
Bahagia menyatu dengan Alam ala Masyarakat Baduy 

Satu kata yang saya rasakan ketika berada di perkampungan Baduy adalah kebahagiaan. 

Kehidupan yang harmonis, sederhana namun sangat damai. Kehidupan yang selaras dengan 

alam. Mereka mengambil sebatas apa yang mereka butuhkan, tidak lebih. 

Masyarakat Baduy merupakan salah satu masyarakat adat di Indonesia yang masih konsisten 

mempertahankan adat istiadat leluhur mereka. Mereka tidak menggunakan kendaraan, 

mereka tidak menggunakan alat elektronik. Sungguh model kehidupan yang sangat ekologis. 

Di zaman digital sekarang ini sebagian orang berfikir hampir mustahil manusia bertahan 

tanpa teknologi canggih. Masyarakat Baduy bertahan dengan adat mereka akan tetapi itu 

semua lantas tidak membuat mereka tertinggal dari masyarakat lainnya. Malah mereka 

selangkah lebih maju dalam hal kehidupan yang ekologis. Mungkin mereka tidak mengerti 

penjelasan ilmiah tentang pentingnya kelestarian lingkungan hidup, akan tetapi mereka 

sangat mengerti bagaimana hidup dengan melestarikan lingkungannya. 

Awalnya saya berfikir bahwa kehidupan di masyarakat Baduy adalah kehidupan yang keras, 

kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Ternyata saya keliru, kehidupan di masyarakat 

Baduy diisi dengan kebahagiaan. Mereka tidak kekurangan bahan makanan. Semua masalah 

yang timbul diantara mereka diselesaikan bersama-sama berdasarkan adat. Konsep 

musyawarah mufakat sangat kental dalam penyelesaian masalah. Pu’un (pemimpin adat) 

memimpin mereka untuk bermusyawarah di balai adat mereka. Tidak hanya itu, konsep 

gotong royong juga sangat diterapkan pada kehidupan sehari-hari. Salah satu contoh konsep 

gotong royong adalah saat mendirikan rumah. Menurut wakil Jarok (pejabat setingkat kepala 

desa) dalam satu hari mereka bisa mendirikan hingga 10 rumah dengan bergotong royong. 

Kejujuran juga merupakan hal yang sangat kental dalam kehidupan masyarakat Baduy. 

Semua larangan dan perintah dilaksanakan tanpa ada paksaan. Meskipun tidak ada yang 

mengawasi mereka, mereka akan tetap memegang teguh adat mereka. Sungguh karakter yang 

sulit ditemui pada zaman sekarang ini. Pendidikan karakter yang kuat ini justru bukan berasal 

dari pendidikan formal atau pendidikan konvensional yang didapat dari bangkus sekolahan. 

Pendidikan anak-anak dalam masayarakat Baduy adalah tanggung jawab dari orang tua. Dan 

memang pendidikan yang baik dimulai dari keluarga, pendidikan yang juga didasari oleh 

kejujuran yang tinggi. 



Kedua kalinya saya tercengang ketika berbicara dengan masayarakat Baduy. Saya mendadak 

merasa hina telah berfikir bahwa saya lebih pintar dari mereka. Masyarakat yang saya temui 

bukanlah sekumpulan orang yang kolot dengan memegan semua aturan adatnya. Saya 

beretemu dengan orang-orang dengan fikiran terbuka. Ketika saya bertanya apakah mereka 

tidak ingin seperti kami, mereke menjawab tentu saja mereka ingin, tetapi adat adalah sesuatu 

yang penting yang harus dipertahankan, “kalau bukan kami, lalu siapa” tegas mereka. Mereka 

menjalani hidup sederhana bukan karena mereka tidak tahu atau tidak mampu menjalani 

kehidupan seperti masyarakat modern, mereka menjalani hidup dengan adat yang mereka 

pegang sebagai sebuah pilihan. Mereka terbuka terhadap semua gaya hidup yang ada tetapi 

mereka memilih adat mereka, sesuatu yang sangat berharga dan tak ternilai harganya. 

Masyarakat modern harus belajar dari masyarakat adat seperti masyarakat Baduy. Belajar 

untuk menyayangi lingkungan. Satu pekerjaan yang sangat berat dilakukan oleh masyarakat 

modern. Masyarakat modern harus memahami bahwa ada pekerjaan yang penting yang bisa 

dikerjakan oleh masyarakat adat yaitu menjaga alam. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh 

masyarakat modern sebagai penghargaan terhadapa masyarakat adat yang telah menjaga alam 

kita? Yang bisa dilakukan adalah melindungi hak-hak masyarakat adat. Mendapatkan aliran 

air yang bebas polusi adalah salah satu dari sekian banyak hak mereka yang harus kita 

lindungi. Mereka juga berhak mendapatkan perlakuan yang sama, berhak untuk menentukan 

pilihan hidup dan mereka berhak mendapatkan sebutan pahlawan untuk alam. 

Salam Lestari! 
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