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Abstrac 

This Research are titleled social cultural and political review Kuta 
Traditional Village convention society Karangpaningal Village, Tambaksari 
District Ciamis Residence. This research purpose to understand and get a 
description outstandingly desciptif about how social cultural condition and political 
Kuta Traditional village convention society Karangpaningal village Tambaksari 
Distict Ciamis Residence. This research used descriptif kualitatif method with 
informan election used purposive sampling. Beside that researcher took a 
research with snowball sampling technique too. Data collection by indepth 
interview, observation and documentary studies and analisys methods be in used 
is interaktif model with data legitimacy triangulation source. 

Research achievement show that kuta village society are society groupwho 
still hold tight conventionality values, culture and their beliefe system. Their 
administer that values in their lives, like in house built, forbidden forest 
enforcement, veneration toward hallowed place and their forefather and 
otherwise art and convention ceremony execution. Kuta village tenanted by 
society who lived by local shrewdness who hold tight culture values in every facet 
of their live including in take care of nature and environment concervation. 

Kuta village society are a social structure including individu who has status 
and their own role like “kuncen”, convention chairman, convention man and 
common citizen. Each individu roled as their right and responsibility who fixed by 
values inheritance as a extraction. However the values who came from external 
are unrejected like democracy. Its show from kuta village society reason with 
often in “bale sawala” to solve the problems who arise and develop in Kuta village 
society. Beside that, the democracy values shown in chairman convention 
election who picked by democratic system. 

 

Abstraksi 

Penelitian ini berjudul ”Tinjauan Sosial Budaya dan Politik Masyarakat Adat 
Kampung Kuta Desa Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten 
Ciamis”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui secara mendalam 
dan memperoleh gambaran secara deskriptif tentang bagaimana konsisi sosial 
budaya dan politik masyarakat adat Kampung Kuta di Desa Karangpaningal 
Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis. Metode Penelitian yang digunakan 
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adalah kualitatif-deskriptif, dengan teknik pemilihan informan menggunakan 
Purposive Sampling. Peneliti juga melakukan penelitian dengan teknik Snowball 
Sampling. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan 
studi dokumenter. Metode analisis yang digunakan adalah Model Analisis 
Interaktif dengan keabsahan data diuji menggunakan Trianggulasi Sumber. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa Masyarakat Kampung Kuta merupakan 
suatu kelompok masyarakat yang masih memegang teguh nilai-nilai adat-istiadat, 
budaya serta sistem kepercayaannya. Masyarakat yang berada di Desa 
Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis itu 
mengimplementasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-harinya baik 
dalam hal membangun rumah, pemberlakuan hutan larangan, penghormatan 
terhadap tempat-tempat keramat dan para leluhurnya serta dalam hal 
pelaksanaan upacara-upacara adat dan kesenian. Kampung Kuta yang dapat 
digolongkan sebagai kampung adat ini dihuni oleh masyarakat yang hidup 
dengan dilandasi oleh kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai budaya 
dalam setiap aspek kehidupannya termasuk dalam menjaga kelestarian alam 
lingkungannya. 

Masyarakat Kampung Kuta merupakan suatu pranata sosial yang 
didalamnya terdiri dari individu-individu yang menpunyai status dan peranannya 
masing-masing seperti kuncen, ketua adat, para pemangku adat dan warga 
kampung biasa. Masing-masing individu tersebut berperan sesuai dengan hak 
dan kewajiban yang diatur melalui nilai-nilai budaya diwarisi secara turun-
temurun. Walaupun dengan kondisi demikian nilai-nilai yang berasal dari luar 
juga tidak serta-merta ditolak misalnya demokrasi. Hal ini terlihat dari seringnya 
masyarakat Kampung Kuta bermusyawarah yang bertempat di Bale Sawala 
untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang 
pada masyarakat Kampung Kuta. Selain itu nilai-nilai Demokrasi juga terlihat 
dalam hal pemilihan ketua adat yang dipilih secara demokratis. 

 

 

A. Pendahuluan 

Jauh sebelum negara kesatuan Republik Indonesia ini berdiri, harus 

diakui telah hidup masyarakat dengan wujud kesatuan sosial khas-nya masing-

masing yang terus-menerus melembaga, sehingga menjadi suatu kebudayaan 

lengkap dengan tatanan aturan tingkah lakunya. Interaksi yang terus-menerus 

diantara mereka membuat mereka memiliki sistem nilai yang dijadikan pegangan 

dan aturan dalam kehidupan masyarakat seperti sistem sosial budaya. 

Sistem Kebudayaan yang beraneka itu, ternyata belum tuntas dibahas 

dan dipahami, mulai dari pemberian nama yang masih mencerminkan 

pemahaman yang berbeda. Seperti "Pribumi", "Masyarakat Hukum Adat", 

"Masyarakat Terasing", "Masyarakat yang Diupayakan Berkembang" dan 

"Kelompok yang Mempunyai Perikehidupan yang khas". Walaupun demikian 

penulis menyebut masyarakat yang seperti ini dengan masyarakat adat. 
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Di Kabupaten Ciamis tepatnya di Desa Karangpaningal Kecamatan 

Tambaksari terdapat suatu kelompok masyarakat adat yang oleh masyarakat 

sekitar disebut dengan Masyarakat Kampung Kuta yang hidup dengan adat 

istiadat dan tradisi-tradisi yang khas. Masyarakat Kampung Kuta sampai saat ini 

masih memegang teguh adat-istiadat dan tradisi-tradisinya, seperti dalam 

membangun rumah harus berbentuk persegi panjang, atap rumah tidak boleh 

memakai genting dan memberlakukan hutan larangan.  

Dari pendahuluan diatas maka permasalahan yang dibahas, yaitu : 

Bagaimana kondisi sosial, budaya dan politik masyarakat Kampung Kuta. 

 

B. Kajian Pustaka 

Konsep “sosial” atau sering disebut dengan masyarakat (community) 

merupakan sekelompok ikatan nilai dan norma-norma sosial. Selain itu sosial 

atau masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang telah 

hidup dan bekerja sama cukup dalam, sehingga mereka sebagai satu kesatuan 

sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas, suatu masyarakat 

lebih terefleksi dalam seni, sastra, religi dan moral. 

Menurut Soerjono Soekanto; 1992, bangunan sosial atau masyarakat 

yang hidup dalam suatu komunitas mencakup empat ranah, yaitu: 

a. Interaksi sosial, yaitu hubungan timbal balik antara individu dengan individu, 

kelompok dengan kelompok, serta individu dengan kelompok.  

b. Struktur sosial, yaitu suatu jalinan unsur-unsur sosial yang pokok dalam 

masyarakat. Unsur-unsur tersebut mencakup, kelompok sosial, kebudayaan, 

lembaga sosial, stratifikasi sosial dan kekuasaan wewenang.  

c. Jangka waktu atau aspek histories. Dalam konteks ini suatu masyarakat limit 

terhadap waktu, artinya nilai-nilai masyarakat bagaimana pun keadaannya 

akan mengalami transformasi dari nilai-nilai sebelumnya dalam kurun waktu. 

d. Ruang tempat suatu masyarakat hidup. 

Sementara itu, kebudayaan dapat diartikan sebagai hal-hal yang 

berkaitan dengan akal budi. Kebudayaan juga dapat dipandang sebagai 

keseluruhan pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang digunakan 

untuk memahami dan menginterpretasikan lingkungan dan pengalamannya serta 

menjadi landasan bagi mewujudkan tingkah lakunya (Tutik Titik dan Trianto: 

2008). 
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Kebudayaan dapat mengimplementasikan diri dalam beberapa wujud 

yaitu pertama,  kompleks ide-ide, gagasan nilai, norma dan aturan. Kedua, 

kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam masyarakat. Ketiga, 

wujud benda sebagai hasil kreativitas manusia termasuk kemampuan dan 

kebiasaan yang dipunyai manusia sebagai warga dari suatu 

masyarakat.(Soekanto:1933). 

Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah masyarakat yang 

penduduknya mempunyai mata pencaharian utama dalam sector bercocok 

tanam, perikanan, peternakan, atau gabungan dari kesemuanya itu, dan yang 

system budaya dan siatem sosialnya yang mendukung mata pencaharian itu. 

Desa dalam pengertian sosiologis digambarkan sebagai suatu bentuk 

kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam 

suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dengan corak kehidupan 

mereka yang relatif homogen serta banyak bergantung pada alam (Maschab, 

1992). Lebih jauh Maschab menyebutkan bahwa dalam pengertian sosiologis 

desa diasosiasikan dengan suatu masyarakat yang hidup sederhana, pada 

umumnya hidup dari lapangan pertanian, ikatan sosial, adat tradisi masih kuat, 

sifat jujur dan bersahaja, pendidikannya relatif rendah.  

Masyarakat desa adalah sekelompok orang yang tinggal di daerah 

pedesaan. Sebagian besar masyarakat desa mempunyai mata pencaharian 

sebagai petani, baik petani pemilik tanah maupun buruh tani. Sebagian 

masyarakat desa yang tinggal di sekitar hutan, mereka mempunyai pekerjaan 

sebagai petani hutan atau mereka bekerja dengan mengelola hutan maupun 

memanfaatkan potensi hutan. 

Masyarakat Adat merupakan istilah umum yang dipakai di Indonesia 

untuk paling tidak merujuk kepada empat jenis masyarakat asli yang ada di 

dalam negara-bangsa Indonesia. Dalam ilmu hukum dan teori secara formal 

dikenal Masyarakat Hukum Adat, tetapi dalam perkembangan terakhir, 

masyarakat asli Indonesia menolak dikelompokkan sedemikian mengingat 

perihal adat tidak hanya menyangkut hukum, tetapi mencakup segala aspek dan 

tingkatan kehidupan. 

Dalam literatur dan peraturan perundangan terdapat dua penyebutan 

istilah masyarakat adat yaitu ada yang menyebutnya “masyarakat adat” dan ada 

juga yang menyebutnya “masyarakat hukum adat”. Namun demikian, perbedaan 

http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masyarakat_asli&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Negara-bangsa
http://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Masyarakat_asli_Indonesia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Adat
http://id.wikipedia.org/wiki/Hukum
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peristilahan tersebut tidak menegasikan hak-hak adat yang miliki oleh 

masyarakat yang bersangkutan. 

Budaya politik, merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat dengan 

ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, 

pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijakan pemerintah, 

kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat negara, serta gejolak 

masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah.  

Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan 

sosial, kehidupan pribadi dan sosial secara luas. Dengan demikian, budaya 

politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan 

nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat. 

 

C. Metode Penelitian Dan Analisis Data 

Penelitian ini dilaksanakan di Kampung Kuta yang terletak di Desa 

Karangpaningal Kecamatan Tambaksari Kabupaten Ciamis 

Sasaran dalam penelitian ini adalah Karman (Ketua Adat), Maryono (Juru 

Kunci “Kuncen” Kampung Kuta), Warsim Setiawan (Kepala Dusun), Rasman 

(Ketua RW) serta Masyarakat Kampung Kuta. 

Secara umum penelitian ini difokuskan pada bagaimana kondisi sosial 

budaya dan politik masyarakat adat kampung kuta desa karangpaningal 

kecamatan tambaksari kabupaten ciamis. dengan sub fokusnya sebagai berikut : 

a. Deskripsi mengenai kondisi masyarakat Kampung kuta 

b. Deskripsi mengenai pelaksanaan nilai-nilai dan budaya adat pada kehidupan 

sehari-hari masyarakat Kampung Kuta.  

c. Deskripsi mengenai partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan politik di 

Desa Karangpaningal. 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

penelitian deskriptif-kualitatif. Penelitian kualitatif menghasilkan data berupa 

ucapan, tulisan dan perilaku serta penekanan pada aspek subjektif  yang dapat 

diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri.  

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah sampel bertujuan  

(purposive sampling) dimana peneliti memilih informan yang dianggap tahu dan 

dapat dipercaya untuk menjadi sumber data yang mantap dan mengetahui 

masalahnya secara mendalam.  
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Metode analisa yang digunakan dalm penelitian ini adalah analisis 

kualitatif dengan model analisa interaktif (interactive of model analysis). Proses 

analisis ini dilakukan selama proses penelitian. 

 

D. Hasil Dan Pembahasan 

Kampung Kuta secara administratif berada di wilayah Desa 

Karangpaningal dan ditetapkan sebagai sebuah Dusun yaitu Dusun Kuta. Desa 

Karangpaningal sendiri berada di wilayah administratif Kabupaten Ciamis 

tepatnya di Kecamatan Tambaksari. Desa Karangpaningal mempunyai luas 

wilayah seluas 984,55 Ha dengan jumlah penduduk 3.280 jiwa yang terdiri dari 

laki-laki 1.590 jiwa dan perempuan 1.690 jiwa.  

Penerapan adat yang kuat menyebabkan kepercayaan terhadap mahluk 

gaib pun sangat kuat dalam kehidupan sehari-hari, dan dipercayai 

keberadaannya secara kasat mata. Makhluk-makhluk gaib tadi dinamai Ambu, 

Rama, Raksa, dan Bima Kalijaga. Makhluk-makhluk gaib tadi berada di berbagai 

tempat di seluruh wilayah Kampung Kuta dan senantiasa menjaga keamanan, 

kesejahteraan, keselarasan penduduknya. Oleh sebab itu setiap akan melakukan 

kegiatan ritual nama-nama itu selalu disebut untuk dimintai ijin dengan ucapan “ 

Ka Ambu, Ka Rama, Ka Raksa, Ka Bima Kalijaga nu ngageugeuh di Karamat 

Kuta Jero”.  

Selain "disambat" dalam acara-acara ritual, nama-nama tersebut 

disebutkan jika ada orang yang kasambet (jasadnya dimasuki roh halus/ 

kesurupan). Menurut anggapan penduduk Kampung Kuta orang yang kasambet 

dinilai telah melakukan perbuatan yang ditabukan. Untuk menyembuhkannya 

harus diweruhkeun berupa permintaan maaf kepada makhluk-makhluk gaib 

tersebut, karena makhluk-makhluk tersebut mempunyai pangaweruh (pengaruh) 

berupa kemampuan untuk meniadakan sesuatu yang asalnya ada atau 

mengadakan sesuatu yang asalnya tidak ada. 

Selain kepercayaan terhadap makhluk gaib/makhluk halus, masyarakat 

Kampung Kuta juga memiliki kepercayaan terhadap “tabet” (tempat-tempat 

keramat). Di Kampung Kuta terdapat beberapa tabet yang kekeramatannya 

masih terjaga dengan baik. Tabet-tabet tersebut adalah Leuweung 

Gede/Leuweung Karamat (Hutan Keramat), Gunung Barang, Gunung Wayang, 
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Gunung Batu Goong, Gunung Panday Domas, Ciasihan. Berikut adalah deskripsi 

tentang tabet-tabet tersebut : 

Leuweung Gede merupakan kawasan hutan lindung yang dikeramatkan. 

Letak hutan ini berada di sebelah Selatan Kampung Kuta dengan luas hampir 

separuh luas Kampung Kuta yaitu seluas kurang Iebih 40 hektar. Selain 

hutannya sendiri yang dikeramatkan, di dalamnya terdapat danau kecil (disebut 

kawah) dan batu (disebut kuburan) yang sama-sama dikeramatkan. Cara atau 

bentuk penghormatan terhadap hutan tersebut diberlakukan sejumlah tabu atau 

pamali atau sejumlah larangan yang diberlakukan untuk semua warga.  

Larangan-larangan tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tidak boleh memakai alas kaki. 

2. Tidak boleh memakai pakaian hitam-hitam. 

3. Tidak boleh memakai pakaian seragam kerja/pejabat/dinas. 

4. Tidak boleh memakai perhiasan. 

5. Perempuan yang datang bulan/haid tidak boleh masuk. 

6. Tidak boleh meludah atau buang air. 

7. Tidak boleh mengambil sesuatu dari hutan. 

8. Tidak boleh mengganggu hewan. 

Gunung Barang yang terletak di sebelah Barat Daya kampung, 

dikeramatkan oleh penduduk karena memiliki nilai historis, yaitu gunung ini 

dijadikan tempat menyimpan barang-barang yang akan dipakai untuk membuka 

pusat kerajaan Galuh. Barang-barang yang telah dipersiapkan ternyata tidak 

dipergunakan mengingat pembukaan pusat kerajaannya tidak jadi, maka barang-

barang tersebut tidak dibawa pulang, melainkan disimpan dan ditimbun di 

Gunung Barang. 

Gunung Wayang merupakan gunung yang dikeramatkan penduduk 

Kampung Kuta, tepatnya di sebelah utara kampung. Gunung ini dikeramatkan 

karena terkait erat dengan kisah asal-usul Kampung Kuta. Menurut penuturan 

beberapa informan, disebut Gunung Wayang karena di gunung itulah berbagai 

persiapan kesenian termasuk wayang disimpan, pada saat Ambu Rama Raksa 

Bima Kalijaga akan menjadikan kawasan Kuta sebagai pusat pemerintahan 

Kerajaan Galuh. 

Gunung Batu Goong masih berada di kawasan Kampung Kuta letaknya di 

sebelah Timur Laut. Gunung ini dikeramatkan karena di gunung ini tersimpan 
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goong (gong) pada saat akan dibuka wilayah pusat pemerintahan kerajaan 

Galuh. Menurut cerita di gunung ini terdapat sebuah batu yang bentuknya mirip 

goong (gong).selain Gunung Goong juga ada gunung pandai domas yang 

terletak di sebelah barat Kampung Kuta. Gunung ini dikeramatkan karena masih 

memiliki rangkaian cerita dengan gunung-gunung lainnya yang dikeramatkan. 

Gunung 

Ciasihan merupakan sebuah mata air terletak hampir di tengah-tengah 

Kampung Kuta. Ciasihan dikeramatkan karena sepanjang masa airnya tidak 

pemah surut dan tidak pernah meluap. Jika dilihat dari namanya, Ciasihan yaitu 

cai (air) yang memiliki asih (kasih, sayang) artinya air tersebut dipercaya dapat 

menimbulkan rasa kasih sayang dari seseorang kepada orang lain. 

Sebagai bentuk penghormatan atau pengkeramatan tabet-tabet tersebut 

masyarakat Kampung Kuta  memelihara kelestarian Iingkungan alamnya dengan 

cara memberlakukan beberapa tabu di tempat-tempat itu, serta ancaman yang 

keras bagi setiap perusak atau pelanggar tabu. 

Selain kepercayaan terhadap roh halus/makhluk halus, masyarakat 

Kampung Kuta juga memiliki kepercayaan terhadap hari baik dan hari buruk. 

Perhitungan hari tersebut digunakan untuk menentukan saat-saat yang baik dan 

kurang baik dalam memulai kegiatan. Umumnya perhitungan didasarkan kepada 

nama orang yang akan menyelenggarakan kegiatan tertentu, berdasarkan naptu 

hari, naptu bulan, dan weton (hari kelahiran), dan sebagainya. 

Beberapa kegiatan atau keperluan yang didasarkan kepada hari baik dan 

hari buruk, antara lain: 

1. Memberi nama kepada bayi. Bayi yang baru lahir harus diberi nama yang 

baik berdasarkan perhitungan tertentu. Harus dihindarkan nama-nama yang 

perhitungannya jatuh kepada perhitungan yang mendapatkan lara (sengsara) 

atau pati (kematian), tetapi harus dipilih nama-nama yang perhitungannya 

akan jatuh kepada kebahagiaan seperti hal yang sama dengan sri (kaya akan 

hasil tanaman), lungguh (pangkat dan ilmu yang tinggi), dan dunya 

(kekayaan yang banyak). 

2. Melakukan pekerjaan. Seseorang yang akan melakukan pekerjaan seperti 

akan mencari nafkah, berdagang, bercocok tanam, menyimpan padi di 

lumbung, dan lain sebagainya harus menghitung hari yang tepat. Jika harinya 

tidak tepat/buruk (apes), maka pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan tidak 
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akan menghasilkan sesuatu yang menggembirakan, bahkan akan 

mendatangkan kekecewaan, berdagang tidak beroleh keberuntungan, 

menagih utang tidak akan berhasil atau tanaman yang ditanam hasilnya 

sedikit karena tanamannya diserang hama, atau sebab-sebab lainnya. 

3. Mendirikan rumah. Mereka memperhitungkan hari baik dalam mendirikan 

rumah ataupun memindahkan rumah. Akan tetapi tidak hanya menentukan 

hari baiknya saja, merekapun menentukan arah serta tata letak rumah yang 

akan dibangun. Hal ini dimaksudkan agar rumah yang dibangun menjadi 

rumah yang menentramkan penghuninya, terhindar dari segala macam 

kejahatan baik dari manusia atau dari mahluk halus, serta penghuninya 

selalu diberi limpahan rejeki. Dalam tradisi Kampung Kuta juga dikenal 

beberapa larangan yang berkaitan dengan ritual pendirian rumah, yaitu 

antara lain tidak boleh menambahkan rumah di bagian timur dan utara, hanya 

boleh menambahkan pada bagian barat dan selatan. Larangan ini kebalikan 

dengan larangan yang ada di daerah Banjar yang hanya boleh 

menambahkan bangunan pada bagian timur dan utara. 

4. Menentukan hari perkawinan atau khitanan. Hari perkawinan atau khitanan 

anak merupakan saat-saat yang monumental dan hanya dilakukan sekali 

seumur hidup, oleh sebab itu semua yang terkait dengan saat-saat itu 

diperhitungkan dan dipertimbangkan secara matang dan hati-hati termasuk 

penentuan hari pelaksanaan acara tersebut. Dengan hari yang dianggap 

tepat penyelenggaraan perkawinan akan berjalan lancar, keluarga yang 

dibangun dari pernikahan tersebut akan menjadi keluarga yang bahagia dan 

sejahtera, suami istri akan dihindarkan dan masalah rumah tangga, dan lain 

sebagainya. Bagi anak yang dikhitan selain lancar dalam 

penyelenggaraannya, juga anaknya diharapkan menjadi anak yang soleh, 

banyak rejeki, dan berbakti pada kedua orang tuanya. 

Menentukan hari baik dan hari buruk untuk memulai suatu kegiatan tidak 

dapat dilakukan sendiri setiap penduduk Kampung Kuta, mengingat keterbatasan 

pengetahuan mereka akan pengetahuan tersebut, oleh sebab itu bagi penduduk 

yang memerlukan penentuan hari baik atau hari buruk akan bertanya kepada 

orang yang menguasai ilmu tersebut yaitu Puun. Puun ini adalah laki-laki yang 

telah tua usianya, sangat wajar orang tua dianggap puun mengingat usia yang 
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menunjukkan banyaknya pengalaman hidup, dan berbagai kejadian dalam 

kehidupan, atau sudah mengenal asam garam kehidupan. 

Selain mengenai perhitungan hari baik dan hari buruk serta kepercayaan 

terhadap makhluk halus/gaib, masyarakat Kampung Kuta sebagai warga 

kampung adat mempunyai beberapa aturan adat dan tabu (pamali) yang harus 

ditaati. Pelanggaran terhadap tabu (pamali) dapat menyebabkan terjadinya 

musibah bukan saja melanda pelaku pelanggaran tapi juga mengenai seluruh 

penduduk kampung. Bentuk-bentuk musibah yang datang dapat bermacam-

macam seperti wabah penyakit, serangan hama tanaman, atau gempa bumi 

berupa tanah longsor, angin topan, atau banjir. Tabu atau pamali terungkap 

dalam ungkapan-ungkapan yang dikemukakan ketua adat dan kuncen sebagai 

aturan adat yang harus dipatuhi dan diyakini kebenarannya. Ungkapan-ungkapan 

tersebut dianggap sebagai kearifan tradisional karena berasal dari wrisan leluhur 

yang telah berlaku secara turun-temurun. Di Kampung Kuta, ungkapan 

tradisional tersebut masih berlaku sebagai pranata sosial yang dapat 

mengendalikan perilaku manusia dalam berinteraksi dengan alam atau dengan 

sesamanya. 

Di kampung Kuta terdapat beberapa upacara adat atau bentuk kesenian 

yang secara rutin dilaksanakan oleh masyarakat. Upacara-upacara adat tersebut 

antara lain adalah: 

1. Upacara Sedekah Bumi 

Upacara Sedekah Bumi ini dilaksanakan sebelum masyarakat mulai bekerja 

mengolah lahan pertanian. Dalam upacara sedekah bumi ini dilaksanakan 

pemotongan kambing dengan syarat-syarat yang ditentukan kemudian 

berdasarkan petunjuk dari kuncen. 

2. Upacara Babarit 

Upacara Babarit ini dilaksanakan ketika ada kejadian bencana alam, seperti 

gempa bumi (lini), tanah longsor dsb, ataupun ada firasat (impian) dari 

kuncen. 

3. Upacara Nyuguh 

Upacara Nyuguh ini adalah upacara tahunan yang dilaksanakan setiap 

tanggal 25 safar dalam perhitungan kalender Jawa atau kalender Islam. 

Ritual ini dilaksanakan di sungai Cijolang yang membatasi provinsi Jawa 

Barat dan provinsi Jawa Tengah. Menurut Ketua Adat dan Kuncen, upacara 
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ini sebenarnya merupakan lanjutan dari daerah-daerah lainnya di wilayah 

Jawa Barat, seperti Kawali, Rajadesa, dsb dengan maksud mengantarkan 

(jajap) Pasukan Pajajaran menuju Jawa Tengah     

4. Kesenian-kesenian Kampung Kuta. 

Selain upacara-upacara adat yang dilaksanakan di Kampung Kuta, terdapat 

pula kesenian-kesenian yang yang masih dilestarikan dan dilaksanakan oleh 

masyarakat Kampung Kuta. Kesenian-kesenian itu antara lain: 

1. Seni Ibing atau Ronggeng 

2. Seni Gondang 

3. Seni Terbang, dog-dog (rebana) 

4. Rengkong 

Keempat kesenian tersebut biasanya dipentaskan didalam pelaksanaan 

upacara-upacara adat atau untuk penyambutan tamu. 

 

D. Pembahasan 

Konsep sosial atau sering disebut dengan masyarakat merupakan 

sekelompok ikatan nilai dan norma-norma sosial. Dalam pengertian lain berarti 

sekumpulan orang yang tinggal bersama dalam satu tempat. Istilah sosial dapat 

juga diartikan sebagai wadah atau tempat orang-orang saling berhubungan 

dengan hukum dan budaya tertentu untuk mencapai tujuan bersama. Selain itu 

sosial atau masyarakat dapat diartikan sebagai suatu kelompok manusia yang 

telah hidup dan bekerja sama cukup dalam, sehingga mereka sebagai satu 

kesatuan sosial dengan batas-batas yang dirumuskan dengan jelas, suatu 

masyarakat lebih terefleksi dalam seni, sastra, religi dan moral. Sedangkan 

Kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan pengetahuan manusia sebagai 

makhluk sosial yang digunakan untuk memahami dan menginterpretasikan 

lingkungan dan pengalamannya serta menjadi landasan bagi mewujudkan 

tingkah lakunya. 

Berkaitan dengan teori diatas maka masyarakat adat Kampung Kuta 

dapat dikaji dari sisi sosial atau masyarakat dimana masyarakat adat Kampung 

kuta adalah sekelompok orang yang tinggal bersama di suatu tempat yang 

benama Kampung Kuta yang terletak di Desa Karangpaningal Kecamatan 

Tambaksari Kabupaten Ciamis yang telah hidup berkelompok sejak lama dengan 

memiliki hukum dan budaya yang khas. Hal ini artinya masyarakat Kampung 
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Kuta telah hidup berkelompok sejak lama dan memiliki nilai-nilai seni, sastra, 

religi dan moral yang sedikit banyak berbeda dengan kelompok masyarakat yang 

lainnya. Nilai-nilai ini terinternalisasikan dalam pola kehidupannya sehari-hari, 

misalnya masyarakat menerapkan nilai-nilai adat dalam kehidupannya sehari-

hari.  

Masyarakat Kampung Kuta mempercayai keberadaan makhluk-makhluk 

gaib yang sering disebut Ambu, Rama, Raksa dan Bima kalijaga yang dipercayai 

berada di wilayah Kampung Kuta yang senantiasa menjaga keamanan, 

kesejahteraan, dan keselarasan masyarakat Kampung Kuta. Nama-nama itu 

selalu disebut dalam kegiatan-kegiatan ritual dengan bermaksud meminta ijin 

dengan ucapan Ka Ambu, Ka Rama, Ka Raksa, Ka Bima Kalijaga nu 

ngageugeuh di Karamat Kuta Jero. Nama-nama tersebut secara tidak langsung 

merupakan simbol-simbol budaya masyarakat Kampung Kuta. Ka Ambu  

merupakan simbol kepada Ibu, Ka Rama merupakan simbol kepada Bapak, Ka 

Raksa merupakan simbol permohonan untuk menjaga diri kita sendiri, Ka Bima 

Kalijaga merupakan simbol permohonan kepada sesuatu yang paling gagah. 

Selain itu sebagai perwujudan nilai-nilai adat, masyarakat Kampung Kuta 

percaya terhadap tempat-tempat keramat yang oleh masyarakat sekitar disebut 

tabet. Tempat-tempat yang dikeramatkan oleh masyarakat Kampung Kuta antara 

lain Leuweung Gede/Leuweung Karamat, Gunung Barang, Gunung Wayang, 

Gunung Batu Goong, Gunung Panday Domas dan Ciasihan. Selain percaya 

terhadap makhluk gaib dan tempat-tempat keramat masyarakat Kampung Kuta 

Percaya kepada perhitungan-perhitungan mengenai hari baik dan hari buruk. 

Nilai-nilai tersebut terakumulasi dan menjadi suatu nilai budaya yang sampai 

sekarang masih dipegang teguh oleh semua anggota masyarakat Kampung 

Kuta. 

Ketika melihat Kampung Kuta sebagai kelompok masyarakat, masyarakat 

Kampung Kuta tergolong kedalam masyarakat pedesaan, dimana masyarakat 

Kampung Kuta memiliki karekteristik seperti karakteristik masyarakat pedesaan. 

Sebagian besar masyarakat Kampung Kuta bermata pencaharian sebagai petani 

baik petani pemilik maupun buruh tani. Aktivitas sosial yang tumbuh di 

masyarakat Kampung Kuta biasanya mengenai lapangan kehidupan sekitar 

rumah tangga yang terikat oleh prinsip-prinsip kekerabatan. Hubungan sosial ini 

kemudian berkembang ke dalam aktivitas-aktivitas yang lebih luas seperti dalam 
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bidang pertanian yang dikerjakan berdasarkan nilai-nilai adat istiadat yang masih 

dipegang teguh. 

Ditinjau dari segi kehidupan, masyarakat Kampung Kuta sangat terikat 

dan tergantung pada tanah (alam). Kondisi seperti ini menyebabkan mereka 

bekerja sama untuk mencapai kepentingan-kepentinganya, contohnya dalam hal 

pengerjaan tanah pertanian sawah atau ladang. Sebagai akibat kerjasama 

tersebut maka timbulah suatu pola interaksi sosial yang disebut dengan gotong 

royong. Gotong-royong royong ini tidak terbentuk dengan sengaja tetapi terjadi 

secara alami seiring dengan berjalannya interaksi masyarakat di Kampung Kuta. 

Berdasarkan karakteristik masyarakat pedesaan secara umum, 

masyarakat Kampung Kuta memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1. Masyarakat Kampung Kuta masih sangat erat hubungannya dengan 

lingkungan alam. 

2. Masyarakat Kampung Kuta dalam menjalankan kehidupan dan 

penghidupannya berdasarkan pada sifat hubungan paguyuban/gemainschaft. 

3. Proses sosial masih berjalan lambat, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor 

sebagai berikut: 

a. Pemanfaatan waktu yang masih kurang efisien 

b. Sikap dan cara pikir yang sederhana 

c. Cara berpikir yang tidak kritis bahkan kadang-kadang irrasional 

d. Cara berpikir kurang demokratis, kurang mampu mengemukakan 

pendapat sehingga mereka masih tergantung kepada apa yang dikatakan 

oleh pimpinan formal (Kepala Desa/Kepala Dusun) dan pimpinan informal 

(ketua adat atau kuncen) 

e. Kontrol sosial masih berdasarkan kapada moral dan hukum-hukum 

informal. 

Masyarakat Kampung Kuta dapat digolongkan sebagai masyarakat adat, 

dimana masyarakat adat adalah komunitas yang memiliki asal-usul leluhur 

secara turun-temurun yang hidup di wilayah geografis tertentu, serta memiliki 

sistem nilai, ideologi ekonomi, politik, budaya dan sosial yang khas. Dalam 

peraturan menteri Agraria/kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 tahun 

1999, masyarakat adat adalah sekelompok orang yang terikat oleh tatanan 

hukum adatnya sebagai warga bersama suatu persekutuan hukum karena 

kesamaan tempat tinggal maupun atas dasar keturunan. 
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Selain dari perihal diatas, masyarakat Kampung Kuta dapat digolongkan 

sebagai masyarakat adat karena memiliki kriteria-kriteria yang sesuai dengan 

kriteria-kriteria masyarakat adat yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 41 

tahun 1999 tentang Kehutanan, yang menyebutkan kriteria-kriteria masyarakat 

adat sebagai berikut: 

1. Masyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechtsgemeinschap). 

2. Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya. 

3. Ada wilayah hukum adat yang jelas. 

4. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yang masih 

ditaati. 

5. Masih mengadakan pemungutan hasil hutan di wilayah sekitarnya untuk 

pemenuhan kebutuhan sehari-hari. 

Pada hal lain Kampung Kuta dapat dikategorikan sebagai kampung adat 

karena mempunyai kesamaan dalam bentuk dan bahan fisik bangunan rumah, 

adanya ketua adat dan adanya adat istiadat yang mengikat. Dalam hal ini yang 

sangat dipatuhi adalah dalam masalah pembangunan rumah. Aturan adat 

menyebutkan rumah harus berbentuk panggung dengan ukuran persegi panjang, 

atap rumah harus dari bahan rumbia atau ijuk dan tidak boleh memakai genting, 

dan tidak boleh menggunakan bahan semen tetapi hanya diperbolehkan 

menggunakan bahan kayu atau bambu dengan atap rumbia atau ijuk. 

Kampung Kuta merupakan masyarakat adat yang masih memegang 

teguh dan menjalankan tradisi dengan pengawasan kuncen dan ketua adat. 

Kepercayaan terhadap “larangan” dan makhluk gaib masih terlihat pada 

pandangan mereka terhadap tempat-tempat keramat diantaranya adalah 

leuweung karamat. Leuweung karamat tersebut sering didatangi oleh orang-

orang yang ingin mendapatkan keselamatan dan kebahagian hidup, tetapi di 

leuweung karamat itu tidak boleh meminta sesuatu yang menunjukan ketamakan 

seperti kekayaan. Untuk memasuki leuweung karamat tersebut diberlakukan 

sejumlah larangan yaitu larangan mengambil apapun, memakai baju dinas, 

memakai perhiasan emas, memakai baju serba hitam, membawa tas, meludah 

dan memakai alas kaki. Secara rasional ini bertujuan agar hutan tidak tercemar 

dan tetap lestari. Oleh karena itu, pohon-pohon kayu besar masih terlihat kokoh 

dan sumber air masih terjaga dengan baik. 
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Leuweung Karamat atau hutan keramat yang berada di Kampung Kuta 

boleh dikunjungi oleh orang-orang yang bermaksud memperoleh keselamatan, 

ketenangan hati, keharmonisan rumah tangga, selain meminta harta kekayaan 

dengan meminta bantuan kuncen sebagai pemangku adat yang dipercaya 

mampu berhubungan dengan leluhur yang tinggal di hutan keramat tersebut. 

Kuncen dianggap sebagai penjaga hutan keramat dan dapat menjadi 

penghubung antara “penunggu” hutan keramat dengan orang-orang yang 

berkunjung ke hutan keramat tersebut. Di wilayah hutan itu ditabukan untuk 

menyelenggarakan kegiatan duniawi dan dilarang untuk memanfaatkan segala 

sumber daya dari hutan bahkan memungut ranting pun tidak diperkenankan. Jika 

melanggar tabu atau larangan itu, maka orang tersebut akan mendapatkan 

sanksi berupa malapetaka.  

Larangan-larangan  lain yang berlaku di luar wilayah hutan keramat tapi 

masih termasuk wilayah Kampung Kuta pun wajib dipatuhi, seperti larangan 

membangun rumah dengan atap genting, larangan mengubur jenazah di 

Kampung Kuta, larangan memperlihatkan hal-hal yang bersifat memamerkan 

kekayaan yang bisa menimbulkan persaingan, larangan mementaskan kesenian 

yang mengandung lakon dan cerita, misalnya wayang. Larangan-larangan 

tersebut apabila dilanggar diyakini oleh masyarakat akan menyebabkan celaka 

bagi mereka yang melanggarnya. Norma adat dan agama memiliki intensitas dan 

“kekuatan” yang seimbang sebagai pedoman dalam melangsungkan kehidupan 

secara keseluruhan. 

 Kedekatan masyarakat Kampung Kuta dengan alam tidak hanya itu saja, 

setiap tahunnya masyarakat kampung Kuta mengadakan Upacara Adat nyuguh. 

Upacara Adat Nyuguh ini merupakan suatu upacara ritual tradisional Adat 

Kampung Kuta yang selalu dilaksanakan pada tanggal 25 shapar pada setiap 

tahunnya. Upacara ini bertujuan sebagai persembahan bentuk syukur kepada 

Tuhan dan bumi yang telah memberikan pangan bagi masyarakat kampung 

Kuta. 

Dari berbagai hal yang telah dipaparkan diatas, Kampung Kuta yang 

dapat digolongkan sebagai kampung adat ini dihuni oleh masyarakat yang hidup 

dengan dilandasi kearifan lokal yang memegang teguh nilai-nilai budaya dalam 

setiap aspek kehidupannya termasuk dalam menjaga kelestarian alam 

lingkungannya. 
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Masyarakat Kampung Kuta adalah masyarakat adat yang masih 

memegang teguh nilai-nilai adat dan tradisi yang mereka warisi secara turun-

temurun dari para leluhurnya. Mereka hidup dibawah aturan-aturan adat yang 

walaupun tidak tertulis namun mengikat dibawah pengawasan kuncen dan ketua 

adat yang mereka anggap sebagai pemangku adat yang mendapat keistimewaan 

dan berbeda dengan warga masyarakat Kampung Kuta yang lainnya. Pada 

bagian ini akan dibahas tentang bagaimana kehidupan sosial politik yang terjadi 

di Kampung Kuta. 

Politik dapat diartikan sebagai suatu proses atau usaha untuk menguasai 

kedudukan penentu dan pelaksana tujuan-tujuan umum masyarakat. Politik disini 

selain terkait dengan pranata formal atau yang kita sebut negara, tetapi juga 

terkait dengan pranata-pranata lain yang berlaku dalam suatu kelompok 

masyarakat. Artinya proses politik juga terjadi pada struktur-struktur dalam 

kelompok masyarakat. Pada bentuk-bentuk pranata sosial yang ada dalam 

masyarakat terdapat proses-proses politik yang dilakukan oleh individu-individu 

sebagai warga suatu kelompok masyarakat tersebut.  

Dalam pranata sosial suatu kelompok masyarakat, diatur status dan 

peran untuk melaksanakan aktivitas pranata tersebut. Dengan kata lain, peran-

peran tersebut terangkai membentuk sebuah sistem yang disebut pranata sosial 

atau institusi sosial yakni sistem yang menggambarkan hubungan norma-norma 

dan peranan-peranan yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan yang dianggap 

penting oleh masyarakat tersebut. Peranan-peranan tersebut merupakan 

perwujudan objektif dari hak dan kewajiban individu anggota dari pranata sosial 

tersebut. 

Masyarakat Kampung Kuta merupakan suatu pranata sosial yang 

didalamnya terdiri dari individu-individu yang mempunyai status dan peranannya 

masing-masing. Dalam peranannya yang terkait dengan status tertentu dalam 

pranata sosial yang bernama Kampung Kuta ini, terdapat struktur status dari 

masing-masing individu anggota masyarakat Kampung Kuta, seperti adanya 

ketua adat, kuncen, para pemanggku adat dan warga kampung biasa. Masing-

masing individu termasuk yang menyandang status tersebut berperan sesuai 

dengan hak dan kewajiban yang diatur melalui nilai-nilai budaya yang diwarisi 

secara turun-temurun sehingga berjalannya pranata sosial ini dapat stabil dan 

berpola. 
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Masing-masing status tersebut diatas seperti ketua adat, kuncen, dan 

para pemangku adat dikuatkan keberadaannya melalui larangan-larangan atau 

pantangan-pantangan tertentu yang berkaitan dengan sistem kepercayaan 

masyarakat Kampung Kuta. Sebagai perantara dalam menghubungkan dunia 

nyata dengan dunia supra-natural diperankan oleh seorang kuncen yang 

kedudukannya sangat khusus dengan beberapa aturan yang berkenaan dengan 

penjagaan leuweung karamat. Oleh karena itu, kedudukan seorang kuncen dan 

ketua adat  dalam masyarakat Kampung Kuta menjadi sangat penting dan 

berpengaruh.   

Penguatan kekuasaan atas status tertentu seperti ketua adat atau kuncen 

dalam masyarakat Kampung Kuta adalah dengan dilakukannya ritual yang 

pelaksanaannya dipimpin oleh ketua adat atau kuncen misalnya upacara adat 

nyuguh yang setiap tahunnya dilaksanakan pada tanggal 25 safar menurut 

sistem penanggalan hijriah. Dalam ritual-ritual adat yang dilaksanakan di 

Kampung Kuta pada hakikatnya adalah suatu proses legitimasi yang bersifat 

sakral. Dalam proses ritual-ritual tersebut juga menyangkut masalah struktur 

sosial dalam sistem kemasyarakatan yang lebih luas. Artinya bahwa kekuasaan 

ketua adat dan kuncen menjadi lebih kuat dengan dilakukannya ritual-ritual 

tersebut. Untuk menguatkan kekuasaan ketua adat dan kuncen maka dipakai 

penggambaran mitos-mitos yang berkaitan dengan nenek moyang atau leluhur 

atau karuhun yang hanya bisa dipanggil atau hanya bisa berhubungan dengan 

kuncen atau ketua adat. 

Segala pantangan atau larangan dan aturan-aturan adat yang seringkali 

menyertai ritual-ritual berfungsi untuk menjaga kedudukan ketua adat dan 

kuncen dan apabila ada individu dari masyarakat Kampung Kuta yang melanggar 

pantangan atau larangan tersebut, maka dipercaya akan terjadi sesuatu terhadap 

diri orang yang melanggarnya. Kemampuan mendatangkan arwah leluhur dan 

menghindari kemarahan arwah leluhur digunakan sebagai suatu legitimasi 

perbedaan sosial atau jenjang sosial dan politik dalam masyarakat Kampung 

Kuta dan ini adalah ciri untuk menentukan kedudukan seseorang dalam 

masyarakat. 

Kedudukan keturunan dari pendiri Kampung Kuta dalam hal ini adalah 

kuncen mendapatkan tempat tersendiri dalam jenjang sosial yang ada, 

kedudukan ini diikuti oleh mitos-mitos tertentu bagi keabsahan kedudukannya. 
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Sehingga peranan kuncen sebagai keturunan pendiri Kampung Kuta menjadi 

besar pengaruhnya, terutama dalam hal yang berkaitan dengan penguasaan 

wilayah dalam hal ini adalah leuweung karamat. Anggapan-anggapan di 

belakang struktur politik yaitu dengan adanya mitos tersebut menyebabkan 

orang-orang yang mempercayainya akan tunduk kepada penguasa dan kepada 

kewajiban yang ada pada individu sebagai anggota masyarakat Kampung Kuta 

dan akan tunduk pada aturan-aturan yang dikeluarkan oleh kuncen. Ketua Adat 

dan kuncen selalu mempertahankan dan mengembangkan mitos yang ada. 

Kekuatan menggunakan kemampuan berhubungan dengan arwah leluhur 

menjadi unsur penting dalam pola mempertahankan dan mengembangkan 

kekuasaan dari kedudukannya sebagai pewaris garis keturunan leluhur. Ini 

berarti bahwa individu dari masyarakat Kampung Kuta tidak begitu saja tunduk 

kepada kekuasaan seorang kuncen dan aturan aturan yang dibuatnya, akan 

tetapi adanya suatu kekuatan ideologi yang dapat memaksanya. Kekuatan 

ideologi ini dilakukan dengan memberikan nilai-nilai sakral pada kedudukan 

seorang kuncen sehingga tercipta suatu mitos tentang adanya kesaktian kuncen 

tersebut. 

Di sisi lain, nilai-nilai demokrasi sudah diterapkan pada masyarakat 

Kampung Kuta. Hal ini terlihat dengan kondisi masyarakat Kampung Kuta yang 

bersifat terbuka terhadap nilai-nilai yang berasal dari luar masyarakat Kampung 

Kuta. Masyarakat Kampung Kuta tidak seperti masyarakat Baduy yang berada di 

Desa Kanekes Kecamatan Leuwidamar Kabupaten Lebak Banten yang masih 

bersifat tertutup dari nilai-nilai yang berasal dari luar. Walaupun pada prinsipnya 

masyarakat Kampung Kuta masih memegang teguh nilai-nilai tradisi leluhur 

tetapi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kampung Kuta tidak berbeda 

dengan masyarakat lain pada umumnya. Nilai-nilai demokrasi juga terasa dalam 

hal pemilihan ketua adat. Dalam hal ini ketua adat dipilih secara demokratis tidak 

berdasarkan garis keturunan. Di Kampung Kuta yang berdasarkan garis 

keturunan hanyalah kuncen yang berperan sebagai pengubung dengan arwah 

para leluhur. Selain itu di Kampung Kuta juga seringakali diadakan musyawarah-

musyawarah yang diikuti oleh seluruh masyarakat Kampung Kuta untuk 

membicarakan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan 

pembangunan kampung dengan tetap mempertahankan nilai-nilai adat. 
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Jika melihat Masyarakat Kampung Kuta dari tataran budaya politik, 

masyarakat Kampung Kuta memiliki corak budaya politik parochial. Hal ini terlihat 

dari karakteristik masyarakat Kampung Kuta yang memiliki tingkat partisipasi 

yang rendah, terlebih ketika dikaitkan dengan kekuasaan kuncen. Masyarakat 

Kampung Kuta dapat dikatakan tidak kritis terhadap keputusan-keputusan yang 

dikeluarkan oleh kuncen. Bahkan tidak ada seorangpun dari masyarakat 

Kampung Kuta.    

Masyarakat Kampung Kuta patuh terhadap aturan-aturan yang berasal 

dari pemerintah baik dalam hal pajak bumi dan bangunan, sistem pertanian, 

sistem keamanan, dan sebagainya. Namun demikian, ketika berhubungan 

dengan aturan adat, maka masyarakat Kampung Kuta wajib hukumnya untuk 

mentaati aturan tersebut. Jika tidak, konsekuensinya adalah warga masyarakat 

akan diberi sanksi atau teguran atau sanksi dalam bentuk lain. 

Segala hal yang menyangkut kepentingan bersama masyarakat adat 

dibicarakan atau dimusyawarahkan di Bale Sawala (tempat musyawarah 

masyarakat Kampung Kuta) segala keputusan dari musyawarah dijadukan acuan 

dasar akan kehidupan dan penghidupan masyarakat Kampung Kuta.  

 

E. Kesimpulan 

Masyarakat Kampung Kuta merupakan suatu kelompok masyarakat yang 

masih memegang teguh nilai-nilai adat-istiadat, budaya serta sistem 

kepercayaannya. Masyarakat yang berada di Desa Karangpaningal Kecamatan 

Tambaksari Kabupaten Ciamis itu mengimplementasikan nilai-nilai tersebut 

dalam kehidupan sehari-harinya baik dalam hal membangun rumah, 

pemberlakuan hutan larangan, penghormatan terhadap tempat-tempat keramat 

dan para leluhurnya serta dalam hal pelaksanaan upacara-upacara adat dan 

kesenian. Kampung Kuta yang dapat digolongkan sebagai kampung adat ini 

dihuni oleh masyarakat yang hidup dengan dilandasi oleh kearifan lokal yang 

memegang teguh nilai-nilai budaya dalam setiap aspek kehidupannya termasuk 

dalam menjaga kelestarian alam lingkungannya. 

Masyarakat Kampung Kuta merupakan suatu pranata sosial yang 

didalamnya terdiri dari individu-individu yang menpunyai status dan peranannya 

masing-masing seperti kuncen, ketua adat, para pemangku adat dan warga 

kampung biasa. Masing-masing individu tersebut berperan sesuai dengan hak 
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dan kewajiban yang diatur melalui nilai-nilai budaya diwarisi secara turun-

temurun. 

Walaupun dengan kondisi demikian nilai-nilai yang berasal dari luar juga 

tidak serta-merta ditolak misalnya demokrasi. Hal ini terlihat dari seringnya 

masyarakat Kampung Kuta bermusyawarah yang bertempat di Bale Sawala 

untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang timbul dan berkembang 

pada masyarakat Kampung Kuta. Selain itu nilai-nilai Demokrasi juga terlihat 

dalam hal pemilihan ketua adat yang dipilih secara demokratis. 
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