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ABSTRACT
This research aims to elaborate the geographical state of the Baduy Tribal Legal culture of
Banten Province, and then also reveals about a legal culture of Baduy people life change,
thoroughly. It analyzes the tribal legal culture in Indonesia, looks over on causes of legal
changes of Baduy tribe kinship life in Banten province as part of Sunda tribe in Banten
province. This research uses normative juridical method analyzing qualitatively using
secondary data related to legal culture system of Baduy tribe in Banten province. The result
of this research that is the village of Baduy tribe still part of Sunda tribe commonly not much
different with another Sunda tribe. In particular, distinguishing the Baduy Tribe of Banten
Province with another Sunda tribes are the ways of dressing and the implementation of
tradition as part of the culture of law that still firmly hold the legal culture that comes from
the habit of the roots of their ancestor tradition that still well-maintained. They are still tied
to the customary tradition of internal marriage, prioritizing customary law and “ulayat”
rights that almost extinct as it happens in some regions in Indonesia. They absorb and sorting
out external effects such behavior from outside society including television, encourage the
youth to go school as long as it does not impair their legal culture order.
Keywords: Custom of the Baduy Tribe, Legal Culture
ABSTRAK
Tujuan penelitian ini adalah untuk menguraikan geografis keadaan budaya hukum Suku
Baduy Provinsi Banten, kemudian mengungkapkan secara cermat tentang budaya hukum
perubahan kehidupan Masyarakat Baduy, juga menganalisis budaya hukum adat di
Indonesia, menganalisis atas penyebab perubahan-perubahan hukum atas kehidupan
kekerabatan Suku Baduy Provinsi Banten sebagai bagian suku Sunda di Provinsi Banten.
Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang menganalisis secara kualitatif
dengan menggunakan data sekunder yang berkaian dengan sistem budaya hukum Suku
Baduy Provinsi Banten di Provinsi Banten. Hasil penelitian antara lain; dalam Kampung
Suku Baduy masih berada bagian dari suku Sunda yang secara umum tidak terlalu banyak
berbeda pada suku Sunda lainnya. Secara khusus yang membedakan Suku Baduy Provinsi
Banten dengan suku Sunda lainnya adalah cara-cara berpakaian dan pelaksanaan tradisi
sebagai bagian budaya hukum yang masih teguh memegang budaya hukumnya yang
bersumber dari kebiasaan akar tradisi leluhur mereka yang masih dijaga baik. Budaya
hukum terhadap perubahan berkehidupan masyarakat Masyarakat Baduy telah terikat
tradisi adat perkawinan internal dan budaya hukum tradisi mereka yang mutlak dijaga
secara murni. Budaya hukum atas berkehidupan hukum adat masih memproritaskan hukum
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