi politik? 

7. Bagaimana pengaruh politik 

bagi kehidupan masyarakat 

Suku Baduy? 

8. Apakah terjadi perubahan 

sosial dalam kehidupan 

sehari-hari Suku Baduy 

karena politik? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 

 

 

 

 

DAFTAR PERTANYAAN 

“BUDAYA POLITIK SUKU BADUY DESA KANEKES KECAMATAN LEUWIDAMAR 

KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN” 

 

A. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : 

Jenis Kelamin  : 

Umur   : 

Status   : 

Pendidikan Terakhir : 

Pekerjaan   : 

B. PERTANYAAN 

a. Tipe Budaya Politik  Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

1. Apa arti penting interaksi masyarakat Suku Baduy dengan masyarakat sekitanya? 

2. Bagaimana masyarakat Suku Baduy melakukan interaksi tersebut? 

3. Apa kendala masyarakat Suku Baduy dalam melakukan interaksi dengan masyarakat 

sekitarnya? 

4. Apa usaha untuk mengatasi kendala tersebut? 

5. Bagaimana hubungan masyarakat Suku Baduy dalam lingkungan keluarga? 
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6. Bagaimana masyarakat Suku Baduy menerapkan kehidupan yang mereka yakini? 

7. Bagaimana hubungan masyarakat Suku Baduy dengan sesama warga? 

8. Bagaimana hubungan masyarakat Suku Baduy dengan masyarakat non (bukan) Suku 

Baduy? 

9. Sejauh mana penggunaan alat teknologi dalam kehidupan masyarakat suku Baduy? 

10. Apa saja Larangan dan sanksi bagi masyarakat Suku Baduy jika tidak mematuhi 

aturan adat setempat? 

b. Hubungan Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes dengan Orang Asing/Luar Suku 

Baduy Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

1. Bagaimana hubungan pemerintah  dengan masyarakat SukuBaduy? 

2. Bagaimana peran pemerintah dalam mensosialisasikan pemilihan kepala daerah 

kepada masyarakat Suku Baduy? 

3. Bagaimana peran masyarakat Suku Baduy dalam pemilihan kepala daerah? 

4. Bagaimana pendapat masyarakat Suku Baduy mengenai pemerintahan saat ini? 

5. Apa arti penting pemimpin bagi masyarakat Suku Baduy? 

6. Apakah masyarakat Suku Baduy mengenal kepala daerahnya atau Presiden mereka? 

7. Apakah terdapat hambatan-hambatan yang ditemui pemerintah saat mensosialisasikan 

mengenai pemilihan kepala daerah? 

c. Struktur Sosial Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

1. Apa arti penting musyawarah desa bagi masyarakat Suku Baduy? 

2. Bagaimana masyarakat Suku Baduy melakukan musyawarah desa? 

3. Bagaimana cara pemilihan Ketua adat dalam tradisi masyarakat Suku BAduy? 
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4. Apakah masyarakat Suku Baduy paham tentang politik? 

5. Apakah dalam lingkungan keluarga masyarakat Suku Baduy pernah berdiskusi 

mengenai politik? 

6. Apakah sesama masyarakat Suku Baduy pernah melakukan diskusi politik? 

7. Bagaimana pengaruh politik bagi kehidupan masyarakat Suku Baduy? 

8. Apakah terjadi perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari Suku Baduy karena 

politik? 
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Gambar  1. Papan Nama Kasi Sospol Kabupaten Lebak 

 

Gambar  2. Wawancara dengan Kasi Sospol Kabupaten Lebak 
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Gambar  3. Visi dan Misi Kantor KesbangPol dan Linmas Kabupaten Lebak 

 
Gambar  4. Memasuki daerah pemukiman Suku Baduy 
 

 
Gambar  5. Ketentuan-ketentuan adat untuk pengunjung memasuki desa 
Kanekes (Baduy) 
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Gambar  6. Kondisi fisik menuju perkampungan Suku Baduy 

 
Gambar  7.Wawancara dengan Kepala Desa Kanekes (Jaro Dainah) 

 
Gambar 8. Bang Jakam (Guide) dan Ambu Arsih 
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Gambar 9. Bang Jakam dan Pak Marsadi (kaos putih) 

 
Gambar 10. Ambu Adah dan kedua anaknya 
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Gambar 11. Interaksi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari 

 
Gambar 12. Keramahan masyarakat Suku Baduy kepada pengunjung 
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Gambar 13 dan 14. Mencerminkan keramahan masyarakat Suku Baduy 

 
Gambar 15. Pemuda Baduy Dalam sedang melakukan Jual Beli di Ciboleger 
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Gambar 16. Seorang warga Baduy sedang menjemur lada hasil ladang 
 

 
Gambar 17. Seorang wanita Baduy sedang menenun Selendang/Kain Baduy 

 
Ganbar 18. Leuit Baduy (tempat penyimpanan padi dan hasil ladang)
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DAFTAR PERTANYAAN dan JAWABAN 

“BUDAYA POLITIK SUKU BADUY DESA KANEKES KECAMATAN LEUWIDAMAR 

KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN” 

C. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : Mardho S.Sos, M.Si 

Jenis Kelamin  : Laki-laki  

Umur   : 53 tahun 

Status   : Menikah 

Pendidikan Terakhir : S2 

Pekerjaan   : Kepala sie. Sospol 

D. PERTANYAAN 

d. Tipe Budaya Politik  Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

11. Apa arti penting interaksi masyarakat Suku Baduy dengan masyarakat sekitarnya? 

Jawab: arti penting interaksi dalam kehidupan Suku Baduy dengan masyarakat sekitar 

berjalan dengan baik hidup selaras dan seimbang. 

12. Bagaimana masyarakat Suku Baduy melakukan interaksi tersebut? 

Jawab: melakukan interaksi dengan berdagang, menjadi tenaga kerja di ladang milik 

masyarakat non Baduy. 

13. Apa kendala masyarakat Suku Baduy dalam melakukan interaksi dengan masyarakat 

sekitarnya? 

Jawab: setahu saya tidak terdapat kendala dalam melakukan interaksi di Suku Baduy 
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14. Apa usaha untuk mengatasi kendala tersebut? 

Jawab: jika ada kendala dari pihak pemerintah secara baik-baik dibicarakan dengan 

lembaga adat Suku Baduy secara musyawarah, tapi selama ini tidak ada kendala. 

15. Bagaimana hubungan masyarakat Suku Baduy dalam lingkungan keluarga? 

Jawab: hubungan masyarakat Suku Baduy dalam lingkungan keluarga setahu saya 

baik-baik saja dalam realitanya tidak ada hal yang membuat mereka cekcok dalam 

suatu keluarga. 

16. Bagaimana masyarakat Suku Baduy menerapkan kehidupan yang mereka yakini? 

Jawab: mereka menjalani kehidupannya berdasarkan apa yang menjadi ajaran 

hidupnya yakni Sunda wiwitan merupakan keyakinan yang mereka yakini sebagai 

petunjuk hidup. 

17. Bagaimana hubungan masyarakat Suku Baduy dengan sesama warga? 

Jawab: hubungan masyarakat Suku Baduy dengan sesama warga berjalan dengan 

harmonis selama ini. 

18. Bagaimana hubungan masyarakat Suku Baduy dengan masyarakat non (bukan) Suku 

Baduy? 

Jawab: hubungan masyarakat Suku Baduy dengan masyarakat non Baduy meraka pun 

baik-baik saja selama masyarakat non Baduy bisa menjaga dan menghormati aturan 

hukum adat yang terdapat di Suku Baduy.  

19. Sejauh mana penggunaan alat teknologi dalam kehidupan masyarakat suku Baduy? 

Jawab: setahu saya di Baduy tidak boleh menggunakan alat teknologi, namun karena 

di Baduy terdapat dua bagian yakni Baduy Dalam dan Baduy Luar jadi Baduy Luar 

ada yang menggunakan teknologi seperti Handphone dan alat makan. 
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20. Apa saja Larangan dan sanksi bagi masyarakat Suku Baduy jika tidak mematuhi 

aturan adat setempat? 

Jawab: ya, setahu saya tidak boleh menggunakan alat teknologi dan pakaian sudah 

ditetapkan oleh adat. Sanksi sesuai dengan aturan hukum adat di Suku Baduy. 

 

e. Hubungan Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes dengan Orang Asing/Luar Suku 

Baduy Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

8. Bagaimana hubungan pemerintah  dengan masyarakat Suku Baduy? 

Jawab: Secara pemerintah, Suku Baduy tetap menaati dan menjalankan aturan 

pemerintah walaupun Suku Baduy memiliki aturan adat sendiri dan pemerintah 

menghargai aturan adat yang dimiliki Suku Baduy serta mereka tetap menghormati 

aturan yang berasal dari pemerintah. Hubungan pemerintah dengan masyarakat Suku 

Baduy baik-baik saja selama ini.  

9. Bagaimana peran pemerintah dalam mensosialisasikan pemilihan kepala daerah 

kepada masyarakat Suku Baduy? 

Jawab: Dalam hal mensosialisasikan pemilihan kepala daerah (seperti Gubernur, 

Bupati sampai dengan Pemilihan Presiden), kami sebagai aparat pemerintah hanya 

membantu dalam pemberitahuan mengenai tata cara pelaksanaan pemilihan, sarana 

prasarana untuk pemilihan, tetapi yang mengurus segalanya pada saat pemilihan yang 

mengurus adalah masyarakat Suku Baduy Luar mereka turut serta dalam pemilihan 

tersebut.  
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10. Bagaimana peran masyarakat Suku Baduy dalam pemilihan kepala daerah? 

Jawab: peran masyarakat Suku Baduy Luar sangat baik, mereka menjalankan 

kewajibannya sebagai warga negara dengan mengikuti pemilihan kepala 

daerah/presiden saat itu. 

11. Bagaimana pendapat masyarakat Suku Baduy mengenai pemerintahan saat ini? 

Jawab: selama ini mereka baik-baik saja dan mungkin masyarakat Suku Baduy 

berpendapat pemerintahan saat ini tidak ada masalah, asalkan pemerintah membuat 

makmur dan sejahtera rakyatnya. 

12. Apa arti penting pemimpin bagi masyarakat Suku Baduy? 

Jawab: sangat penting pemimpin bagi masyarakat Suku Baduy karena pemimpin 

merupakan figur atau sosok untuk menjalankan tugas dari Tuhan. 

13. Apakah masyarakat Suku Baduy mengenal kepala daerahnya atau Presiden mereka? 

Jawab: mereka mengenal kepala daerahnya dan Presidennya meskipun 

mengisolasikan diri namun dari pihak lembaga adat pasti ada sosialisasi mengenai 

kepala daerah n Presiden mereka. 

14. Apakah terdapat hambatan-hambatan yang ditemui pemerintah saat mensosialisasikan 

mengenai pemilihan kepala daerah? 

Jawab: Tidak ada hambatan yang ditemui. 
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f. Struktur Sosial Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

9. Apa arti penting musyawarah desa bagi masyarakat Suku Baduy? 

Jawab: musyawarah desa sangat penting bagi masyarakat Suku Baduy, karena 

melalui musyawarah semua hal yang terjadi di musyawarahkan bersama dengan 

lembaga adat Suku Baduy. 

10. Bagaimana masyarakat Suku Baduy melakukan musyawarah desa? 

Jawab: musyawarah desa dilakukan oleh masyarakat Suku Baduy kadang bersifat 

tertutup dan terbuka dengan pemerintah tergantung dalam hal tertentu. 

11. Bagaimana cara pemilihan Ketua adat dalam tradisi masyarakat Suku Baduy? 

Jawab: untuk prosedur pemilihan Ketua adat di Suku Baduy lebih jelasnya langsung 

ketempatnya saja. Karena dalam pemilihan Ketua adat pemerintah tidak iku campur, 

namun ketika sudah terjadi pemilihan, pemerintah hanya menetapkan secara undang-

undang sebagaimana halnya dengan pemilihan yang lainnya. 

12. Apakah masyarakat Suku Baduy paham tentang politik? 

Jawab: tidak 100% masyarakat Suku Baduy paham tentang politik, setidaknya aparat 

adat paham dengan politik. 

13. Apakah dalam lingkungan keluarga masyarakat Suku Baduy pernah berdiskusi 

mengenai politik? 

Jawab: mungkin saja ada diskusi kecil dalam keluarga entah istri dengan suami atau 

dengan mertua. 
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14. Apakah sesama masyarakat Suku Baduy pernah melakukan diskusi politik? 

Jawab: sesama masyarakat Suku Baduy mungkin juga melakukan diskusi politik saat 

mereka berkumpul. 

15. Bagaimana pengaruh politik bagi kehidupan masyarakat Suku Baduy? 

Jawab: pengaruh politik sepertinya bagi kehidupan masyarakat Suku Baduy biasa 

saja, yang penting mereka hidup dengan aman dn tenteram. 

16. Apakah terjadi perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari Suku Baduy karena 

politik? 

Jawab: Seiring berjalannya waktu dalam berdagang tidak lagi menggunakan barter 

akan tetapi menggunakan uang. 
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DAFTAR PERTANYAAN dan JAWABAN 

“BUDAYA POLITIK SUKU BADUY DESA KANEKES KECAMATAN LEUWIDAMAR 

KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN” 

 

E. IDENTITAS RESPONDEN 

Nama   : Dainah 

Jenis Kelamin  : Laki-laki 

Umur   : 52 tahun 

Status   : Menikah 

Pendidikan Terakhir : - 

Pekerjaan   : Kepala Desa (Jaro) 

F. PERTANYAAN 

g. Tipe Budaya Politik  Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan 

Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

21. Apa arti penting interaksi masyarakat Suku Baduy dengan masyarakat sekitanya? 

Jawab: Interaksi masyarakat Baduy dengan masyarakat sekitar sangat penting, berupa 

interaksi kewaspadaan, siap siaga kesatuan dan persatuan di dalam Baduy ataupun di 

luar Baduy (Lamun nagara aman tentram jeung sejahtera). 

22. Bagaimana masyarakat Suku Baduy melakukan interaksi tersebut? 

Jawab: melakukan interaksi dengan cara tani, berladang lalu dijual dalam bidang 

kerajinan tenun, kopi, gula merah, hasil bumi untuk kebutuhan hidup mencari uang, 

menurut kami the menyesuaikan keadaan adat. 
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23. Apa kendala masyarakat Suku Baduy dalam melakukan interaksi dengan masyarakat 

sekitarnya? 

Jawab: tidak ada kendala semua saling menguntungkan. 

24. Apa usaha untuk mengatasi kendala tersebut? 

Jawab: usahanya saling komunikasi dengan baik saja. 

25. Bagaimana hubungan masyarakat Suku Baduy dalam lingkungan keluarga? 

Jawab: menurut kami jeung tentram, aman tidak ada masalah, kecemburuan sosial, 

harmonis keluarga tidak ada cekcok dengan tetangga juga sama, teu aya cerewet-

cerewet semua punya hak msing-masing. 

26. Bagaimana masyarakat Suku Baduy menerapkan kehidupan yang mereka yakini? 

Jawab: hidup sederhana mematuhi aturan adat di Suku Baduy ini. 

27. Bagaimana hubungan masyarakat Suku Baduy dengan sesama warga? 

Jawab: hubungan dengan sesama warga tidak ada masalah semua berjalan harmonis, 

aman, jeung tentram. 

28. Bagaimana hubungan masyarakat Suku Baduy dengan masyarakat non (bukan) Suku 

Baduy? 

Jawab: menurut saya masyarakat Baduy dengan non Baduy saling kerjasama, saling 

menguntungkan, masyarakat Baduy bisa bekerja di ladang milik masyarakat non 

Baduy. 

29. Sejauh mana penggunaan alat teknologi dalam kehidupan masyarakat suku Baduy? 

Jawab: masyarakat Suku Baduy hanya hidup sederhana (misalkan ada alat 

komunikasi, informasi bisa dengan radio salurannya itu Elshinta untuk tahu berita). 
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30. Apa saja Larangan dan sanksi bagi masyarakat Suku Baduy jika tidak mematuhi 

aturan adat setempat? 

Jawab: seperti contoh larangan tidak boleh bersekolah sanksinya diberi denda 

pelanggaran jika Baduy Dalam maka diasingkan (selain denda). 

h. Hubungan Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes dengan Orang Asing/Luar Suku 

Baduy Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

15. Bagaimana hubungan pemerintah  dengan masyarakat SukuBaduy? 

Jawab: Pemerintah dengan masyarakat Suku Baduy teu aya (tidak ada) masalah, baik-

baik saja, asal pemerintah tidak melanggar dan merusak aturan adat yang ada di Suku 

Baduy ini dan selama ini memang tidak ada masalah, kami masyarakat Suku Baduy 

berharap sampai kapanpun akan selalu baik-baik saja.  

16. Bagaimana peran pemerintah dalam mensosialisasikan pemilihan kepala daerah 

kepada masyarakat Suku Baduy? 

Jawab: pemerintah hanya member penyuluhan, pengarahan tentang sosialisasi 

pemilihan, bagiamana cara pelaksanaan dalam pemilihan. 

17. Bagaimana peran masyarakat Suku Baduy dalam pemilihan kepala daerah? 

Jawab: masyarakat Baduy mengajak, mengundang, menyelenggarakan atau 

mewajibkan program pemerintah sebagai PPS secara demokratis tidak ada paksaan. 

18. Bagaimana pendapat masyarakat Suku Baduy mengenai pemerintahan saat ini? 

Jawab: satu contoh di jaman demokrasi ada jelek ada baiknya juga karena contoh 

Presiden secara pribadi baik, tapi bukan hanya satu orang jangan mementingkan 

kelompok, harus memikirkan masyarakat. Lamun nagara mau rapih, repeh jangan 

sampai ada provokator. 
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19. Apa arti penting pemimpin bagi masyarakat Suku Baduy? 

Jawab: pemimpin itu penting, satu contoh istilah Presiden/Gubernur/Bupati/kepala 

desa itu ujung tombak di pemerintahan harus dipikirkan secara demokratis. Inti atau 

kuncinya adalah Kepala desa kalau di desa Baduy, Baduy tidak melihat dari partai, 

tapi dari sosok atau figur. 

20. Apakah masyarakat Suku Baduy mengenal kepala daerahnya atau Presiden mereka? 

Jawab: ya, masyarakat Baduy mengenal kepala daerah dan Presidennya. 

21. Apakah terdapat hambatan-hambatan yang ditemui pemerintah saat mensosialisasikan 

mengenai pemilihan kepala daerah? 

Jawab: tidak terdapat hambatan selama ini, dan jangan sampai ada hambatan. 

i. Struktur Sosial Masyarakat Suku Baduy Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar 

Kabupaten Lebak Provinsi Banten. 

17. Apa arti penting musyawarah desa bagi masyarakat Suku Baduy? 

Jawab: musyawarah sangat penting bagi kami karena dalam musyawarah dapat 

bertukar pikiran jeung menyelesaikan masalah. 

18. Bagaimana masyarakat Suku Baduy melakukan musyawarah desa? 

Jawab: sebulan sekali melakukan musyawarah bersama pamong-pamong atau tokoh-

tokoh di tempat jaro. 

19. Bagaimana cara pemilihan Ketua adat dalam tradisi masyarakat Suku Baduy? 

Jawab: Pamimpin teu pernah nyalonkeun diri na keur dipilih jadi pamimpin, tapi 
pamimpin dicari jeung diseleksi geus para Tokoh Adat nu aya kriteria jeung syarat 
sacara Lahiriah sasuai jeung katentuan nu aya, jeung dibawa ti forum musyarawah 
lembaga adat keur diputuskan berdasarkan kasepakatan jeung pertimbangan Batiniah. 
(Pemimpin tidak pernah mencalonkan dirinya untuk dipilih menjadi pemimpin, tetapi 
pemimpin dicari dan diseleksi oleh para Tokoh Adat yang ada dengan kriteria dan 
syarat secara Lahiriah sesuai dengan ketentuan yang ada, kemudian dibawa ke forum 
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musyawarah lembaga adat untuk diputuskan berdasarkan kesepakatan dengan 
pertimbangan Batiniah).  
 

20. Apakah masyarakat Suku Baduy paham tentang politik? 

Jawab: hanya sekedar mengenal politik tidak lebih, memilih yang baik dan jelek, 

dilakukan lembaga melalui musyawarah tidak sembarangan melalui lahiriah, 

bathiniah tidak ada tekanan. 

21. Apakah dalam lingkungan keluarga masyarakat Suku Baduy pernah berdiskusi 

mengenai politik? 

Jawab: tidak ada. 

22. Apakah sesama masyarakat Suku Baduy pernah melakukan diskusi politik? 

Jawab: diskusi politik sewaktu-waktu saja atau sekali-kali saat mikir masa depan, 

semua diserahkan ke Tuhan YME. 

23. Bagaimana pengaruh politik bagi kehidupan masyarakat Suku Baduy? 

Jawab: tidak ada pengaruh untuk masyarakat Baduy. 

24. Apakah terjadi perubahan sosial dalam kehidupan sehari-hari Suku Baduy karena 

politik? 

Jawab: masalah ekonomi tidak masalah, masyarakat Baduy tetap memelihara adat, 

dipegang teguh. 

 

 

 


