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RINGKASAN 

 

Masyarakat Baduy yang tinggal di Kecamatan Leuwi Damar, Kabupaten Lebak, Propinsi 

Banten, merupakan masyarakat adat yang masih memegang teguh kepercayaan, adat istiadat 

dan nilai-nilai sosialnya.  Masyarakat tersebut dapat dikelompokan menjadi 3 kelompok, 

yaitu Baduy Dalam, Baduy Luar dan Baduy Dangka. Masyarakat Baduy Dalam tinggal di 

wilayah Kanekes sehingga sering disebut orang Kanekes. Sedangkan Baduy Dangka tinggal 

di luar wilayah tersebut.  

 

Proyek penelitian ini merupakan program kolaborasi antara Tim Peneliti Pengusul (TPP) 

Universitas Pasundan dengan Tim Peneliti Mitra (TPM) Leiden Universiteit, Belanda, yang 

memiliki kompetensi tinggi dan pengalaman luas di bidang riset antropologi. Pihak TPM 

mengarahkan mengenai “grand design” serta metode penelitian dan teknikpengumpulan 

datanya. Sedangkan pihak TPP berperan di dalam mendapatkan data dan informasi primer di 

lapangan. 

 

Tujuan penelitian ini adalah meneliti budaya material (material culture) Baduy, yaitu berupa  

arsitektur dan krya vernakular seperti perkakas dapur dan cinderamata. Termasuk meneliti 

motif para perajin Baduy Dalam di dalam memproduksi krya vernakular  maupun pengaruh 

luar terhadap proses pembuatan krya tersebut. 

 

Lokasi penelitiannya adalah kampung Baduy Dalam, Cibeo, dan kampung Baduy Luar, 

Gajeboh. Dengan menggunakan dua pendekatan yaitu antropologi dan sejarah sosial dengan 

pertimbangan objek penelitian yang luas dan cukup kompleks menyangkut aspek sosial, 

ekonomi, adat istiadat, tradisi dan lain sebagainya. Termasuk meneliti gejala pengaruh dari 

luar sebagai dampak dari proses interaksi masyarakat Baduy dengan masyarakat luar. Hal ini 

seiring dengan perkembangan daerah Baduy sebagai Daerah Tujuan Wisata (DTW) bagi 

wisatawan lokal, orang luar Baduy atau urang Are dan lain-lain. 

 

Arsitektur vernakular di Baduy Dalam tidak mengalami perubahan yang signifikan karena 

masih mematuhi ketentuan adat istiadat dan tradisinya. Perubahan terjadi pada penggunaan 

ruang dalamnya sebagai akibat peningkatan populasi sehingga terdapat rumah tinggal yang 

dihuni oleh dua keluarga. Sementara di kampung Gajeboh telah terjadi perubahan signifikan 

yang disebabkan pengaruh dari luar, khususnya di dalam bentuk bangunan dan pola 

ruangannya yang berubah dan menyesuaikan dengan kebutuhan sarana atau fasilitas para 

pengunjung ke kampung tersebut. 

 

Krya vernakular Baduy Dalam yaitu Koja dan Jarog dibuat dari bahan baku lokal kulit kayu 

Teureup dan pohon Kasungka yang khas dan unik. Perajin di kampung Cibeo adalah kaum 

pria yang membuat produk cinderamata tersebut sebagai pekerjaan sambilan. Krya Baduy 

Dalam memiliki potensi sebagai Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yaitu sebagai Traditional 

Cultural Expression yang dapat memberikan manfaat finansial bagi masyarakat tersebut. 

Selain cinderamata khas Baduy juga terdapat produk cinderamata buatan masyarakat luar 

Baduy yang menggunakan bahan baku dan teknik yang berbeda. 

 

 

Kata kunci: Baduy, budaya materi, arsitektur vernakular, krya vernakular, Daerah Tujuan 

Wisata dan HKI  
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PRAKATA 

 

Pertama-tama kami bermaksud mengucapkan Puji Syukur kepada Allah SWT atas selesainya 

penelitian mengenai budaya materi (material culture) Baduy yang didanai oleh Direktorat 

Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat, DIKTI, melalui Hibah Penelitian Kerjasama 

Antar Perguruan Tinggi (PEKERTI) program tahun 2013. 

 

Selanjutnya kami mengucapkan terimakasih kepada Ketua Tim Peneliti Mitra (TPM) Dr. Jet 

Bakels dan anggotanya Profesor Gerard Persoon dari Leiden Universiteit, Belanda, yang 

bersedia menjadi mitra penelitian ini serta meluangkan waktunya untuk berdiskusi dan 

konsultasi baik melalui email maupun secara langsung selama Ketua TPP di Belanda. 

 

Program penelitian PEKERTI ini merupakan kolaborasi penelitiaan antara pihak Universitas 

Pasundan dengan Leiden Universiteit, Belanda, yang merupakan sebuah program rintisan 

bagi kedua belah pihak. Sehingga merupakan sebuah kebanggaan tersendiri di dalam 

melaksanakan pilot project ini karena reputasi TPM Leiden Universiteit yang professional 

dan bertaraf internasional. 

 

Kami dari pihak TPP Universitas Pasundan menyadari sepenuhnya bahwa penelitian ini 

belum optimal atau fokus yang disebabkan masih adanya kendala teknis dalam 

pelaksanaannya dilapangan.  

   

Terakhir kami ingin menyampaikan uacapan terimakasih pula kepada semua yang telah 

memberikan bantuan pada proyek penelitian ini, antara lain sahabat saya Mies Grijn di 

Leiden dan kakak saya Ely Loupias di Nijmegen yang telah memberikan bantuan moril dan 

materil, para informan kami di lapangan urang Are, Wahyudin, orang Baduy Dalam ayah 

Kodo dan orang Baduy Luar, Arkam. Hatur Nuhun. 

 

Bandung, 30 Desember 2013 

Ketua Peneliti TPP Unpas, 

 

 

Henry H. Loupias 
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BAB 1.  PENDAHULUAN 

 

Masyarakat Baduy - terutama Baduy Dalam - termasuk sebuah masyarakat adat yang masih 

bertahan memegang teguh adat istiadat, kepercayaan dan tradisinya hingga kini di era 

modern.  Masyarakat Baduy terdiri dari 3 “kapuunan” yang terdiri dari 59 kampung dengan 

jumlah ± 11.000 jiwa. Disamping itu, masyarakat Baduy dianggap sebagai „Sunda Wiwitan’. 

Dengan demikian masyarakat Baduy merupakan sebuah objek penelitian yang cukup menarik 

dan penting dalam konstelasi perkembangan sosial suku Sunda khususnya, maupun budaya 

Nusantara pada umumnya.  

 

Mengenai pengertian masyarakat Baduy tersebut adalah sebagai berikut:“Orang Baduy yang 

mendiami seluruh wilayah Kanekes, Lebak, dianggap memiliki karakteristik sosial budaya 

seperti halnya kehidupan dalam komunitas Sunda Lama, yang dengan demikian sistem sosial 

seperti itu tidak terdapat lagi pada komunitas Sunda lainnya di Jawa Barat dan 

Banten.”(Garna, 2008:80). Sedangkan lokasi pemukimannya digambarkan oleh Dr. Jul 

Jacobs sebagai berikut:” Gunung Pagelaran (480 m) adalah salah satu pegunungan Kendeng 

yang memanjang hingga di batas daerah Priangan. Di sebelah Selatan inilah tempat orang-

orang Baduy itu (Baduy Dalam). Tidak jauh dari situ terletak hulu Sungai Ciujung yang 

mengalir dan berkuala di Laut Jawa”(Mintaredja, 1998:VI-2) 

 

Secara garis besarnya masyarakat Baduy dapat digolongkan dalam 3 jenis, yaitu Baduy 

Dalam, Baduy Luar dan Baduy Dangka. “The village of Kanekes is divided into three primary 

parts, inhabited first of all by what outsiders usually call the inner and the outer Baduy – or, 

the the Baduy Dalam and the Baduy Luar- and the third category called dangka. The third 

category, dangka, consists of hamlets in which the disengagement from tradition has gone 

even further” (Barendregt, 2008:553).  

 

Masyarakat Baduy juga sering disebut sebagai orang Kanekes:”Selanjutnya biasa pula 

disebut orang Kanekes, karena desa mereka bernama Kanekes, berasal dari nama anak sungai 

yang bernama demikian. Sebutan lain lagi, ialah orang Rawayan, karena kelompok orang 

Cikeusik, pernah bertempat tinggal di tapi sungai Rawayan (mereka berpindah-pindah 

tempat; baca bagian riwayat). Dan sebutan Baduy kepada mereka karena di tempat mereka 

ada gunung Baduy beserta Cibaduy, yang letaknya dapat dikatakan penting bagi mereka” 

(Mintaredja, 1998:V-5) 
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Mengenai pengertian Baduy Dangka adalah sebagai berikut:“Masyarakat Dangka adalah 

warga Kanekes yang berada di luar wilayah Kanekes. Kata Dangka sebenarnya searti dengan 

rangka yang berarti tempat tinggal atau daerah pemukiman. Dalam bahasa Sunda dialek 

Bogor dangka berarti kotor (pakaian). Masyarakat Kanekes pun menggunakan arti tersebut 

karena menurut kenyataannya daerah Dangka dijadikan “tempat pembuangan” warga 

Kanekes yang melakukan pelanggaran adat” (Danasasmita,1986:61). Saat ini terdapat 9 

Dangka yang menyebar di sekitar Kanekes. 

 

Masyarakat Baduy tinggal di wilayah Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten Lebak, 

Propinsi Banten. Masyarakat yang bermukim di wilayah tersebut terdiri dari Baduy Dalam 

dan Luar. “Orang Baduy terdiri dari golongan urang kajeroan, dalam arti orang dari dalam, 

yang mendiami tanah larangan atau tanah yang suci dan urang panamping dari kaluaran, 

yaitu orang Baduy yang harus bermukim di luar tanah larangan”(Garna, 2012:60). Selama ini 

masyarakat Baduy terutama Baduy Dalam yang tinggal di di daerah dalam, yaitu kampung 

Cibeo merupakan salah satu masyarakat adat yang masih memegang teguh tradisinya secara 

kuat. Lokasi kampung Cibeo terletak disebuah lembah dengan ketinggian ± 300 meter di atas 

permukaan laut. Kampung tersebut adalah kampung masyarakat Baduy Dalam yang paling 

besar dibandingkan dengan dua kampung lainnya Cikertawana dan Cikeusik. 
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Selain masyarakat di luar Baduy Dalam terdapat pula yang disebut orang Baduy Luar atau 

Panamping yang  bermukim disekitar wilayah Kanekes:“Perkampungan Panamping 

terpencar di luar daerah Tangtu hampir mirip bentuk “tapal kuda” panjang melingkari 

wilayah Tangtu”(Danasasmita,1986).  

 

Penelitian  mengenai budaya materi (material culture) Baduy ini, khususnya meneliti objek 

bangunan rumah tinggal, kriya vernakular perkakas dapur dan cinderamata. Pengertian  

budaya materi   adalah sebagai berikut:“Their concept of material culture-the shelters, 

weapons, tools, craft objects, ornament, body décor and so on that human make- is of 

particulars and obvious interest to design historians because the category includes designed 

goods”(Walker, 1989:124). 

 

Dasar pemikirannya mengenai objek-objek di atas – misalnya bangunan rumah tinggal -  

bahwa sebuah bangunan rumah tinggal dapat merepresentasikan status sosial pemiliknya. 

Melalui bentuk atau gaya sebuah bangunan, maka dapat diketahui pula status sosial pemilik 

atau penghuninya, misalnya membedakan antara rumah orang Baduy Dalam dan Luar. 

Disamping itu, sebuah bangunan rumah tinggal memiliki banyak aspek lainnya yang menarik 

untuk dilakukan penelitian, misalnya teknologi tradisional yang digunakan, makna-makna 

simbolis, aspek fungsional dan lain sebagainya yang menjadi konsep pembangunannya. 

Seperti diketahui bahwa pembangunan sebuah rumah tinggal di kampung Baduy Dalam harus 

memenuhi ketentuan adat yang berlaku, antara lain posisi bangunan, waktu membangun, 

bahan yang digunakan, pola ruangannya dan lain sebagainya.   

 

Objek atau artefak budaya materi di lingkungan masyarakat Baduy cukup banyak dan 

beragam, yaitu artefak atau barang yang dibuat oleh masyarakat setempat bukan oleh seorang 

tukang khusus atau ahlinya dengan menggunakan bahan baku yang diperoleh di lingkungan 

sekitarnya. Barang-barang tersebut, diantaranya, tempat tinggal, senjata golok, alat-alat, 

objek krya dan lain sebagainya. Perkembangan artefak atau krya yang digunakan oleh 

sekelompok masyarakat dapat berkaitan pula dengan perkembangan atau perubahan sosial di 

kelompok masyarakat tersebut. Sebagai analogi adalah kasus di bidang arsitektur bahwa:“As 

change in society occur, so does change in its built environment…society produces its 

buildings, and the buildings, although not producing society, help to maintain many of its 

social forms.”(Walker, 1989:135).  
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Oleh karena itu, gejala perubahan atau perkembangan yang terjadi dalam artefak atau krya 

vernakular di masyarakat Baduy dapat merepresentasikan status social masyarakatnya. 

Beberapa peralatan yang digunakan di lingkungan masyarakat Baduy selain bersifat 

fungsional juga diantaranya mengandung makna-makna bersifat simbolis atau nilai-nilai 

tradisi tertentu lainnya. 

 

 

 

Secara garis besarnya bentuk dan tata ruang bangunan rumah tinggal masyarakat Baduy 

Dalam memiliki kesamaan bahkan denan bentuk atau gaya arsitektur di daerah lain, seperti 

dinyatakan berikut:“ Kanekes houses (imah) show great similarity with those of South 

Banten, and in general also with houses elsewhere in West Java. These houses, which as we 

will discuss below may initially have consist of two mains room, were generally thought to 

have been built according to the same model”(Barendregt, 2008:563) 

 

Sedangkan persamaannya adalah dalam hal tata letak atau denah rumah dari ketiga kampung 

Baduy Dalam adalah hampir sama yaitu yang dinamakan tepas kuriling”(Muliahati,1980). 

“Rumah di Kanekes terdiri atas dua bagian. Ruang dalam tempat keperluan penghuni rumah, 

yaitu tidur, makan dan masak karena hawu atau perapian terletak disitu. Ruang luar yang 

biasanya berbentuk huruf “L” berfungsi sebagai beranda, diantaranya untuk tempat menerima 

tamu. Dalam ruang ini pun terdapat hawu. Antara ruang luar dengan ruang dalam dibatasi 
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dengan giribig (semacam tikar bambu). Pembatas ini disebut “peundeung” dan diberi lubang 

(pintu) tanpa daun pintu”(Danasasmita, 1986).  

 

Berdasarkan pengamatan bahwa terjadinya gejala perubahan sebuah tata letak bangunan 

rumah tinggal seringkali disebabkan oleh pengaruh dari luar dan sebenarnya gejala ini sudah 

berlangsung sejak lama:“Rumah-rumah di Baduy Luar, walaupun pada umumnya hampir 

sama tetapi kelihatannya telah banyak pengaruh luar yang mengubah denah dari beberapa 

rumah, terutama rumah-rumah yang paling sering dikunjungi oleh tamu-tamu” 

(Muliahati,1980). Paling tidak semenjak daerah Baduy banyak dikunjungi oleh orang dari 

luar dengan membawa berbagai kepentingan sekitar tahun 1990-an. 

 

Banyaknya kunjungan dari masyarakat luar telah meningkatkan interaksi antara kedua belah 

pihak, termasuk penagaruh terhadap tata letak maupun struktur bangunan rumah tinggal. 

Dampak tersebut nampak jelas pada budaya materi masyarakat Baduy Luar yang memiliki 

tradisi cukup longgar dan kelompok masyarakat yang paling sering  berinteraksi dengan 

masyarakat luar. Dengan dasar pemikiran di atas, maka penelitian akan difokuskan terhadap 

kampung Baduy Dalam, Cibeo, yaitu meneliti apakah terdapat gejala perubahan atau 

perkembangannya yang diakibatkan oleh proses interaksi tersebut. 
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Gejala perubahan ini juga disebabkan oleh beberapa kebijakan dan program pemerintah bagi 

masyarakat  Baduy antara lain program-program yang berusaha menempatkan masyarakat 

Baduy layaknya masyarakat lain. Menempatkan masyarakat Baduy seolah-olah sama dengan 

masyarakat yang lainnya yang sudah bersifat modern. Program di atas diperlihatkan pada 

pembangunan infrastruktur di kampung-kampung Baduy Luar yang secara langsung telah 

berpengaruh terhadap perubahan sistem ekonomi, sosial, administrasi dan lain sebagainya.  

 

Program pemerintah bagi masyarakat Baduy sudah berlangsung sejak lama, antara lain 

melalui program pemukiman kembali atau baru. Namun program di atas kurang berhasil 

dikarenakan adat istiadat dan tradisi masyarakat Baduy sangat kuat dan berbeda dengan 

masyarakat lainnya:“For about 10 years the focus of Baduy development was aimed at 

resettlement outside the Baduy area. The limited success, the persistence of the Baduy 

leaders in rejecting these villages, the attitude of the majority of the Baduy people, and the 

official request of the Baduy leaders for more protection against encroaching farmers and 

‘agents of change’ finally led to the installation of a committee to investigate the ‘Baduy 

problem’ (Masalah Baduy) “(Persoon,1989). 

 

Saat ini terdapat sebuah persoalan yang cukup  berat dalam hal ketersediaan lahan di 

pemukiman kampung Cibeo. Persoalan padatnya pemukiman di kampung tersebut 

diakibatkan populasi penduduknya terus bertambah, sementara lahan untuk bangunan rumah 

tinggal tidak bertambah. Saat ini terdapat 95 kepala keluarga  di lokasi kampung tersebut. 

Sehingga terdapat beberapa keluarga tinggal dalam sebuah rumah. Disamping itu, menurut 

salah seorang Baduy Dalam, ayah Kodo (57 th) bahwa terdapat aturan membangun rumah 

tinggal baru setiap 7 tahun sekali atau sering disebut “nunggu waktu”. Kesenjangan antara 

mendesaknya kebutuhan tempat tinggal dengan waktu membangun rumah yang tertentu dan 

lama telah menyebabkan beberapa rumah tinggal mengalami pergeseran fungsi ruangnya.  

 

Sebenarnya penelitian-penelitian terdahulu mengenai bangunan rumah tinggal cukup banyak 

dan lengkap. Disamping itu, perubahan atau perkembangan dalam arsitektur Baduy Dalam 

relatif kecil atau malahan tidak ada.  Oleh karena itu, pihak Tim Peneliti Mitra (TPM)  dari 

Leiden Universiteit menyarankan agar penelitian ini  difokuskan terhadap gejala perubahan 

atau pengembangan pada bangunan rumah tinggal Baduy Dalam serta melakukan 

perbandingan dengan kampung Baduy Luar Gajeboh. 
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Dalam perkembangannya selama ini kampung Cibeo menjadi salah satu Daerah Tujuan 

Wisata (DTW) bagi wisatawan local, sebagai daerah kajian budaya bagi pelajar dan guru 

serta peneliti dan bentuk kunjungan-kunjungan lainnya. Dampak sebagai DTW telah 

menyebabkan terjadinya gejala perubahan dan perkembangan yang disebabkan oleh adanya 

proses interaksi dengan masyarakat luar tersebut. Termasuk pula persinggungan dengan 

budaya, teknologi dan alat-alat modern yang diperkenalkan dan dibawa oleh masyarakat luar 

tersebut. Persinggungan ini telah berdampak langsung atau signifikan  terhadap perubahan 

budaya dan adat istiadat terutama  di sebagian besar kalangan Baduy Luar, misalnya 

tersedianya akses transportasi ke luar wilayah Baduy,  gejala penggunaan alat komunikasi 

telepon seluler sebagai akses komunikasi yang lebih luas dan lain sebagainya. 

 

 

 

 

Sejarah kehidupan sosial masyarakat tersebut direpresentasikan dalam berbagai budaya 

materi yang berupa artefak-artefak arsitektur, kesenian, peralatan rumah tangga, perkakas 

dapur atau rumah tangga  dan lain sebagainya. Salah satu objek penelitian adalah mengenai 

perkakas rumah tangga Baduy Dalam yang digunakan sehari-hari, termasuk dalam kegiatan 

menerima kunjungan tamu dari luar.  

 

Sebenarnya kebiasaan makan dan cara memasak orang Baduy Dalam berbeda, tergolong 

sederhana yang disesuaikan dengan kehidupannya sehari-hari:“Orang Tangtu hanya boleh 
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memasak secara dikukus, dibakar dan direbus. Sayur-mayur dengan penyedap dianggap 

tabu”(Danasasmita,1986:59-60). Perkakas dapur atau alat makan yang dipengaruhi oleh 

orang luar, yaitu khususnya tamu adalah piring yang sesekali digunakan disaat menerima 

kedatangan tamu, seperti dinyatakan berikut ini:“Namun bila kebetulan ada yang memiliki 

panjang (piring porselen Cina kuno), barang itu hanya akan digunakan bagi menyuguhi tamu 

yang dihormatinya”(Danasasmita,1986:60).  

 

Sebagian besar orang Baduy Dalam memiliki pinggan yaitu mangkok dari bahan keramik 

yang digunakan untuk menghidangkan mie instan kuah untuk tamu. Sudah menjadi 

kelaziman bagi para tamu yang hendak menginap di kampung Cibeo agar membawa 

perbekalan mie instan tersebut.  Menurut ayah Kodo (57 th) bahwa jenis alat makan tersebut 

diperbolehkan oleh adat istiadat. Kepemilikan mangkok di atas telah menunjukan adanya 

perubahan dalam tradisi makan di masyarakat Baduy Dalam, meskipun bersifat temporer 

yaitu ketika kedatangan tamu yang menginap saja.  

 

Sementara jenis makanan masyarakat Baduy Dalam umumnya berupa keringan, terutama 

ikan asin, yang ditempatkan pada alas daun pisang kering sebagai piringnya.” Makannya juga 

, sangat sederhana sekali, nasi yang ditanak keras, dengan lauk ikan asin, garam atau terasi 

saja, sehari 2 kali makan pagi dan sore. Sebagai makanan tambahan hanya pisang, jagung dan 

singkong yang dibakar. Makan tidak menggunakan piring, tapi menggunakan daun pisang 

yang sudah siap diselipkan di celah-celah atap rumah, ukuran lebar 15 cm” 

(Djoewisno,2008:14) 
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Salah satu ciri sebuah daerah wisata adalah krya cinderamata yang berfungsi untuk 

menggambarkan ciri khas atau keunikan daerah tersebut,  sebagai bukti bahwa seseorang 

telah berkunjung ke daerah tersebut atau diperuntukan  oleh-oleh bagi orang lain. Masyarakat 

Baduy Dalam juga memiliki  beberapa jenis krya khas, yaitu kantung Jarog dan Koja yang 

dibuat dengan cara dianyam dengan menggunakan tali dari bahan kulit kayu Teureup. Kedua 

produk krya tersebut identik atau sebagai ikon Baduy.  Awalnya kedua kantung di atas 

merupakan benda fungsional sebagai kantung atau tas untuk menyimpan dan membawa 

barang atau alat-alat. Bukan untuk diperjualbelikan seperti sekarang ini. 

 

“Sudah menjadi kebiasaan bagi para perajin, kalau hasil karya yang dibuat, tidak dijual tapi 

dipakai sendiri. Sungguh pun membuat 2 atau 3 potong hanya disimpan buat keperluan 

sendiri. Masyarakat Baduy termasuk serba bisa dan kreatif, terbukti dengan semua 

kebutuhannya diusahakan sendiri. Mereka tidak pernah membeli bahkan menjual bila ada 

para pendatang yang memerlukan” (Djoewisno, 2008:16).   

 

Disamping terdapat sistem jual beli ternyata di kalangan masyarakat Baduy masih dikenal 

sistem barter, yaitu menukarkan barang, hasil panen atau hasil pekerjaan dengan barang-

barang kebutuhan sehari-hari. Proses dari pertukaran barang tersebut adalah gambaran 

hubungan social diantara manusia, sebagai berikut:”As social beings, humans enter into 

relations with one another. One form this reciprocity takes is the exchange and circulation of 

goods. Goods can be bartered or exchanged as gifts and/or for money” (Walker, 1989:127). 

Namun sejalan dengan perkembangan jaman, maka system di atas mulai ditinggalkan oleh 

sebagian besar masyarakat Baduy Dalam. 

  

Seiring dengan perkembangan daerah Baduy menjadi salah satu Daerah Tujuan Wisata maka 

terjadi proses transformasi dari benda pakai menjadi benda cinderamata atau hiasan. Kini 

produk krya tersebut menjadi sebuah komoditas ekonomi yang memberikan penghasilan 

tambahan bagi orang Baduy. Gejala di atas merupakan hal yang lazim terjadi pada tempat-

tempat wisata lainnya. Disamping itu, dampak lainnya adalah terjadinya proses 

pengembangan menciptakan kreasi-kreasi lainnya untuk mengakomodir keperluan wisatawan 

maupun pasar.  Terutama gejala ini banyak direspon oleh orang Baduy Luar atau bukan orang 

Baduy yang tinggal di sekitar lingkungan tersebut. 
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Menurut informasi bahwa  kantung khas Baduy di atas diproduksi dalam jumlah banyak oleh 

orang Baduy Dangka di kampung Baduy Kompol yang lokasinya di luar wilayah Kanekes. 

Mereka memiliki pekerjaan utamanya sebagai perajin sehingga dapat menghasilkan dalam 

jumlah banyak untuk memenuhi permintaan pasar. Sementara bagi orang Baduy Dalam 

pembuatan krya tersebut dilakukan disaat senggang usai mengerjakan pekerjaan utamanya 

bercocok tanam di ladang atau menanam padi kering di huma. Harga Koja dan Jarog ukuran 

sedang sekitar Rp. 30.000,- , kantung botol air mineral Rp.15.000,- dan gelang dari bahan 

yang sama atau dari pohon Kasungka dan rotan dijual Rp. 5.000,-/buah. 

 

Sebenarnya di daerah tujuan wisata (DTW)  Baduy terdapat juga cinderamata bukan buatan 

perajin Baduy Dalam maupun Baduy Luar. Cinderamata tersebut diproduksi oleh perajin 

yang disebut Urang Are. Kelompok masyarakat yang disebutkan terakhir ini, dalam beberapa 

tahun terakhir turut pula terlibat di dalam mengembangkan DTW Baduy dengan cara menjadi 

pemandu wisata, memproduksi berbagai ragam cinderamata, terutama dari bahan tempurung 

kelapa, buah Cariu dan bahan lainnya. Produk cinderamata tersebut dijual di kampung-

kampung Baduy Luar maupun di kampung Baduy Dalam dengan cara dijajakan keliling atau 

dititipkan kepada orang Baduy Dalam. Namun bagi sebagian besar dijajakan di kios-kios 

cinderamata di sekitar terminal bus Ciboleger. Harga cinderamata gantungan kunci rata-rata 

Rp. 5.000,-/buah, harga Klotokan dari buah Cariu Rp. 5.000,-/buah dan harga seperangkat 
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alat minum yang terdiri dari 1 poci dengan 2 cangkir berkisar antara Rp.80.000,- hingga 

Rp.100.000,-/set. 

 

Bagi sebagian besar kalangan wisatawan lokal mereka menganggap bahwa sebagian besar 

produk-produk krya tersebut adalah hasil kreasi perajin Baduy. Namun proses pembuatan 

krya orang Baduy- sebagaimana ciri dan sifat krya vernakular - lebih bertumpu pada 

ketrampilan tangan dengan bantuan alat sederhana, yaitu golok yang dimanfaatkan untuk 

berbagai keperluan. Hal ini disebabkan adanya larangan adat bagi masyarakat Baduy Dalam 

menggunakan alat-alat modern.  Di bawah ini terdapat beberapa contoh kerajinan tangan 

yang dibuat oleh perajin urang Are dengan menampilkan perbedaannya, yaitu diproses 

dengan peralatan modern seperti gergaji maual atau listrik, dihaluskan dan dipoles agar 

mengkilap. 
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BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA  

 

 

Penelitian ini ditujukan untuk meneliti kebudayaan termasuk motif-motif perajin dan pemilik 

bangunan rumah tinggal di Baduy Dalam dan Luar dalam memproduksi produk-produk krya 

dan membangun rumah tinggal dengan melalui  pendekatan antropologi yaitu:”…bidang ilmu 

yang menggunakan konsep kebudayaan dalam melakukan bangun kajiannya, yang dengan 

demikian antropologi dianggap ilmu yang paling sensitif terhadap kritik yang dilancarkan 

tentang berbagai konsep kebudayaan itu”(Garna, 2008:4)  

 

Mengenai definisi atau pengertian kebudayaan sangat beragam dan banyak. Antropolog 

Kroeber dan Kluckholn menemukan sekitar 150 definisi berbeda dan mereka menyimpulkan 

perihal kebudayaan sebagai berikut:”(1) that culture is a way of life based on some system of 

shared meanings;and (2) that it is passed from generation to generation through this very 

system”(Danesi, 1999:22). Salah satu definisi kebudayaan lainnya adalah menurut Edward 

Bennet Tylor, yaitu:”…complex whole which include knowledge, belief, arts, morals, law, 

custom, and other capabilities and habits acquired by man as member of society” (Garna, 

2008:6).  

 

Pengertian mengenai antropologi budaya  yang meliputi pula metode penelitiannya adalah 

sebagai berikut:”Cultural anthropology is a branch of anthropology focused on the study of 

cultural variation among humans, collecting data about the impact of global economic and 

political processes on local cultural realities. Anthropologists use a variety of methods, 

including participant observation, interviews and surveys. Their research is often called 

fieldwork because it involves the anthropologist spending an extended period of time at the 

research location.
”
 (www.cultural anthropology.com) 

 

Secara garis besarnya kalangan antropologi membagi menjadi dua bidang yang satu sama 

lainnya memiliki keterkaitan dan diperlukan di dalam sebuah penelitian yang cukup 

kompleks, seperti halnya meneliti budaya materi di kalangan masyarakat Baduy, dengan 

alasan sebagai berikut:”…primary-kinship and religious- and secondary – political, legal, 

economic, and educational. Primary spheres are characterized by face to face modes of 

communication and interaction and by a feeling of solidarity. Secondary spheres, on the 

other hand, are based on more conventionalized and impersonal forms of communication and 

interaction. The latter took on greater importance in the first super-tribal collectivities, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Anthropology
http://en.wikipedia.org/wiki/Culture
http://en.wikipedia.org/wiki/Participant_observation
http://en.wikipedia.org/wiki/Interviews
http://en.wikipedia.org/wiki/Statistical_survey
http://en.wikipedia.org/wiki/Fieldwork
http://www.cultural/
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where consensual patterns of interaction would be have been impossible on the basis of the 

primary spheres alone” (Danesi, 1999:29). 

 

Penelitian bertujuan meneliti budaya materi (material culture) masyarakat Baduy, khususnya 

meneliti konsep-konsep pada bangunan rumah tinggal, perkembangan krya vernakular 

perkakas dapur atau rumah tangga dan cinderamata. Selama ini telah terjadi proses interaksi 

antara masyarakat Baduy dengan masyarakat luar dalam berbagai aktivitas, kesempatan dan 

kepentingan. Sehingga bisa saja terdapat pengaruh ataupun dampak-dampak tertentu terhadap 

perkembangan budaya materi Baduy.  

 

Pengertian  budaya materi  serta cakupannya yang beragam dan luas – meliputi tampat 

tinggal hingga objek-objek krya - adalah seperti berikut:“Their concept of material culture-

the shelters, weapons, tools, craft objects, ornament, body décor and so on that human make- 

is of particulars and obvious interest to design historians because the category includes 

designed goods”(Walker, 1989:124). 

 

Pada umumnya bangunan rumah tinggal masyarakat Baduy Dalam memiliki kesamaan pola 

penataan ruang di dalamnya, yaitu:“Rumah di Kanekes terdiri atas dua bagian. Ruang dalam 

tempat keperluan penghuni rumah, yaitu tidur, makan dan masak karena hawu atau perapian 

terletak disitu. Ruang luar yang biasanya berbentuk huruf “L” berfungsi sebagai beranda, 

diantaranya untuk tempat menerima tamu. Dalam ruang ini pun terdapat hawu. Antara ruang 

luar dengan ruang dalam dibatasi dengan giribig (semacam tikar bambu). Pembatas ini 

disebut “peundeung” dan diberi lubang (pintu) tanpa daun pintu” (Danasasmita, 1986). 

 

Pola penataatn ruangan dalamnya adalah sebagai berikut:“Pembagian interiornya terdiri dari 

tiga ruangan yaitu: sosoro, tepas dan imah. Sosoro diperuntukan menerima kunjungan tamu. 

Letaknya memanjang ke arah bagian lebar rumah. Selanjutnya tepas memanjang ke arah 

bagian panjang atau ke belakang. Ruang tepas biasanya digunakan untuk acara makan 

maupun tidur anak-anak. Antara ruangan sosoro dan tepas tidak terdapat pembatas.  Ruang 

terakhir adalah yang disebut imah berupa ruang tertutup dinding bilik. Namun pintu masuk ke 

dalam imah  tidak diberi daun pintu tetapi dibiarkan terbuka. Di bagian dalam imah tepat 

didepan pintu masuk terdapat parako sebagai tempat memasak maupun berfungsi sebagai alat 

untuk menghangatkan badan”(Loupias, 2009) 
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Disamping terdapat tabu (buyut – bhs. Baduy) terhadap pemakaian bahan-bahan dari luar dan 

teknik-teknik modern juga pada dasarnya konsep arsitektur vernakular Baduy Dalam - 

sebagaimana masyarakat tradisional pada umumnya - adalah  tunduk dan menyesuaikan 

dengan keberadaan kondisi alamnya: “Traditional societies did not have the means to make 

large-scale alterations to the landscape, so their urban developments were subservient to and  

fitted into and around major natural features” (Skidmore,1995:157)  

 

Penggunaan teknik-teknik tradisional tersebut bersifat sederhana dan dihasilkan dari proses 

uji coba dan percobaan selama bertahun-tahun: “Using simple techniques, a technique that 

resulted from trial and error process and experiments over the years. Inner Baduy buildings 

have developed to respond to environmental sources and natural conditions, particularly 

wheather and land conditions” (Loupias, 210:214).  Selain itu pun, teknik-teknik membangun 

rumah tinggal di Baduy Dalam sesuai dengan kebutuhannya, yaitu tipe bangunan yang sangat 

sederhana. 

 

“Sebuah ciri khas lainnya dari rumah-rumah suku Baduy Dalam yaitu tidak dilengkapi 

dengan jendela. Untuk keperluan melihat keadaan di luar pada dinding-dinding rumahnya 

diberi lubang-lubang kecil yang disebut lolongok atau érang- érang  adalah sepasang lobang 
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kecil seukuran  sepasang mata yang terdapat di dinding-dinding bangunan rumah tinggal 

Baduy Dalam. Dibuat dengan cara memotong beberapa bagian anyaman biliknya. Biasanya  

Lolongok  terdiri dari sepasang lubang yang sesuai dengan posisi kedua mata” (Loupias, 

2009) 

 

 

 

Objek penelitian budaya materi di lingkungan masyarakat Baduy cukup banyak dan beragam, 

meliputi krya vernacular yaitu barang yang dibuat oleh masyarakat setempat secara 

tradisional dan  ketrampilannya ditularkan secara turun temurun setiap generasi bukan oleh 

seorang tukang khusus atau ahlinya. Barang-barang tersebut, diantaranya, bangunan rumah 

tinggal, senjata golok, alat-alat atau perkakas,  produk krya dan lain sebagainya. “Kesenian 

dan kerajinan orang Baduy boleh dikatakan sederhana, seperti halnya juga perilaku 

kehidupan mereka sehari-hari. Mereka tidak mengenal seni pahat, ukir, maupun lukis. 

Curahan rasa seni hanya tertuang pada motif kain tenun, hulu dari sarung golok, alat musik, 

dan anyaman/rajutan”(Permana, 2009) 

 

Selama ini tujuan pembuatan alat-alat tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan mereka 

sendiri dengan cara dibuat seadanya dan bahan baku yang tersedia:“Peralatan hidup sehari-

hari baik untuk pertanian, rumah tangga, maupun keperluan lain dibuat secara sederhana 

dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di sekitar mereka, misalnya kayu, bambu, 

pandan, tempurung kelapa, dan rotan. Hanya beberapa jenis peralatan yang tidak dapat dibuat 

sendiri, ditukar atau dibeli dari luar, seperti golok, pisau, panjang (piring/mangkok porselen), 

kenceng (penggoreng logam), dan seeng (dandang tembaga)” (Permana, 2009) 
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Perkembangan artefak dan krya yang diproduksi oleh sebuah masyarakat dapat dikaitkan 

dengan perkembangan atau perubahan sosial dan ekonomi pada masyarakatnya. Serta 

sebaliknya, perubahan sebuah masyarakat juga dapat mempengaruhi lingkungannya. Hal ini 

diperlihatkan pada beberapa  bangunan rumah tinggal di Baduy Luar di kampung baru 

Cempaka yang memiliki bentuk dan struktur bangunan tidak jauh berbeda dengan rumah 

tinggal urang Are atau Sunda. Pada umumnya bangunan rumah tinggal di kampung baru 

tersebut dibangun dengan memiliki teras yang luas, memiliki beberapa pintu masuk dan 

keluar, menggunakan pintu kayu  panel, jendela lengkap dengan daunnya, dinding bilik motif 

dekoratif dan lain sebagainya. Nampaknya peranan sebuah rumah tinggal bukan sekedar 

untuk tempat berlindung dari gangguan alam dan binatang buas juga dapat merepresentasikan 

status sosial pemiliknya. Terdapat nilai-nilai lain atau di luar kegunaannya. 

 

Disamping itu terdapat  proses timbal balik antara pemilik dengan sebuah bangunan rumah 

tinggalnya. Apabila terjadi perubahan di sebuah masyarakat, maka akan berdampak pula 

terhadap lingkungannya. Sebagai analogi adalah kasus di bidang arsitektur bahwa:“As change 

in society occur, so does change in its built environment…society produces its buildings, and 

the buildings, although not producing society, help to maintain many of its social 

forms”(Walker,1989:135).  

 

Pada dasarnya  gejala perubahan dan perkembangan yang terjadi pada artefak atau krya 

vernakular Baduy dapat merepresentasikan perubahan atau perkembangan sosial dan 

ekonomi masyarakatnya. Beberapa peralatan yang digunakan di lingkungan masyarakat 

Baduy selain bersifat fungsional juga ada diantaranya memiliki makna-makna simbolis atau 

bahkan mengandung nilai-nilai tertentu, misalnya nilai-nilai keindahan. Bangunan rumah 

tinggal di kampung-kampung Baduy, selain menekankan aspek-aspek fungsional juga 

mempertimbangkan segi keindahan atau dalam istilah mereka “kacukupan”. 

 

Sementara dari sudut pandang dan kajian kalangan seniman atau desainer bahwa penggunaan 

penelitian jenis sejarah sosial bertujuan untuk meneliti keterkaitan artefak-artefak -  yang 

meliputi artefak bangunan arsitektural, peralatan sehari-hari, alat-alat rumah tangga dan 

pertanian dengan organisasi sosial, ekonomi, kepercayaan dan nilai-nilai dalam masuyarakat 

Baduy dalam periode waktu tertentu.   
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Mengenai tujuan pokok dan peranan pendekatan sejarah sosial (The Social History 

Approach) adalah sebagai berikut:” Social history is one of the key shools of contemporary 

history-writing.” (Walker, 1989:128). Kutipan di atas menyatakan bahwa pendekatan sejarah 

sosial  sangat penting dalam konteks penulisan sejarah kontemporer yang bersifat kompleks 

dan memerlukan pendekatan dari berbagai sudut pandang.  

 

Perkembangan arsitektur dan krya vernakular Baduy menyangkut banyak aspek termasuk 

perihal penggunaan bahan-bahan lokal yang terdapat di lingkungannya, menggunakan teknik 

dan pola tradisional yang diwariskan secara turun temurun antar generasi. Definisi arsitektur 

vernakular adalah:”…vernacular architecture as "buildings in indigenous styles constructed 

from locally available materials following traditional building practice and patterns." 

Selama ini di kalangan masyarakat Baduy Dalam penggunaan paku besi atau menggunakan 

alat ketam untuk menghaluskan permukaan kayu tidak diperbolehkan oleh ketentuan adat 

mereka. Sehingga mereka membangun rumah tinggalnya dengan menggunakan cara dan 

teknik sederhana tetapi cukup kuat, antara lain dengan alat paseuk bambu ataupun kayu dan 

diikat dengan rotan. 

 

Dalam pelaksanaannya penelitian ini akan dilakukan secara empiris, yaitu dengan maksud 

untuk mendapatkan data yang akurat, esensial dan langsung dari sumber atau objeknya 

langsung. Pertimbangannya bahwa penelitian empiris sangat cocok bagi sejarawan desain di 

dalam menguji barang-barang yang hasil rancangan dan bangunan-bangunan:”Empirical 

research involves direct experience and observation, the first - hand study by sight and touch 

of concrete examples. It is essential for design historians to examine designed goods and 

buildings „in the flesh‟ whenever possible because this almost always reveals information 

secondary sources such as photographs fail to communicate” (Walker, 1989:5). 

 

Keuntungan lainnya melakukan penelitan  secara empiris adalah untuk memperoleh 

keterangan tambahan perihal artefak yang diteliti melalui wawancara langsung kepada pihak 

perajin atau pemilik bangunannya seperti yang dinyatakan berikut:”Besides studying artifacts 

and documents, historians can gather additional information by means of oral history – at 

least in respect of the design of the present and recent past- by interviewing designers, clients 

and consumers” (Walker,1989:6). 
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Selama ini gejala perkembangan sosial dan ekonomi sebuah masyarakat dapat terjadi ketika 

adanya proses interaksi, contohnya antara masyarakat Baduy Luar atau Baduy Dalam dengan 

penduduk sekitar perbatasan di Leuwi Damar, dengan pihak wisatawan atau pengunjung yang 

masuk ke kampung Baduy Dalam, Cibeo. Interaksi ini lambat laun atau secara tidak langsung 

dapat mempengaruhi pola pikir atau tindakan di kalangan masyarakat Baduy termasuk pada 

budaya materinya.  

 

Gejala pengaruh luar terhadap tradisi pola ruangan rumah Baduy dinyatakan berikut: 

“Rumah-rumah di Baduy Luar, walaupun pada umumnya hampir sama tetapi kelihatannya 

telah banyak pengaruh luar yang mengubah denah dari beberapa rumah, terutama rumah-

rumah yang paling sering dikunjungi oleh tamu-tamu” (Muliahati,1980). Selanjutnya 

pengaruh seperti di atas tidak hanya merubah ruangan tetapi juga terhadap beberapa bagian 

luarnya, misalnya dengan menggunakan bilik-bilik bambu dekoratif yang selain indah juga 

mahal harganya.  

 

Sementara pelanggaran adat yang paling banyak di masyarakat Baduy Dalam 

adalah:”…penyimpanan barang perabotan rumah dibuat dari luar kawasan seperti barang 

buatan pabrik” (Djoewisno,2008:115).  Ketika penulis melakukan penelitian pada 

pertengahan bulan Desember lalu terdapat razia terhadap barang-barang dari luar yang 

menurut pemandu bahwa kebanyakan merazia telepon seluler yang sedang popular saat ini. 

Apabila kedapatan menyimpan barang-barang di atas, maka barang-barang tersebut akan 

dimusnahkan. 

 

Produk krya Baduy Dalam adalah salah satu potensi Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dalam 

hal  Ekpresi Budaya Tradisional seperti dinyatakan berikut: ”Traditional cultural 

expressions/ expression of folklore means productions consisting of characteristic elements of 

the traditional artistic heritage developed and maintained by a community of (name of 

country) or by individuals reflecting the traditional artistic expectations of such a community 

in particular” (Intelectual Property and Traditional Cultural Expressions/Folklore:6).   

 

Termasuk pula dapat menambah penghasilan bagi perajinnya:” While the artistic heritage of 

a community plays significant social, spiritual and cultural roles, it can also, as source of 

creativity and innovation, play a role in economic development” (Intelectual Property and 

Traditional Cultural Expressions/Folklore:6).  
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BAB 3.  TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN 

 

Tujuan utama kolaborasi penelitian ini, antara pihak TPP Universitas Pasundan dengan TPM 

Leiden Universiteit, Belanda adalah untuk menghasilkan  penelitian yang lebih fokus dan 

komprehensif  yang mencakup sebagian besar objek penelitian budaya materi. Secara umum 

bahwa sebuah kajian yang bersifat komprehensif dapat memberikan kontribusi terhadap ilmu 

pengetahuan, khususnya di bidang antropologi dan sejarah krya, yakni dengan cara  

mengungkapkan temuan-temuan teori dan konsep baru perihal keterkaitan antara artefak - 

artefak dengan aspek sosial, ekonomi maupun nilai-nilai kepercayaan dan simbolis yang 

terdapat di lingkungan masyarakat Baduy. Di bawah ini adalah skema kerjasama penelitian 

antara kedua belah pihak. 
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Tujuan 

Meneliti budaya materi masyarakat Baduy Luar  yang terdapat di kampung Gajeboh dan 

Baduy Dalam di kampung Cibeo, khususnya mengenai objek bangunan rumah tinggal, 

perkakas dapur dan cinderamata. Ketiga objek penelitian di atas dapat digolongkan sebagai 

arsitektur dan krya vernakular, yaitu produk-produk yang dirancang dan dibuat bukan oleh 

seorang akhli dengan menggunakan bahan baku yang terdapat di lingkungan sekitarnya. 

Ketrampilannya pun dilakukan secara turun temurun dengan cara meniru atau melihat contoh 

sebelumnya. 

 

Pada dasarnya bangunan rumah tinggal merupakan sebuah objek budaya materi yang dapat 

merepresentasikan status sosial pemiliknya dan bersifat kompleks. Sementara perkakas dapur 

merupakan alat fungsional yang digunakan untuk aktivitas sehari-hari sehingga dapat menjadi 

sebuah objek yang cukup menarik untuk dilakukan penelitian, yaitu meneliti apakah terdapat 

gejala perubahan ataupun perkembangannya. Sedangkan krya cinderamata merupakan salah 

satu produk hasil kreasi penduduk Baduy pada umumnya. Kini bagi sebagian besar kalangan 

Baduy Dalam kegiatan memproduksi produk-produk cinderamata merupakan sebuah 

pekerjaan sampingan yang dapat menambah penghasilan. Sebelumnya barang-barang 

tersebut banyak digunakan untuk keperluannya sendiri. 

 

Meneliti teknik-teknik atau cara-cara yang digunakan di dalam membangun rumah tinggal di 

masyarakat Baduy Dalam dan Baduy Luar, termasuk meneliti apakah terdapat pengaruh, 

perubahan ataupun pengembangan dari teknik dan cara yang digunakan selama ini. Pada 

umumnya perkembangan teknologi, ketersediaan atau keterbatasan bahan baku dan 

kemampuan ekonomi dapat menjadi faktor-faktor pendorong terjadinya perubahan pada 

aspek-aspek di atas. 

 

Meneliti perbedaan budaya materi di kalangan masyarakat Baduy Dalam di kampung Cibeo 

dengan masyarakat Baduy Luar di kampung Gajeboh dengan cara membandingkan 

keduanya. Dasar pemikirannya bahwa kampung Gajeboh merupakan kampung Baduy Luar 

pertama dan terbesar dan paling sering serta  banyak dikunjungi oleh pengunjung dari luar. 

Sehingga terdapat kemungkinan besar perubahan dan pengembangan yang cukup dominan. 

 

Meneliti motif-motif perajin Baduy Dalam di dalam membuat krya vernakular selama ini. 

Dengan adanya proses interaksi dengan masyarakat luar melalui kegiatan kunjungan maupun 
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jual beli, maka dapat saja terjadi unsur pengaruh luar terhadap motif perajin krya vernakular 

Baduy Dalam. Awalnya pembuatan krya tersebut untuk digunakan sendiri di dalam 

memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Apakah motif tersebut masih dipakai di dalam 

memproduksi produk-produk krya saat ini. 

 

Meneliti apakah terdapat perajin Baduy Luar di Gajeboh yang memproduksi cinderamata 

yang dipengaruhi oleh produk-produk buatan perajin urang Are.  Pada umumnya proses 

pembuatan krya vernakular adalah saling mempengaruhi dan bersifat derivatif  yaitu 

membuat produknya berdasarkan meniru kreasi-kreasi sebelumnya. Misalnya pengembangan 

kantung/tas Koja  dan Jarog dari bahan kulit kayu Teureup yang selanjutnya dikembangkan 

menjadi tas atau kantung air mineral dalam beberapa tahun terakhir ini. 

 

Meneliti gejala perubahan atau pengembangan pada budaya materi Baduy yang berasal dari 

luar, antara lain sebagai dampak dari proses interaksi dengan masyarakat luar yang masuk ke 

wilayah Baduy maupun di luar wilayah Baduy. Selama ini mereka datang dengan berbagai 

macam tujuan, antara lain sebagai wisatawan lokal, kalangan para pelajar dan guru yang 

bertujuan studi adat istiadat dan tradisi setempat, pedagang yang menjual makanan dan 

minuman, pemandu wisata, peziarah dan lain sebagainya. Dalam banyak kasus bahwa 

timbulnya perubahan atau pengembangan sebuah masyarakat  dapat disebabkan adanya 

interaksi dengan pihak luar. 

 

Pada gilirannya proses interaksi tersebut  dapat mempengaruhi perkembangan budaya dan 

tradisi masyarakat Baduy, baik secara langsung maupun tidak. Termasuk terhadap perubahan 

dan perkembangan budaya materinya. Terutama jika dikaitkan dengan adanya perubahan 

fungsi beberapa produk krya Baduy yang kini berfungsi menjadi komoditas ekonomi.  Awal 

pembuatan  kantung/tas Koja dan Jarog dari bahan kulit kayu Teureup adalah sebagai tempat 

atau kantung untuk membawa sesuatu barang. Namun kini kedua produk krya tersebut 

berfungsi sebagai komoditas ekonomi,  yaitu sebagai  produk cinderamata khas Baduy.  

 

Menurut informasi terdapat salah satu masyarakat Baduy Luar, yaitu masyarakat Baduy 

Dangka di kampung Kompol yang memproduksi kedua produk krya di atas sebagai pekerjaan 

utamanya. Sementara bagi kalangan Baduy Dalam pembuatan kedua produk krya di atas 

dilakukan di sela-sela pekerjaan utamanya bercocok tanam di ladang atau menanam padi di 

huma. 
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Meneliti gejala perubahan dan perkembangan bangunan rumah tinggal Baduy Dalam yang 

disebabkan oleh pengaruh dari luar maupun dari dalam sendiri, misalnya dengan timbulnya 

permasalahan keterbatasan lahan dan ruang di kampung Cibeo saat ini. Sementara itu, 

program pengembangan lahan dan pembangunan bangunan rumah tinggal harus mengikuti 

ketentuan adat yang berlaku, yaitu dalam jangka waktu tertentu. Permasalahan ini dapat 

mempengaruhi struktur, bentuk, gaya bangunan rumah tinggal Baduy. Dalam sebuah 

bangunan rumah tinggal terdapat beberapa bagian atau elemen yang tidak sepenuhnya 

fungsional tetapi sekedar untuk kepantasan atau keindahan yang disebut oleh orang Baduy 

Dalam untuk “kacukupan” belaka.  

 

Meneliti masih terdapat makna-makna simbolis atau nilai-nilai estetik di dalam proses 

pembangunan rumah tinggal atau di dalam proses pembuatan produk-produk krya di 

kalangan masyarakat Baduy Dalam. Sebagaimana umumnya diketahui bahwa di beberapa 

masyarakat tradisional terdapat nilai-nilai tertentu –misalnya simbolis – yang dikaitkan 

dengan pembuatan sebuah produk atau benda. Artinya sebuah produk atau benda selain 

bersifat fungsional juga mengandung nilai-nilai lainnya. 

 

Meneliti proses pembuatan bahan-bahan krya dari kulit kayu Teureup, pohon rambat 

Kasungka dan rotan. Bahan-bahan tersebut  tersedia banyak di lingkungan mereka dan 

memiliki sifatnya masing-masing. 

 

Manfaat 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui gejala pengaruh, perubahan ataupun 

perkembangan pada budaya materi Baduy, khususnya pada objek bangunan rumah tinggal, 

produk krya vernacular perkakas rumah tangga dan cinderamata. Tingginya frekuensi 

kunjungan tamu ke kampung-kampung Baduy, termasuk kampung Baduy Dalam, Cibeo, 

dapat pula menimbulkan berbagai pengaruh terhadap budaya dan tradisi mereka.  

 

Mengenal teknik atau cara yang digunakan di dalam membangun sebuah bangunan rumah 

tinggal selama ini termasuk perubahan atau inovasi yang dilakukan di dalam merespon 

masalah konstruksi sebuah bangunan maupun memanfaatkan bahan baku yang tersedia. 

 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui gejala perubahan dan perkembangan 

perkakas dapur atau pun alat-alat makannya. Padahal tradisi makan mereka adalah 
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menggunakan alas daun pisang dan bersifat keringan, terutama menu utamanya adalah ikan 

asin. Perubahan cara makan dan jenis makanan instan ini diakibatkan oleh tamu dari luar. 

 

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui berbagai pengaruh dari luar maupun dari 

dalam, baik berdampak secara langsung maupun tidak langsung, bersifat dominan atau tidak 

dominan, terhadap perubahan dan perkembangan budaya dan tradisi masyarakat Baduy. 

Penelitian ini terutama ditujukan untuk meneliti budaya materi masyarakat Baduy Dalam 

yang selama ini diketahui sangat erat memegang tradisinya. 

 

Melalui penelitian ini diharapkan pula dapat diperoleh informasi dan data mengenai 

perubahan dan perkembangan budaya materi di Baduy Dalam maupun Luar secara akurat dan 

faktual. 

 

Melalui penelitian ini dapat diketahui latar belakang, motivasi atau dasar pemikiran 

pembuatan sebuah produk krya bagi masyarakat Baduy Dalam. Apakah semata-mata untuk  

fungsi atau juga sebagai benda hiasan. 

 

Melalui penelitian perihal proses pembuatan krya vernakular Baduy Dalam adalah 

mengetahui proses-prosesnya yang dapat dimanfaatkan dalam program pengembangan atau 

inovasi produk di kemudian hari. Termasuk meneliti potensi produk krya Baduy Dalam 

sebagai salah satu paten atau hak cipta Hak Kekayaan Intelektual (HKI) 

 

Memperoleh data dan dapat menuliskan sebuah manuskrif yang lebih lengkap dan 

komprehensif dibandingkan dengan yang ada sebelumnya, yaitu  dengan mendapatkan 

temuan dan teori baru perihal budaya materi masyarakat Baduy Luar dan Dalam.   

 

Berhasil meneliti kaitan antara objek artefak sebagai „foreground‟ dengan nilai-nilai 

kepercayaan atau sosial serta konsep yang melatar belakangi pembuatan atau pengerjaan 

artefak-artefak tersebut atau dikenal sebagai unsur „background‟ nya. Dalam penelitian 

sejarah sosial, antara kedua faktor di atas saling berkaitan dan mempengaruhi. Sebuah artefak 

dapat mencerminkan atau merepresentasikan aspek – aspek sosialnya, pemilik, pengguna, 

pembuat dan lain sebagainya 
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BAB 4.  METODE PENELITIAN  

  

 

Secara garis besarnya penelitian ini akan menggunakan 2 (dua) buah pendekatan, yaitu 

penelitian antropologi budaya dan sejarah sosial (social history) yang disesuaikan dengan 

kompetensi dan pengalamannya masing-masing. Pendekatan dua disiplin di atas 

memungkinkan karena permasalahan penelitian yang cukup luas dan kompleks. Mengenai 

objek penelitiannya adalah perihal budaya materi (material culture) Baduy yang meliputi 

arsitektur dan krya vernakular, khususnya artefak bangunan rumah tinggal, krya perkakas 

dapur dan cinderamata termasuk keterkaitannya dengan aspek-aspek sosial, ekonomi dan 

gejala perubahan dan pengembangannya selama ini. 

 

Tujuannya  menggunakan dua pendekatan di atas yaitu untuk  memperolah gambaran secara 

konkrit dan lengkap perihal objek penelitian di atas. Metode penelitiannya yang akan 

digunakan adalah penelitian antropologi dan sejarah sosial dengan teknik pengumpulan data 

primer dan sekunder. Pendekatan empiris yang untuk mendapatkan data-data primer  

dilakukan pihak TPP dengan cara melakukan field work ke lokasi objek penelitian di Baduy 

Luar dan Dalam. Lokasi penelitiannya adalah kampung masyarakat Baduy Dalam, Cibeo, dan 

kampung Baduy Luar, Gajeboh. Dalam penelitian ini telah dilakukan survey langsung ke 

lapangan sebanyak 3 kali dan melakukan diskusi dengan pihak TPMdi Leiden, Belanda. 

 

Pemilihan studi kasus kedua kampung di atas adalah dengan tujuan sebagai berikut:” Bila 

kita melakukan penelitian yang terinci tentang seseorang atau sesuatu unit selama kurun 

waktu tertentu, kita melakukan apa yang disebut studi kasus. Metode ini akan melibatkan kita 

dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap 

tingkah laku seseorang individu. Kita akan memperhatikan juga bagaimana tingkah laku 

tersebut berubah ketika individu itu menyesuaikan diri dan memberi reaksi terhadap 

lingkungannya”(Sevilla, 1993:73).  

 

Sebagai sebuah objek penelitian, masyarakat Baduy memiliki adat istiadat atau tradisi 

tersendiri yang diterapkan dalam aktivitas sehari-hari, terutama di kalangan masyarakat 

Baduy Dalam. Termasuk di dalam memproduksi produk-produk kryanya. Dalam aktivitasnya 
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tersebut mereka bersentuhan atau berinteraksi dengan masyarakat luar, terutama para 

pengunjung sebagai wisatawan lokal, termasuk merespon proses interaksi tersebut.  

 

Disamping itu, terdapat gejala menyesuaikan diri dengan perubahan dan perkembangan sosial 

di atas, terutama di kalangan masyarakat Baduy Luar yang kerap berinteraksi dengan 

masyarakat luar tersebut. Hasil dari interaksi tersebut direpresentasikan pada artefak-

artefaknya. Dalam perspektif sejarah sosial terdapat keterkaitan yang erat antara objek artefak 

sebagai „foreground‟ dengan nilai-nilai kepercayaan atau sosial serta konsep yang melatar 

belakangi pembuatan atau pengerjaan artefak-artefak tersebut atau dikenal sebagai unsur 

„background‟ nya. Benda-benda materi memiliki aspek-aspek sosial yang menjadi latar 

belakang proses pembuatan benda-benda tersebut. Bahwa  sebuah tampilan visual ataupun 

materiil dari sebuah benda dapat merepresentasikan pembuatnya atau pemiliknya. 

 

Disamping itu dinyatakan bahwa prinsip dasar metode studi kasus adalah:” Secara umum, 

kita akan menggunakan studi kasus untuk membuat hipotesis daripada menguji hipotesis” 

(Sevilla, 1993:75). Artinya dalam penelitian ini titik beratnya adalah menggambarkan situasi 

dan kondisi objek penelitiannya daripada menguji sebab-sebab dari fenomena tersebut. 

 

Dalam penelitian ini pihak Tim Peneliti Pengusul (TPP) Universitas Pasundan akan 

memprioritaskan pada temuan-temuan dan kondisi objek penelitian di lapangan saat ini 

(existing condition), termasuk mendokumentasikan artefak-artefak di Baduy Luar dan Dalam 

dengan menggunakan medium fotografi dan gambar/ilustrasi. Mengenai medium gambar atau 

ilustrasi akan digunakan untuk menggambarkan kondisi atau objek yang terdapat di kampung 

Cibeo karena penggunaan alat fotografi termasuk dilarang atau tabu (buyut). 

 

Pihak Tim Peneliti Mitra (TPM) Leiden Universiteit, Belanda, akan memberikan akses data-

data yang terdapat di Leiden, termasuk di Koninklijk Instituut voor Taal-, Land en Volken  

kunde (KITLV) yang berupa publikasi ilmiah tentang Baduy dalam berbagai format. Dalam 

proyek kolaborasi penelitian ini pihak TPM mengarahkan penelitian dengan merancang 

“grand design” dengan metode-metode yang tepat sesuai dengan kompetensi dan 

pengalamannya di bidang kajian antropologi selama ini.  
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BAB 5.  HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

Penelitian mengenai budaya materi ini menghasilkan beberapa luaran sebagai berikut: 

1. Laporan penelitian yang meliputi data dan dokumentasi arsitektur Baduy Dalam dan Luar di 

kampung Cibeo dan Gajeboh. Bahwa bangunan rumah tinggal di kampung Baduy Dalam, 

Cibeo, tidak mengalami perubahan fisik bangunannya. Perubahan yang terjadi adalah dalam 

hal penggunaan ruang dalam (interior)nya sebagai akibat keterbatasan lahan, maka beberapa 

rumah tinggal di huni oleh lebih satu keluarga dengan menempati ruang Sosoro. Gejala di atas 

dapat digolongkan sebagai proses transformsi ruang. 

 

Bangunan rumah tinggal di kampung Baduy Luar, Gajeboh, mengalami perubahan signifikan 

yaitu berupa pengembangan fisiknya melalui berbagai fasilitas modern, misalnya kamar 

mandi, pintu keluar masuk lebih dari satu buah, jendela besar, ruangan yang menggunakan 

sekat/pembatas dan lain sebagainya. 

Perubahan dan pengembangan di atas disebabkan oleh pengaruh dari luar dan fungsinya 

sebagai tempat menginap pengunjung/tamu ke kampung tersebut. Sehingga memerlukan 

beberapa fasilitas modern. 

 

2. Hasil penelitian mengenai krya vernakular perkakas dapur di kampung Cibeo tidak 

mengalami perubahan dikarenakan jenis makanan dan pola makan orang Baduy Dalam tidak 

berubah, yaitu lebih banyak mengkonsumsi makanan keringan seperti ikan asin. Sedangkan 

alat makan pinggan atau mangkok keramik diperuntukan bagi makanan mie instan para tamu. 

Bahan baku krya perkakas dapur banyak menggunakan bahan baku setempat yaitu bambu dan 

kayu sehingga mudah diperoleh dan diproduksi. 

 

3. Hasil penelitian mengenai proses pembuatan krya vernakular Baduy Dalam yang 

menggunakan bahan baku dari serat kulit kayu Teureup, pohon rambat Kasungka dan rotan, 

yaitu sebagai berikut: 

 Ranting kayu Teureup dikuliti dan kulitnya diambil. Sedangkan pohon Kasungka diambil 

batangnya. 
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 Bahan-bahan tersebut kemudian di jemur selama ± 1-2 hari agar kering. 

 Bahan yang sudah kering selanjutnya dicabik-cabik (dijewetan-Baduy) menjadi lembaran 

kecil-kecil 

 Lembaran kecil-kecil tersebut dililit (dirara-Baduy) menjadi benang 

 Benang-benang tersebut dianyam untuk membuat krya  kantung/tas Jarog  dan Koja. 

       Untuk keperluan membuat sebuah kantung/tas Jarog  dan Koja yang berukuran sedang 

dibutuhkan ± 100 depa (1depa ± 150 cm) 

 Produk krya Kasungka dapat berwarna hitam sedangkan dari kayu Teureup berwarna 

coklat muda 

 Bahan rotan digunakan untuk membuat cinderamata gelang. 

 

4. Berdasarkan penelitian bahwa krya vernakular Baduy Dalam memiliki potensi untuk 

didaftarkan memperoleh Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena memiliki ciri khas dan 

keunikan daerah setempat yang dapat memberikan nilai ekonomi jika dikembangkan secara 

serius. 

 

5. Disamping krya buatan orang Baduy terdapat juga cinderamata yang diproduksi oleh 

masyarakat luar yang tinggal di sekitar desa Ciboleger. Perajin luar tersebut menggunakan 

bahan baku tempurung kelapa, buah Cariu dan memadukannya dengan bahan atau benda 

buatan pabrik. Teknik pengerjaannya menggunakan alat-alat modern, misalnya gergaji dan 

ampelas listrik sehingga menghasilkan bentuk-bentuk yang akurat dan presisi. Namun kesan 

tradisionalnya tidak muncul 

 

6. Berdasarkan hasil penelitian bahwa daerah Baduy telah menjadi Daerah Tujuan Wisata 

(DTW) wisatawan lokal. Dalam kaitannya sebagai sebuah DTW maka terdapat dampak-

dampak sampingan terhadap gejala perubahan dan pengembangan daerah tersebut. Sekaligus 

menyangkut perkembangan budaya materinya yang berubah drastis, menjadi lebih dinamis, 

bersifat kompleks dan lain sebagainya. Gejala-gejala di atas ditunjukan pada artefak atau 

objek bersifat kebendaan yang terdapat di kalangan masyarakat Baduy.  
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BAB 6.  RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA 

 

 

Berdasarkan hasil diskusi dan konsultasi dengan pihak TPM di Leiden pada bulan November 

2013 bahwa rencana tahapan berikutnya, yaitu pada penelitian tahun ke-2 adalah 

menindaklanjuti hasil penelitian tahun pertama. Dengan pertimbangan bahwa ruang lingkup 

penelitian bersifat luas, kompleks dan  menyangkut beberapa aspek atau faktor lain yang 

terkait di dalamnya.  

 

Di bawah ini adalah skema rencana tahapan dan target luaran yang ingin diperoleh setiap 

tahunnya. 
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Direncanakan penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut: 

1. Meneliti pengaruh luar hasil interaksi dengan luar terhadap keberadaan dan perkembangan 

budaya materi Baduy masyarakat Baduy Dalam dan Luar di kampung Cibeo dan Gajeboh. 

Budaya materi bersifat dinamis dan berkaitan dengan perubahan dan perkembangan di 

masyarakatnya. 

2. Meneliti gejala perubahan pada bangunan rumah tinggal di kampung Cibeo dan Gajeboh 

dengan cara membandingkannya keduanya. Pengaruh-pengaruh luar telah mendorong 

adanya perubahan dalam beberapa aspek bangunan.  

3. Meneliti motif-motif para perajin di kedua kampung tersebut di dalam memproduksi krya 

cinderamata selama ini. Awalnya mereka memproduksi produk-produk krya untuk 

memenuhi kebutuhannya sendiri tapi sejalan perkembangan daerah Baduy sebagai DTW, 

maka terjadi pula perubahan motif di atas. 

4. Meneliti jumlah perajin yang terpengaruh oleh krya produksi masyarakat luar atau urang 

Are. Dalam proses produksi krya vernakular yang bersifat anonym, ketrampilan yang 

diturunkan secara meniru, maka kecenderungan saling mempengaruhi dapat saja terjadi. 

5. Mendata seluruh responden penelitian tersebut melalui bantuan informan dengan 

kuesioner. Dengan pendataan di atas diharapkan dapat menghasilkan penelitian yang 

akurat dan objektif. 

6. Mendokumentasikan seluruh hasil penelitian dalam medium audio visual, terkecuali di 

kampung Cibeo dengan menggunakan gambar atau ilustrasi. Kegunaan dokumentasi di 

atas adalah untuk keperluan analisis dan konsultasi selanjutnya dengan pihak TPM di 

Leiden. 

7. Meneliti potensi Hak Kekayaan Intelektual pada krya Baduy Dalam karena berdasarkan 

penelitian ini terdapat ciri khas atau  keunikan pada produk krya tersebut, yaitu sebagai 

Ekpresi Budaya Tradisional. 

 

Pertimbangan memilih kedua objek penelitian di atas adalah merupakan tempat utama 

program kunjungan wisata maupun kegiatan studi atau kajian budaya bagi para pelajar dan 

guru sekolah menengah atas, penelitian antroplogi dan lain sebagainya. Kedua tempat 

tersebut merupakan tempat yang paling banyak dan sering dikunjungi oleh pihak luar selama 

ini sehingga diharapkan hasil penelitiannya dapat mewakili gambaran umum dan objektif 

mengenai perkembangan budaya materi Baduy. 
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Dalam penelitian selanjutnya direncanakan meneliti sejauhmana pengaruh-pengaruh luar 

tersebut berdampak terhadap perubahan dan perkembangan budaya materi di kampung Cibeo 

dan Gajeboh. Dalam penelitian pertama ini, terdapat beberapa bangunan rumah tinggal di 

kampung Baduy Luar yang telah melakukan perubahan atau penambahan fasilitas rumah, 

misalnya dengan kamar mandi dan jamban yang awalnya diperuntukan bagi tamu. Tapi 

selanjutnya fasilitas tersebut digunakan sendiri oleh pemilik rumah. Hal ini menunjukan 

adanya perubahan dalam pola kehidupan masyarakat Baduy Luar.  

 

Sementara itu di kampung Cibeo beberapa penduduknya memiliki alat pinggan atau 

mangkok keramik sebagai alat makan tamu. Beberapa diantaranya memiliki alat makan 

tersebut dalam jumlah cukup banyak karena dalam waktu-waktu tertentu pihak pemilik 

rumah mendapat kunjungan tamu banyak pula. Namun dalam penelitian ini diperoleh 

informasi bahwa alat makan tersebut sesekali juga digunakan oleh pemilik rumah. Padahal 

selama ini pada umumnya masyarakat Baduy Dalam menggunakan alat makan dari daun 

pisang sebagai alasnya. 

 

Dalam penelitian selanjutnya direncanakan dilakukan pendataan secara lebih mendalam 

pengaruh-pengaruh luar tersebut, termasuk jumlah penduduk Baduy Dalam yang terpengaruh 

oleh pengaruh dari luar tersebut. Tujuannya agar dapat diperoleh kesimpulan dan data yang 

akurat dan objektif. 

 

Direncanakan hasil penelitiannya berupa manuskrif yang ditulis dalam bahasa Indonesia dan 

Inggris. Penulisan manuskrif ini dilakukan oleh pihak TPP dengan arahan dan masukan dari 

pihak TPM yang memiliki pengalaman dan reputasi di bidang penelitian antropologi di 

tingkat internasional. 

 

Menulis publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan mepresentasikan hasil penelitian pada 

konferensi atau seminar internasional. Melalui kegiatan di atas diharapkan dapat 

mengembangkan proyek penelitian selanjutnya ke arah yang lebih luas lagi. 

 

Membuat dokumentasi visual melalui medium fotografi dan ilustrasi perihal bangunan rumah 

tinggal termasuk objek penelitiannya yaitu teknik dan cara konstruksi bangunan karena 

pemotretan maupun audio visual tidak diperbolehkan dilakukan di kampung Cibeo.  
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BAB 7.  KESIMPULAN DAN SARAN  

 

 

Simpulan 

Budaya materi Baduy merupakan representasi  status sosial, adat istiadat, kepercayaan  

masyarakatnya. Sebuah bangunan dapat merepresentasikan kepemilikannya maupun  

sebaliknya. Hasil penelitian menunjukan bahwa budaya materi di lingkungan masyarakat 

Baduy Dalam – khususnya objek bangunan rumah tinggal, perkakas dapur dan kriya 

cinderamata – tidak banyak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh luar yang selama ini 

berlangsung melalui interaksi sosial maupun kegiatan dagang. 

 

Bangunan rumah tinggal di kampung Cibeo, baik struktur luar maupun tata letaknya masih 

mengikuti pola lama. Hanya beberapa rumah tinggal mengalami perubahan fungsi ruang 

dikarenakan adanya penambahan jiwa atau keluarga baru. Sementara untuk membangun 

rumah tinggal baru terkendala oleh ketersediaan lahan yang sangat terbatas dan waktu 

pendirian rumah harus mengikuti ketentuan adat, yaitu selang 7 tahun sekali. 

 

Saat ini terdapat kebutuhan penambahan rumah tinggal sebagai akibat peningkatan populasi 

penduduknya sementara lahan permukiman di kampung  

tersebut tidak bertambah luasnya. Menurut informan, ayah Kodo, bahwa di kampung tersebut 

terdapat sekitar 95 kepala keluarga. Akibatnya dalam sejumlah rumah tinggal terdapat 

beberapa keluarga dengan cara menempati ruang Sosoro yang fungsi sebenarnya bukan untuk 

ruang tidur. Hal ini dapat digolongkan sebagai gejala tranformasi ruang tetapi tanpa 

mengubah bentuk fisik ruangnya sendiri, misalnya dengan penyekatan. Seperti yang 

dilakukan oleh dua buah keluarga berikut ini:” Sementara itu, anaknya (keluarga Sapri), 

membuat “kamar” baru di sosoro sejajar dengan imah, lengkap dengan parako-nya seperti 

halnya imah. Walaupun satu rumah dan memiliki hubungan sebagai orang tua dan anak, 

namun mereka masing-masing memiliki huma dan parako sendiri” (Permana, 2009). 

 

Krya vernakular  perkakas dapur tidak banyak berubah disebabkan  oleh jenis makanan dan 

pola konsumsi  di kalangan Baduy Dalam tidak banyak berubah pula, yaitu mengkonsumsi 

makanan keringan. Sehingga kebutuhan terhadap perkakas baru pun tidak diperlukan. 

Sebagian besar perkakas dapur terbuat dari bahan bambu dan kayu. Sebagian lagi berupa 
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perkakas yang terbuat dari bahan logam dan diperoleh dengan cara membeli dari pedagang 

kelontong luar Baduy. Disamping itu, sebagian aktivitas sehari-hari dilakukan pula di saung 

huma. Dengan demikian kegiatan memasak di  parako pun terbatas. 

 

Kriya vernakular yang berupa cinderamata dibuat dari bahan yang tersedia dilingkungan 

sekitarnya, yaitu kulit kayu  Teureup, batang pohon merambat (areuy –bhs. Sunda) Kasungka 

dan rotan. “Pohon Kasungka termasuk jenis tumbuhan dalam bahasa Sunda disebut areuy 

yang melilit batang-batang pohon dan menjalar ke atas untuk dapat lebih banyak menyerap 

hawa dan sinar matahari”(Garna: 2012:59) 

 

Ketiga jenis tanaman tersebut merupakan bahan utama pembuatan krya vernakular khas 

Baduy Dalam, yaitu kantung/tas bertali tunggal yang disebut Koja, kantung bertali banyak 

yang disebut Jarog dan kantung/tas kecil yang diperuntukan kantung air mineral. Semuanya  

dibuat dari  anyaman serat kulit kayu Teureup dengan warna alami coklat muda sesuai 

dengan warna kulit pohonnya.  Disamping untuk bahan produk-produk di atas juga 

digunakan untuk membuat gelang. 

 

Bahan dari pohon rambat Kasungka dipergunakan untuk membuat kantung kecil berwarna 

hitam maupun gelang dengan cara yang sama dengan di atas yaitu dianyam. Bahan tersebut 

dapat menghasilkan produk-produk berwarna hitam dan dipercayai kekuatannya melebihi 

kekuatan tali dari kayu Teureup.  

 

Produk kantung botol air mineral dari serat kayu Teureup dan kantung kecil dari bahan 

Kasungka merupakan hasil inovasi dari produk - produk khas Baduy di atas. Sekaligus 

menunjukan adanya pengaruh luar – ataupun pasar - terhadap krya Baduy Dalam sebagai 

produk cinderamata. Sedangkan bahan rotan dibuat untuk cinderamata gelang. Untuk 

memberi warna hitam pada bahan rotan tersebut direndam terlebih dahulu. 

 

Awalnya kegiatan membuat produk krya tersebut sebagai sambilan dan hasilnya digunakan 

untuk kebutuhan sendiri. Saat ini produk krya tersebut dijual ke pengunjung atau pedagang di 

kampung Baduy Luar. Hal ini menunjukan telah terjadi perubahan produk-produk di atas, 

yang awalnya sebagai benda pakai menjadi komoditas ekonomi.  
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Perajin Baduy Dalam adalah berasal dari kalangan pria. Hampir seluruh kalangan pria di 

kampung Cibeo dapat melakukan pekerjaan di atas. Hal ini berbeda dengan umumnya di 

tempat-tempat lain bahwa sebagian besar perajin berasal dari kalangan wanita. Motif  

melakukan pekerjaan membuat produk krya tersebut adalah pekerjaan sambilan disaat waktu 

luang bukan sebagai pekerjaan pokok atau sehari-hari. Proses pengerjaannya dilakukan 

dimana saja dan kapan saja, terutama disaat luang atau waktu istirahat usai bekerja, antara 

lain di saung huma ataupun di tempat istirahat dalam sebuah perjalanan.  

 

Kampung Baduy Luar, Gajeboh, merupakan kampung pertama dan terbesar kampung 

masyarakat Baduy Luar yang banyak dikunjungi oleh masyarakat luar  Baduy yang 

berkunjung sebagai wisatawan lokal maupun untuk keperluan kajian budaya para pelajar dan 

guru sekolah menengah atas. Pada dasarnya kampung Gajeboh adalah salah satu Daerah 

Tujuan Wisata (DTW) bagi wisatawan lokal. Sebagai konsekuensinya sebagai sebuah DTW, 

maka telah terjadi gejala  perubahan fisik pada bangunan rumah tinggalnya yaitu diantaranya 

berupa penambahan fasilitas bagi keperluan pengunjung atau tamu di atas, antara lain kamar 

mandi, ruangan yang disekat-sekat, pintu keluar-masuk lebih dari satu, jendela lebar dan lain 

sebagainya. Hal ini disebabkan adat istiadat masyarakat Baduy Luar sudah longgar. 

 

Oleh karena itu, telah terjadi perubahan yang cukup signifikan di dalam struktur dan tata 

letak bangunan rumah tinggal mereka sebagai dampak dari kegiatan di atas. Perkembangan 

tersebut juga disebabkan oleh tingkat kunjungan yang cukup tinggi terutama di saat liburan 

sekolah serta jumlah pengunjungnya yang banyak. Sehingga perubahan dan perkembangan di 

kampung Gajeboh bersifat dominan. 

 

Lokasi kampung Gajeboh cukup strategis sebagai DTW karena relatif mudah dijangkau oleh 

sebagian wisatawan lokal dengan kondisi jalan yang cukup baik dan waktu tempuh yang 

relatif tidak lama. Infrastruktur jalan di atas merupakan hasil program pemerintah di dalam 

rangka pembangunan di daerah Baduy Luar. Sementara sebagian besar pengunjung ke 

kampung Cibeo adalah  pengunjung yang mempunyai kepentingan khusus, misalnya untuk 

meneliti mengenai adat istiadat dan tradisi masyarakat setempat dan lain sebagainya.  

 

Disamping itu, lokasinya yang lebih jauh dengan jalan yang turun-naik bukit dan gunung 

serta hutan menyebabkan jumlah kunjungan wisatawan lokal minim atau terbatas. Sehingga 
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hanya dilakukan oleh pengunjung atau tamu yang memiliki tujuan utamanya adalah 

berkunjung ke kampung tersebut. Jarak tempuh dari desa perbatasan Ciboleger menuju 

kampung Cibeo dengan jalan kaki  ± 3-4 jam. Kondisi di atas merupakan salah satu penyebab 

jumlah pengunjung ke Cibeo relatif sedikit  dan  jarang jika dibandingkan dengan wisatawan 

yang berkunjung ke kampung Gajeboh. 

 

Saran  

Di dalam upaya melestarikan budaya dan tradisi masyarakat Baduy Dalam yang tinggal di 

kampung Cibeo diperlukan pendekatan-pendekatan yang khusus dan berbeda dengan 

mengacu pada kegagalan program pemukiman kembali (resettlement) oleh pihak pemerintah 

bagi masyarakat tersebut pada tahun 1970-an, diantaranya mencoba membaurkan masyarakat 

tersebut dengan masyarakat luar. Karena pada dasarnya sifat dan karakter orang Baduy pada 

umumnya berbeda sekali dengan masyarakat luar Baduy. Terutama adat istiadat, tradisi dan 

kepercayaan yang berbeda dan dipegang teguh selama ini. 

 

Salah satu gambaran mengenai keteguhan terhadap adat istiadat dan tradisi tersebut 

diperlihatkan pada arsitektur vernakular Baduy Dalam yang tetap dipelihara secara konsisten 

hingga kini.  Gaya dan bentuk arsitektur vernakular Baduy Dalam tidak banyak berubah dan 

masih merepresentasikan aspek-aspek sosial, adat istiadat, tradisi masyarakatnya. Sekaligus 

menggambarkan hubungan antara “foreground” dengan “background”nya bahwa sebuah 

artefak merupakan representasi pemilik atau penghuninya dan sebaliknya. 

 

Potensi krya vernakular Baduy Dalam yang memiliki ciri khas dan keunikan dengan bahan 

baku alami tersebut dapat dikembangkan sebagai kegiatan positif dan produktif  untuk bisnis. 

Sebaiknya dilakukan pengembangan krya tersebut sekaligus dilakukan perubahan orientasi 

dari sekedar untuk memenuhi kebutuhan sendiri menjadi komoditas yang menguntungkan 

secara finansial. 

 

Produk-produk krya Baduy tersebut memiliki potensi untuk diusulkan memperoleh Hak 

Kekayaan Intelektual (HKI) karena bahan baku serat kulit kayu Teureup dan batang 

Kasungka merupakan khas daerah Baduy. Bahan baku tersebut merupakan salah satu 

keunikan yang membedakannya dengan produk krya dari daerah lain. Disarankan agar 

potensi krya di atas dapat dikembangan agar bias memberikan kontribusi ekonomi terhadap 
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masyarakat Baduy tersebut, seperti dinyatakan berikut:” By providing legal protection for 

tradition-based creativity, IP protection can enable communities and their members to 

commercialize their tradition-based creations, should they wish to do so, and/or to exclude 

free riding competition” 

 

Banyaknya  kunjungan wisatawan lokal dari luar ke daerah Baduy sebagai salah satu DTW 

budaya di Propinsi Banten acapkali menimbulkan dampak-dampak  negatif dari kegiatan di 

atas. Dampak negatif  tersebut antara lain terjadinya dampak konsumerisme di kalangan 

masyarakat Baduy, khususnya yang terjadi di kalangan Baduy Luar saat ini. Sementara pola 

barter di kalangan masyarakat Baduy Dalam pun sudah tidak berlaku lagi saat ini. 

 

Keunikan adat istiadat dan tradisi Baduy Dalam agar dihindarkan dari upaya-upaya 

mengemasnya sebagai komoditas turistik yang bersifat instan dan komersial. Dengan 

demikian aspek-aspek tradisi yang orisinal masih dapat dipertahankan. Disamping itu, pada 

umumnya keberadaan daerah wisata seringkali tidak memberikan konstribusi langsung 

terhadap penduduknya.  
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Nomor/Tahun
Nama Jurnal

1.
2.
3.
4.
Dst.

F. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan / Seminar
Ilmiah Dalam 5 Tahun Terakhir

No. Nama Pertemuan 
Ilmiah/Seminar

Judul Artikel Ilmiah Waktu dan
Tahun

1. ISVS V International
Seminar on Vernacular
Settlement,University
Morotuwa, Sri Lanka

”Vernacular  Architecture Inner
Baduy Community Cibeo Village”

30-31 Juli  2010

2. Koninklijk Instituut voor
Taal en Levenkunde, 

”Environmentally Friendly Design 
of Vernacular Architecture of

14 Januari
2009



Leiden, The Netherlands Baduy Dalam People in Cibeo,
West Java”

3. Percik Foundation,
Salatiga

”Territorial Reform in East
Bandung District”
    

Juli 2007

4.
            

G. Pengalaman Penulisan Buku dalam 5 Tahun Terakhir
                    

No. Judul Buku Tahun Jumlah
Halaman

Penerbit

1.
2.
3.
4.
Dst.

H. Pengalaman Perolehan HKI Dalam 5 – 10 Tahun Terakhir

No. Judul /Tema HKI Tahun Jenis Nomor P/ID
1.
2.
3.
4.
Dst.

I. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya Dalam 5
Tahun Terakhir

No. Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial
Lainnya

yang Telah Diterapkan

Tahun Tempat
Penerapan

Respons
Masyarakat

1.
2.
3.
4.
Dst.

J. Penghargaan yang Pernah Diraih dalam 10 tahun Terakhir (dari pemerintah,
asosiasi atau institusi lainnya)



No. Jenis Penghargaan Institusi Pemberi
Penghargaan

Tahun

1.
2.
3.
4.
Dst.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat
dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila di kemudian hari ternyata dijumpai
ketidak-sesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima risikonya. 
Demikian bio data ini saya buat dengan sebenarnya untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam pengajuan Hibah Penelitian Pekerti
                                                                                                 
                                                                                              Bandung,  30 Desember
2013
                                                                                        Ketua Tim Peneliti Pengusul, 

                                                                                        (Henry Herman Loupias)         
                         



Curiculum Vitae  Jet Bakels (PhD)

Jet Bakels (1958) studied cultural anthropology at the University of Amsterdam
(1978-1986). Her MA thesis was on the Baduy of West-Java. In 1988 she conducted
again fieldwork at the Baduy, now on their material culture. She organized two
exhibitions on the Baduy; in the Erasmushuis in Jakarta and in the Museon in The
Hague.

From 1990-2000 she worked on her PhD at Leiden University and at the KITLV in
Leiden (subject: The role and meaning of the Tiger in Kerinci, Sumatra). Until 2009
she worked as an exhibition maker in several large Dutch Museums, and published
informative children’s books on animals. At present she is the curator of the
Moluccan Museum (a museum on the culture of immigrant groups in the
Netherlands) and is guest senior researcher at Leiden University.

Selection of publications by Jet Bakels

Subjects:  Baduy community, material culture of Indonesia, symbolism of animals in
Indonesia.

Baduy:
  
2000 Een kleur van heiligheid. Wereldbeeld en kleding van de Baduy. Den Haag:  
          Museon, 48 pp. (exhibition catalogue)
1993 'Het heilige bos van de Baduy', NRC Handelsblad 4 december 
1989 ‘Mandala-Gemeenschappen in West-Java’. In: Bijdragen tot de Taal-, Land-,
en Volkenkunde, deel 145, 2e en 3e aflevering
1988 The Baduy van West-Java, Werkdocument no. 2, Amsterdam: Casa (MA
thesis, co-author W. Boevink)
1988 ‘Pakaian Orang Baduy’. In: Orang Baduy. Arif dan Mandiri (exhibition
catalogue Erasmushuis Jakarta)

Material culture of Indonesia:

2006     Musée de quai Branly. Nieuw podium voor niet-westerse kunst in Parijs. In: 
                  Museumtijdschrift 6, pp. 32-35.
     Indie ontdekt. Expedities en onderzoek in de Oost en de West. Leiden: KITLV     
   Uitgeverij, 56 pp (co-author Nico de Jonge, exhibition catalogue).
1999     Het wapen van de bruid. Batakse weefsels. Den Haag: Museon, 48pp.          
                  (exhibition catalogue)
Animal symbolism:

2009 ’Kerinci’s living past; Stones, tales & tigers’. In: D. Bonatz, J. Miksic, D.    
               Neidel & Mai Lin Tjoa-Bonatz (eds)From Distant tales.  Archeology and

                   Ethnohistory in the Highlands of Sumatra. Cambridge Scholars 



                  Publishing, pp. 367-383.
2004 ‘Farming the forest edge: perceptions of wildlife among the Kerinci of              
               Sumatra’. In J. Knight (ed.), Wildlife in Asia. Cultural  perspectives.          
                    London&New York: RoutledgeCurzo,  pp.147-165.
2003 ‘Friend or Foe. The perception of the tiger as a wild animal’. In: P. Nas, G.       
               Persoon and R. Jaffe (eds), Framing Indonesian Realities. Essays in
symbolic                 anthropology in the honour of  R. Schefold, Leiden: KITLV,
pp.71-85.
2000  Het Verbond met de Tijger. Visies op mensenetende dieren in Indonesië.         
               Leiden: Research School CNWS, 378 pp. (PhD thesis)
1993  'On Man, Maneaters and Wilderness'. In: Indonesian Environmental History    
               Newsletter, Nr. 2. Leiden: Eden\KITLV 1993.




