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MODERNISASI DI KAMPUNG NAGA TASIKMALAYA TAHUN 1980-1999 

 

Oleh: 
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ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perubahan sosial di Kampung Naga 

Kabupaten Tasikmalaya dari tahun 1980-1999. Masalah utama adalah “Bagaimana 

Perubahan Sosial Di Kampung Naga Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 1980-1999?”  

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode historis meliputi langkah-

langkah sebagai berikut: (1) Heuristik (2) Kritik Sumber (3) Interpretasi dan (4) 

Historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah Kampung Naga dijadikan 

kawasan wisata gaya hidup masyarakatnya sedikit demi sedikit mulai berubah. Hal itu 

salah satunya disebabkan oleh pengaruh kebudayaan baru yang dibawa oleh pengunjung 

yang datang ke Kampung Naga. Alat-alat modern seperti radio, televisi, handphone pun 

sekarang banyak dijumpai di Kampung Naga. Mereka mulai menerima teknologi baru 

yang memiliki manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Meski tidak semua 

perubahan itu terjadi dengan mudah, hal tersebut menandakan bahwa masyarakat 

Kampung Naga telah mengalami beberapa perubahan sebagai pengaruh dari 

ditetapkannya Kampung Naga sebagai destinasi wisata. Masyarakat Kampung Naga 

memang tidak menutup diri akan masuknya hal-hal baru selama hal tersebut tidak 

merugikan bahkan sebaiknya memberikan manfaaat bagi mereka. 

Kata Kunci: Perubahan Sosial, Kampung Naga, Masyarakat   

 

ABSTRACT 

This research aims to explain the social changes at Kampung Naga Tasikmalaya Regency 

from 1980-1999. The main problem is “how was the social changes at Kampung Naga 

Tasikmalaya Regency in 1980-1999?”. The method used in this research is historical 

method which includes the following steps: (1) heuristic, (2) Sshows that after Kampung 

Naga became the area of travel destination, the lifestyle of its community was gradually 

started to change. One of the reasons is because the people there saw some visitors 

bringing a new culture. Modern items such as radio, television, and cellphone are now 

commonly found in Kampung Naga. They strarted to accept the new technology which 

has the advantages of increasing their prosperity. Although not all of the changes 

happened easily, this indicates that the people of Kampung Naga had underwent some 

changes as the result of Kampung Naga become one of the travel destination. The people 

of Kampung Naga is indeed open for the new thing as long as it does not harm and give 

the benefits for them.  

Keywords: Social Change, Kampung Naga, Community     
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PENDAHULUAN 

Bentuk perubahan sosial dan 

modernisasi yang terjadi di Indonesia 

dapat dilihat dari berbagai aspek 

kehidupan masyarakat, baik dari segi 

ekonomi, maupun sosial budaya. Salah 

satu teori arah perubahan sosial adalah 

teori evolusi unilinear (garis lurus 

tunggal). Menurut teori ini, baik manusia, 

masyarakat serta termasuk 

kebudayaannya mengalami suatu 

perkembangan sesuai dengan tahapan-

tahapan tertentu, semula dari bentuk 

sederhana, kemudian berkembang dalam 

bentuk yang lebih kompleks sampai 

tahap yang sempurna. Pelopor teori ini 

antara lain adalah August Comte dan 

Herbert Spencer (Narwoko dan Suyanto, 

2011, hlm. 379).  

Berbeda dengan daerah-daerah 

pada umumnya, di beberapa wilayah 

terdapat wilayah kampung adat yang 

masih memegang teguh adat istiadat 

leluhurnya, salah satunya yakni 

Kampung Naga yang terletak di Desa 

Salawu Kabupaten Tasikmalaya. Pada 

era globalisasi dewasa ini dapat 

menimbulkan berbagai aspek positif 

maupun negatif terhadap beberapa aspek 

kehidupan masyarakat. Cepat atau lambat 

arus modernisasi yang datang bersamaan 

dengan globalisasi tersebut dapat 

mempengaruhi bahkan dapat 

menimbulkan berbagai perubahan dari 

segi kehidupan sosial di berbagai 

wilayah, tidak terkecuali di pelosok desa 

terpencil sekalipun. Dalam hal ini 

Kampung Naga juga yang dulunya tidak 

pernah tersentuh arus modernisasi 

sekarang sudah terlihat adanya arus 

modernisasi mulai tumbuh di kehidupan 

masyarakat Kampung Naga.  

Masyarakat Kampung Naga 

memang tidak menutup diri akan 

perkembangan zaman yang terus 

berubah, namun dalam menerima 

modernisasi yang masuk ini mereka 

memiliki filter berupa aturan yang 

berlaku bagi apa yang boleh tersentuh 

modernisasi dan apa yang tidak, atau pun 

wilayah mana yang boleh terkena 

dampak modernisasi dan wilayah mana 

yang tidak boleh. Hal ini dikarenakan 

bagi masyarakat Kampung Naga 

modernisasi ini haruslah jelas, apakah 

modernisasi dalam hal pola pikir, 

modernisasi bahasa, modernisasi budaya, 

ataukah lainnya.  

Keadaan ideal kampung adat 

seharusnya mempertahankan adat budaya 

yang sudah ada dari nenek moyangnya, 

dan masyarakat kampung Naga juga 

harus mempunyai kesadaran serta rasa 

tanggung jawab untuk menjalankan 
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amanah yang diwariskan leluhurnya. 

Tetapi pada nyatanya banyak perubahan 

yang terjadi di kelompok masyarakat 

kampung Naga seperti dalam aspek 

peralatan hidup dan teknologi, 

pendidikan, bahasa, dan mata 

pencaharian. Perkembangan yang terjadi 

di lingkungan masyarakat Kampung 

Naga yang akan dibahas oleh penulis 

adalah perkembangan dalam aspek 

kehidupan masyarakat dari segi sosial 

budaya yang telah mengalami perubahan 

dalam kurun waktu 1980-1999.  

Di satu sisi perubahan secara global 

di Kampung Naga terjadi pada bidang 

kesehatan dan segi mata pencaharian. 

Pada bidang kesehatan, dewasa ini 

masyarakat Kampung Naga sudah 

melakukan tindakan medis lebih lanjut 

seperti pergi berobat ke puskesmas 

ataupun menemui dokter apabila 

penyakit tidak dapat tertangani secara 

tradisional. Dari segi mata pencaharian, 

meskipun secara mayoritas masyarakat 

Kampung Naga berprofesi sebagai 

petani, namun saat ini sudah mulai 

beralih ke profesi lain seperti menjadi 

pedagang,  karyawan, bidan dan juga 

guru.  

Di sisi lain setelah masuknya 

pengaruh modernisasi, masyarakat 

Kampung Naga mulai mengenal bahasa 

Indonesia. Sebelumnya bahasa yang 

digunakan oleh masyarakat Kampung 

Naga sendiri adalah bahasa Sunda halus, 

karena masyarakat Kampung Naga 

sekarang sudah banyak yang bersekolah, 

maka secara otomatis di persekolahan 

tersebut diajarkan bahasa Indonesia. 

Kawasan Kampung Naga sekarang sudah 

terdapat beberapa antena televisi yang 

menjulang tinggi, dengan demikian 

terdapat pengaruh dari adanya siaran di 

televisi yang membuat masyarakat 

kampung Naga saat ini makin mengenal 

dan menggunakan bahasa Indonesia. 

Kemudian untuk segi penerangan, 

sebelum masuknya accumulator ke 

Kampung Naga, alat penerangan 

tradisional yang digunakan oleh 

masyarakat setempat adalah damar. 

Penulis menemukan masalah 

kesenjangan antara keadaan ideal dengan 

keadaan realita di Kampung Naga. 

Ternyata yang penulis pahami bahwa 

ketika modernisasi masuk maka terjadi 

perubahan sosial dalam masyarakat 

kampung Naga yang mengakibatkan 

keaslian budaya di kampung Naga mulai 

luntur. Masuknya modernisasi dengan 

segala aspek perubahan yang masuk ke 

masyarakat Kampung Naga seiring 

dengan masuknya accu pada tahun 1999 

telah memberikan perubahan dalam 
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kehidupan sosial dan budaya mereka, dan 

secara perlahan mulai tergantikan dengan 

kebudayaan baru. Lahirnya kebudayaan 

baru yang berkembang dalam masyarakat 

Kampung Naga saat ini mulai 

mengakibatkan pergeseran-pergeseran 

terhadap nilai-nilai budaya tradisional. 

Hal ini terjadi bersamaan dengan semakin 

pesatnya era globalisasi pada saat ini 

yang hampir mengubah kehidupan lama 

ke dalam kehidupan yang baru. Hal 

tersebut menimbulkan pertanyaan bagi 

penulis, apakah derasnya perubahan 

aspek kehidupan masyarakat Kampung 

Naga diakibatkan oleh aspek 

modernisasinya, aspek manusianya, atau 

aspek alam yang memang tidak 

mendukung lagi? Jika dilihat dari segi 

perkembangannya masyarakat Kampung 

Naga tidak menolak adanya 

perkembangan jaman, bahkan mereka 

pun mendukung hal tersebut, karena 

hakikatnya masyarakat Kampung Naga 

itu hidup bersama alam bukan hidup di 

alam. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penulisan karya ilmiah ini, 

penulis menggunakan metode historis 

dengan menggunakan studi literatur dan 

juga wawancara. Metode menurut 

Sjamsuddin merupakan sebuah prosedur, 

tahapan, proses atau teknik yang 

sistematis dalam penyidikan suatu 

disiplin ilmu tertentu untuk mendapatkan 

objek (bahan-bahan) yang diteliti 

(Sjamsuddin, 2007, hlm. 11). Adapun 

langkah penelitian menurut Ernst 

Bernsheim (dalam Ismaun, 2005, hlm. 

32) mengungkapkan ada beberapa 

langkah yang harus dilakukan dalam 

melakukan penelitian sejarah, antara lain: 

(1) heuristik, (2) kritik sumber, (3) 

interpretasi dan (4) historiografi. 

1. Heuristik.  Heuristik yaitu 

kegiatan mencari, menemukan 

dan mengumpulkan sumber-

sumber sejarah baik itu sumber 

primer maupun sumber 

sekunder, atau juga sumber lisan 

dan sumber tulisan. Proses 

mencari dan mengumpulkan 

sumber-sumber diantaranya 

dengan mengunjungi 

Perpustakaan UPI Bandung, 

Badan Perpustakaan Arsip 

Daerah (BAPUSIPDA) Jawa 

Barat, Perpustakaan Batoe Api, 

Perpustakaan Museum Sri 

Baduga, dan Perpustakaan 

Universitas Padjajaran. Setelah 

penulis mendapatkan sumber-

sumber yang relevan dengan 

kajian yang akan penulis tulis, 
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disamping membaca dan 

menelaah sumber yang 

diperoleh penulis juga akan 

melakukan wawancara dengan 

narasumber yang memiliki 

kaitan dengan peristiwa yang 

penulis kaji. 

2. Kritik sumber, merupakan 

kegiatan menyelidiki dan 

menilai secara kritis. Pada tahap 

ini penulis melakukan evaluasi 

terhadap sumber yang diperoleh 

baik berupa buku, jurnal 

maupun dokumen/arsip yang 

relevan dengan peristiwa yang 

penulis kaji. Fungsi dari proses 

ini yaitu untuk mengetahui 

apakah sumber-sumber yang 

diperoleh itu relevan atau tidak 

dengan permasalahan yang 

penulis kaji. Penulis akan 

melakukan dua hal dalam 

masalah kritik sumber baik 

terhadap sumber lisan maupun 

sumber tertulis. Pertama kritik 

eksternal yaitu cara pengujian 

terhadap aspek luar dari sumber 

yang penulis dapatkan, 

selanjutnya kritik internal yaitu 

cara pengujian yang dilakukan 

terhadap sumber berupa isi dari 

sumber tersebut. 

3. Interpretasi, yaitu sebagai usaha 

memahami dan mencari 

hubungan antar fakta sejarah 

sehingga menjadi kesatuan yang 

utuh dan rasional. Satu fakta 

sejarah dihubungkan dengan 

fakta sejarah lainnya. Sehingga 

dapat menciptakan keselarasan 

penafsiran yang berhubungan 

dengan pembahasan yang dikaji.  

4. Historiografi atau penulisan 

sejarah, yaitu proses menyusun 

hasil penelitian yang telah 

diperoleh sehingga menjadi satu 

kesatuan sejarah yang utuh 

dalam bentuk skripsi dengan 

judul “Perubahan Sosial 

Kampung Naga Kabupaten 

Tasikmalaya (Kajian Historis 

Tahun 1989-1999)”. 

 

 HASIL DAN PEMBAHASAN 

Adat Istiadat masyarakat Kampung 

Naga sebelum tahun 1999 tidak jauh 

berbeda dengan adat istiadat pada saat 

sekarang ini, mereka masih memegang 

teguh adat istiadat yang diwariskan oleh 

nenek moyang mereka. Dalam adat 

istiadat Kampung Naga terdapat 

beberapa ketentuan yang masih berlaku 

hingga sekarang yaitu:  
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1. Bentuk rumah masyarakat 

Kampung Naga harus 

panggung, bahan rumah dari 

bambu dan kayu. Atap rumah 

harus dari daun nipah, ijuk, atau 

alang-alang, lantai rumah harus 

terbuat dari bambu atau papan 

kayu. Rumah harus menghadap 

kesebelah utara atau kesebelah 

selatan dengan memanjang 

kearah Barat-Timur. Dinding 

rumah dari bilik atau anyaman 

bambu dengan anyaman sasag. 

Rumah tidak boleh dicat, kecuali 

dikapur atau dimeni. Bahan 

rumah tidak boleh 

menggunakan tembok, 

walaupun mampu membuat 

rumah tembok atau gedong. 

2. Rumah tidak boleh dilengkapi 

dengan perabotan, misalnya 

kursi, meja, dan tempat tidur. 

Rumah tidak boleh mempunyai 

daun pintu di dua arah 

berlawanan. Karena menurut 

anggapan masyarakat Kampung 

Naga, rizki yang masuk kedalam 

rumah melalui pintu depan tidak 

akan keluar melalui pintu 

belakang. Untuk itu dalam 

memasang daun pintu, mereka 

selalu menghindari memasang 

daun pintu yang sejajar dalam 

satu garis lurus.  

3. Dibidang kesenian masyarakat 

Kampung Naga mempunyai 

pantangan atau tabu 

mengadakan pertunjukan jenis 

kesenian dari luar Kampung 

Naga seperti wayang golek, 

dangdut, pencak silat, dan 

kesenian yang lain yang 

mempergunakan waditra goong. 

Sedangkan kesenian yang 

merupakan warisan leluhur 

masyarakat kampung Naga 

adalah terbangan, angklung, 

beluk, dan rengkong. Kesenian 

beluk kini sudah jarang 

dilakukan, sedangkan kesenian 

rengkong sudah tidak dikenal 

lagi terutama oleh kalangan 

generasi muda. Namun bagi 

masyarakat Kampung Naga 

yang hendak menonton kesenian 

wayang, pencak silat, dan 

sebagainya diperbolehkan 

asalkan kesenian tersebut 

dipertunjukan di luar wilayah 

Kampung Naga.  

4. Warga Kampung Naga tidak 

mengenal alat musik kecuali 

angklung, karinding, dan 

celempung. Mereka juga tidak 
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mengenal alat-alat musik lain 

seperti gitar, biola, piano, drum, 

suling, harmonika, pianika dan 

lain sebagainya. Meskipun 

demikian, mereka suka 

mendengar musik melalui radio. 

Musik kesukaan mereka adalah 

musik dangdut dan musik sunda.   

5. Pantangan atau tabu yang 

lainnya yaitu pada hari Selasa, 

Rabu, dan Sabtu. Masyarakat 

Kampung Naga dilarang 

membicarakan soal adat istiadat 

dan asal-usul Kampung Naga. 

Masyarakat Kampung Naga 

sangat menghormati Eyang 

Sembah Singaparana yang 

merupakan cikal bakal masyakat 

Kampung Naga. Sementara itu, 

di Kabupaten Tasikmalaya ada 

sebuah tempat yang bernama 

Singaparna, masyarakat 

Kampung Naga menyebut 

daerah tersebut dengan nama 

Galunggung, karena kata 

Singaparna (di Kabupaten 

Tasikmalaya) berdekatan 

dengan Singaparana nama 

leluhur masyarakat Kampung 

Naga.         

Seiring dengan perkembangan 

zaman, banyak hal-hal baru yang masuk 

ke Kampung Naga. Kampung Naga 

memang tidak menutup diri akan 

perkembangan zaman yang terus 

berubah, namun dalam menerima 

modernisasi yang masuk ini mereka 

memiliki filter dan aturan yang berlaku 

bagi apa yang boleh tersentuh 

modernisasi dan apa yang tidak, atau pun 

wilayah mana yang boleh dan wilayah 

mana yang tidak boleh. Bagi masyarakat 

Kampung Naga, aturan adat merupakan 

harga mati yang tidak boleh dilanggar, 

diubah maupun dicampuradukkan 

dengan adat dan budaya luar.  

Dalam beberapa hal masyarakat 

Kampung Naga telah tersentuh dengan 

hal-hal baru, misalnya dari segi 

pendidikan, bidang kesehatan, mata 

pencaharian, dan teknologi. Pendidikan 

dalam komunitas warga Kampung Naga 

tampaknya tidak berbeda dengan 

pendidikan daerah lainnya di luar 

Kampung Naga. Pendidikan yang 

didapatkan masyarakat Kampung Naga 

dilaksanakan baik secara formal maupun 

non formal. Pengetahuan yang mereka 

peroleh akan dimanfaatkan untuk 

kehidupannya sehari-hari. Tetapi tidak 

semua pengetahuan yang mereka 

dapatkan dari luar tersebut dapat 

diterapkan semuanya di kampung 

halamannya (Kampung Naga), hanya 



FACTUM 

Volume 6, Nomor 1, April 2017 
 

18 
 

terbatas kepada semua pengetahuan yang 

dianggapnya tidak bertentangan dengan 

ajaran dan tradisi adatnya. 

Melalui ajaran agama dan 

kepercayaan adatnya, mereka 

mendapatkan pengajaran dan 

pengetahuan. Pendidikan diterapkan 

orang tua sejak dini, mulai dari belajar 

berbicara, berjalan, makan, hingga 

akhirnya anak tersebut mampu 

melakukannya secara mandiri. Hal 

mendasar yang dipelajari anak dari orang 

tuanya bagi komunitas Kampung Naga 

seperti juga masyarakat adat lainnya, 

adalah bagaimana mengenali dirinya 

sendiri, ayah, ibu dan keluarga lainnya. 

Kemudian menjalar kepada lingkungan 

sekitar. Dalam hal ini orang tua dituntut 

untuk selalu memantau perkembangan 

anak dalam pengenalan dengan 

lingkungannya.  

Ilmu pengetahuan yang mereka 

peroleh dari lingkungan adat Naga, 

berupa pendidikan maupun pikukuh serta 

cara bercocok tanam atau bertani, cara 

memasak, cara memilih kayu yang baik, 

cara pengobatan tradisional, cara 

menganyam, dan lain-lain. Pendidikan 

tersebut diturunkan oleh orang tua 

mereka sejak dini dan secara bertahap, 

sehingga rata-rata mereka mampu 

melakukannya dengan baik. Pengetahuan 

yang diberikan terbagi atas pendidikan 

untuk kaum laki-laki dan untuk kaum 

perempuan, sesuai dengan kodrat dan 

kemampuannya. Pendidikan yang 

diberikan untuk kaum pria dan wanita 

adalah pengetahuan mengenai adat 

istiadat/pikukuh, pertanian, dan lain-lain, 

walaupun di dalamnya masih terdapat 

tugas atau takaran yang berbeda antara 

kaum wanita dengan kaum laki-laki. 

Selain itu, masih banyak pendidikan yang 

mereka peroleh dari lingkungannya.  

Kendati demikian, bagi masyarakat 

yang tidak pernah mengenyam “sekolah 

formal”, pengetahuan yang mereka 

perlukan dapat diperoleh dengan tidak 

harus melalui jalur formal/sekolah, 

membaca dan menulis serta berhitung 

misalnya, mereka dapatkan melalui cara 

bertanya kepada pengunjung atau orang 

yang dikunjunginya. Usaha tersebut tetap 

harus berpedoman kepada tradisi, 

sehingga segala sesuatu yang mereka 

peroleh tidaklah kemudian dengan serta 

merta mereka gunakan atau diberlakukan 

di kampung halamannya. Mereka 

memilih dan memilah, mana yang baik 

atau sesuai dengan ajaran yang mereka 

anut, dan mana yang tidak boleh, serta 

bertentangan dengan adat-istiadat 

mereka.  
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Dahulu masyarakat Kampung Naga 

mayoritas hanya menempuh pendidikan 

hingga jenjang Sekolah Dasar. Hal ini 

dikarenakan kebanyakan pola pikir 

mereka masih pendek, sehingga mereka 

berpikir bahwa buat apa sekolah tinggi-

tinggi kalau akhirnya pulang kampung 

juga. Namun, seiring dengan 

perkembangan zaman, kini ada beberapa 

warga masyarakat Kampung Naga yang 

menempuh pendidikannya hingga ke 

bangku kuliah. Banyak dari keturunan 

mereka yang mengalami perubahan dan 

pergerakan sosial, ada yang sudah 

menjadi guru, pengusaha dan lain-lain 

karena sudah menempuh pendidikan 

yang mereka jalani. “Ayeuna mah orang 

tua na pada maksakeun, soalna jaman 

ayeuna upami murangkalih henteu 

diteraskeun engke ka gusur” yang artinya 

“sekarang orang tua memaksakan, karena 

zaman sekarang kalau anak-anak tidak 

diteruskan nanti akan tertinggal” (Bapak 

Ijad, Wawancara tanggal 28 November 

2015).  Menurut bapak Ijad selaku guide 

Kampung Naga, sudah ada beberapa 

orang masyarakat Kampung Naga yang 

lulus kuliah dari Universitas Siliwangi 

yang berada di Kota Tasikmalaya. 

Melalui pendidikan masyarakat 

Kampung Naga mulai mengerti akan 

perubahan untuk menuju kearah yang 

lebih baik.  

Bahasa yang digunakan oleh 

masyarakat Kampung Naga adalah 

bahasa Sunda halus. setelah masuknya 

pengaruh modernisasi, masyarakat 

Kampung Naga mengenal bahasa 

Indonesia, tetapi tidak banyak 

masyarakat Kampung Naga yang bisa 

menggunakan Bahasa Indonesia. 

Pengaruh masuknya bahasa Indonesia ini 

adalah karena adanya sumber informasi 

dari televisi yang menggunakan bahasa 

Indonesia, serta dari pendidikan di 

sekolah-sekolah dasar yang mengajarkan 

bahasa Indonesia. Selain itu, pengaruh 

datangnya wisatawan juga turut 

mempengaruhi masuknya bahasa 

Indonesia ke kampung ini, karena 

biasanya para wisatawan berkomunikasi 

dengan bahasa Indonesia. 

Ada beberapa kata atau istilah yang 

tidak boleh dipakai dan diganti dengan 

istilah lain, dan hal ini karena alasan 

kepercayaan mereka. Salah satu istilah 

yang tidak boleh dipakai adalah garing, 

harus diganti dengan tuhur. Garing 

artinya kering-kerontang, sedangkan 

tuhur artinya kering juga, tetapi keadaan 

benda itu hanya sekedar tidak basah atau 

tidak lembab. Jadi kekeringannya tidak 

sampai pada kadar kering-kerontang atau 
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kering sekali. Suatu benda yang 

keadaannya garing atau kering kerontang 

misalnya kayu bakar, pasti sangat mudah 

terbakar. Sedangkan benda yang tuhur, 

kemungkinan masih sulit untuk dibakar.  

Berdasarkan adanya perbedaan arti 

antara garing dan tuhur, maka mungkin 

keharusan mengganti istilah garing 

dengan tuhur itu ada hubungannya 

dengan kecemasan yang selalu 

menghantui kecemasan masyarakat 

Kampung Naga. Kecemasan itu timbul 

dari kondisi rumah-rumah adat mereka 

yang terbuat dari bahan-bahan yang 

relatif mudah terbakar. Misalnya kayu, 

bambu, dan ijuk. Setiap kali muncul kata 

garing mungkin terbayang dibenak suatu 

benda yang mudah terbakar termasuk 

rumah mereka sendiri. Oleh karena itu, 

agar khayalan seperti itu tidak terus 

menerus muncul dan tidak menimbulkan 

kecemasan, maka diupayakan kata 

garing termasuk dalam katalog tabu, 

untuk dipakai oleh warga masyarakat 

Kampung Naga, dan sebagai gantinya 

adalah tuhur.  

Istilah lain yang terlarang dipakai 

atau diucapkan di kalangan masyarakat 

Kampung Naga adalah; Singaparna, dan 

harus diganti dengan istilah Galunggung. 

Singaparna adalah salah satu kota 

kecamatan di Kabupaten Tasikmalaya, 

kira-kira 23 kilometer jauhnya dari 

Kampung Naga ke arah Timur. 

Sedangkan Galunggung adalah nama 

sebuah gunung berapi yang jaraknya dari 

kota Singaparna sekitar 11 kilometer ke 

arah utara. Alasan mereka mengapa nama 

Singaparna harus di substitusi oleh 

Galunggung, adalah karena nama leluhur 

mereka dikenal dengan Sembah Dalem 

Singaparana, dimana nama ini mirip 

dengan Singaparna, baik dilihat dari 

ejaannya maupun bunyinya. Selanjutnya, 

mereka berpendapat bahwa, seandainya 

seorang anak memanggil bapaknya 

dengan nama sendiri, menurut adat 

sebagai anak yang cologog, tidak sopan, 

tidak terpuji, dan janggal (Ijad, 

wawancara tanggal 28 November 2015). 

Ketika tahun 1980 kawasan 

Kampung Naga mulai ramai didatangi 

pengunjung, masyarakat setempat pun 

mulai berdagang. Mereka membuat 

berbagai kerajinan tangan dari bahan 

baku kain batik, kayu, bambu serta rotan 

dan biji-bijan. Biasanya dari bahan baku 

tersebut dapat mereka jadikan berbagai 

macam tas, gantungan kunci, gelang dan 

kalung, topi, alat masak, sandal bakiak, 

pajangan, miniatur rumah adat mereka 

serta alat musik tradisional, seperti 

angklung dan karinding. Kerajinan 

tangan yang mereka jual sampai ke luar 
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kota bahkan juga sampai ke luar negeri. 

Selain itu masyarakat Kampung Naga 

pun sebagian ada yang berternak seperti 

berternak bebek, kambing ,ayam, dan 

ikan. Sebagian hasil ternak mereka ada 

yang dijual dan sebagian lagi untuk 

dimakan. Sedangkan untuk Produksi 

anyaman bambu yang telah dipasarkan 

diantaranya;  

(1) Dudukuy (sejenis caping), ada 

dua jenis dudukuy, (a) dudukuy 

galabag dengan ukuran 

diameter 60-90 sentimeter, 

dibuat dari bilahan bambu 

yang diraut tipis, lebar bilahan 

sekitar 5-8 sentimeter dan tebal 

1-2 milimiter serta panjangnya 

disesuaikan dengan ukuran 

diameter benda yang akan 

dibuat. Dudukuy galabag ini 

sangat diperlukan pada musim 

hujan. Eksistensi benda 

tradisional ini telah didesak 

oleh berbagai jenis payung; (b) 

dudukuy cetok, bentuk dan 

bahannya tidak berbeda 

dengan dudukuy galabag, yang 

berbeda adalah ukurannya 

lebih kecil, memiliki diameter 

sekitar 30-35 sentimeter. 

Dudukuy cetok terutama 

digunakan untuk bekerja di 

sawah, ladang dan salah satu 

alat yang khas bagi anak 

gembala kerbau dengan fungsi 

yang serba guna, pertama 

untuk melindungi kepala dari 

teriknya matahari, kedua untuk 

menyinduk air sungai atau air 

sawah atau air balong/kolam 

pada saat memandikan 

kerbaunya, dan fungsi yang 

ketiga digunakan juga untuk 

membawa makanan (nasi dan 

lauk pauknya) yang diberikan 

oleh yang empunya sawah 

yang mengupahkan untuk 

membajak atau menghaluskan 

lahan garapannya.  

(2) Peralatan dapur, seperti 

boboko (berbagai jenis bakul), 

aseupan (kukusan, alat 

penanak nasi), nyiru (niru, alat 

penampi gabah atau beras).  

(3) Peralatan penjemur padi, 

seperti giribig dan tampir. 

Giribig adalah anyaman 

bambu (agak halus) dengan 

bilahan yang diraut tipis tebal 

1-2 milimeter, lebar 1-2 

sentimeter dan bentuk 

keseluruhan adalah empat 

persegi panjang dengan ukuran 

terkecil 2 kali 3 meter bujur 
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sangkar, tanpa bingkai, 

sehingga dapat digulungkan 

jika tidak dipakai. Tampir, 

bahan dan teknik menganyam 

sama persis dengan giribig 

yang berbeda adalah 

bentuknya, yaitu berbentuk 

lingkaran atau bundar dengan 

diameter 1-1,5 meter, memakai 

bingkai dari bilahan bambu 

yang lebih tebal, sehingga 

benda tersebut dapat disusun 

jika tidak dipakai.  

(4) Bahan bangunan, seperti bilik, 

sejenis anyaman bambu 

dengan ukuran: tebal bilahan 

sekitar 1-1,5 milimeter, lebar 

antara 4-5 sentimeter, bentuk 

keseluruhan empat persegi 

panjang dengan ukuran 2,5 kali 

5 atau lebih meter bujur 

sangkar. Produk ini digunakan 

untuk dinding rumah atau 

langit-langit rumah. Eksistensi 

bahan bangunan tradisional ini 

telah didesak pula oleh 

konstruksi rumah yang sangat 

maju, yakni rumah tembok 

yang terbuat dari batu bata dan 

semen.  

(5) Jenis-jenis kerajinan anyaman 

lainnya yang bernilai seni yang 

diadopsi dari luar.   

Mata pencaharian masyarakat 

Kampung Naga pada tahun 1990 sampai 

1999 mulai beraneka ragam, yaitu ada 

yang bertani, berdagang, berternak 

bebek, kambing, ayam, dan ikan, bahkan 

ada yang menjadi Pegawai Negeri Sipil 

(PNS). Pada tahun 1995 ada lima orang 

warga Kampung Naga yang menjadi 

PNS, yaitu ibu Huya guru di Karang 

Nunggal Kabupaten Tasikmalaya, ibu 

Oneng bidan di Bandung, ibu Elis guru 

SD di Cikuray Kabupaten Tasikmalaya, 

juga bapak Ade Suherlin yang menjadi 

kuncen Kampung Naga dan bapak Ucu 

sebagai wakil kuncen Kampung Naga. 

Selain bidang pendidikan, warga 

Kampung Naga pun tidak ‘tabu’ dalam 

menerima layanan kesehatan. Ternyata 

mereka juga terbuka bagi pelayanan 

kesehatan modern. Tidak sedikit pula 

yang sering berobat ke puskesmas 

bahkan rumah sakit. Namun demikian, 

jarak tempuh antar tempat tinggal mereka 

dengan pusat layanan kesehatan yang 

jauh tetap saja menjadi kendala. Tidak 

hanya itu, akses keluar dan masuk 

Kampung Naga yang cukup ‘berliku’ 

harus melewati kurang lebih 439 anak 

tangga, cukup menyulitkan warga 
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Kampung Naga yang harus segera 

memerlukan layanan kesehatan modern. 

Menurut wakil kuncen Kampung Naga, 

bila ada warga yang berobat ke 

puskesmas, tak jarang mereka harus 

membopong atau bahkan menggotong 

warga yang sakit melewati anak-anak 

tangga tersebut.  

Kampung Naga terdapat dua 

paraji, yaitu paraji untuk khitanan, dan 

paraji dukun beranak. Biasanya paraji 

khitan untuk mengkhitan anak laki-laki 

warga Kampung Naga. Sebelum tahun 

1980 masyarakat Kampung Naga sudah 

mengenal paraji khitan. Namun sekarang 

ini mereka tidak lagi menggunakan paraji 

khitan, melainkan dengan mantri. Mantri 

biasanya diundang atau didatangkan ke 

Kampung Naga. Karena bila 

dibandingkan dengan paraji khitan, 

mantri lebih praktis, cepat dan lancar juga 

tidak menggunakan pisau lagi seperti 

dahulu, akan tetapi dibius dahulu dan 

sudah memakai gunting.  

Paraji dukun beranak sekarang 

sudah jarang lagi membantu proses 

lahiran ibu-ibu masyarakat Kampung 

Naga. Tidak sedikit warga Kampung 

Naga yang melahirkan dengan 

menggunakan jasa bidan. Tahun 1970-an 

penanganan kesehatan dan masalah 

keluhan pada ibu hamil masyarakat 

Kampung Naga ini masih melakukannya 

secara tradisonal, yaitu masih 

mengandalkan paraji atau dukun beranak 

untuk memeriksakan kehamilannya. 

Namun sekarang keluhan pada ibu hamil 

kini dibantu oleh bidan pada saat 

persalinan, yaitu dengan cara 

didatangkan atau dipanggil. Masyarakat 

Kampung Naga sudah mengenal bidan 

sejak tahun 1990-an. Bidan ini 

didatangkan dari desa Neglasari, dan 

warga Kampung Naga ini juga ada 

beberapa orang yang menjadi asisten 

bidan. Harga untuk membayar bidan di 

Kampung Naga yaitu sekitar Rp. 

400.000,00 sampai 500.000,00 itu sudah 

dengan akta kelahiran, tetapi untuk 

membayar paraji dukun beranak lebih 

murah yaitu sekitar Rp. 200.000,00 dan 

dengan makanan seadanya saja (Endut, 

Wawancara tanggal 24 Desember 2015).  

Masyarakat Kampung Naga 

memang tidak menutup diri akan 

masuknya hal-hal baru selama itu tidak 

merugikan dan memberikan manfaat bagi 

mereka, seperti dibantunya dukun 

beranak oleh bidan pada saat sang ibu 

melahirkan, karena hal ini dianggap 

sangat membantu paraji dan memberikan 

manfaat pada ibu melahirkan. 

Pada kurun waktu 1980-1999 

kawasan Kampung Naga mulai ramai 
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didatangi pengunjung. Hal ini terlihat 

setiap harinya selalu ada pengunjung 

yang datang ke Kampung Naga, baik 

sekedar untuk menikmati keadaan alam 

yang masih asri dan bersih, atau 

melakukan kegiatan penelitian 

kebudayaan. Bahkan hampir setiap 

minggu selalu ada rombongan pelajar 

ataupun rombongan mahasiswa yang 

menginap di Kampung Naga. Sehingga 

dengan banyak kedatangan pengunjung 

ini dapat memberikan keuntungan yang 

besar bagi masyarakat Kampung Naga. 

Pengunjung yang datang ke Kampung 

Naga biasanya membeli dagangan yang 

mereka tawarkan seperti hasil kerajinan 

tangan dan alat musik khas Kampung 

Naga yaitu karinding sebagai oleh-oleh 

untuk keluarga atau kerabatnya. Harga 

barang dagangan yang ditawarkan 

berkisar dari Rp. 5000 sampai dengan Rp. 

50. 0000. 

Daya tarik utama yang dimiliki 

oleh Kampung Naga adalah suasananya 

yang sangat tenang dan damai, dimana 

masyarakatnya masih berpegang teguh 

pada tradisi serta menjaga nilai-nilai 

kearifan lokal, satu hal sulit ditemui di 

perkampungan modern dewasa ini. 

Sebagai kampung adat, keunikan pun 

terlihat dari susunan rumah yang 

terbangun. Semua bangunan berkonsep 

rumah panggung, disangga oleh 

bongkahan batu besar disetiap penjuru 

bangunan, yang bahkan hanya menancap 

tidak lebih dari 5 sentimeter saja ke dalam 

tanah sebagai pondasi. ”Bangunan di 

Kampung Naga selalu diibaratkan 

sebagai bentuk tubuh manusia, atapnya 

sebagai kepala, bangunannya sebagai 

badan, dan batu penyangga sebagai kaki” 

(Ijad, wawancara tanggal 28 November 

2015). 

Prinsip gotong royong juga mereka 

anut sebagai pegangan hidup masyarakat, 

hal tersebut dimaksudkan karena mereka 

beranggapan bahwa sikap gotong royong 

merupakan hal paling penting dan utama 

yang harus terus dijaga dalam 

berkehidupan. Hal tersebut karena tidak 

satu pekerjaan dapat diselesaikan secara 

individu kecuali dengan bantuan orang 

lain. Sebagai contoh, dalam acara 

perkawinan, pembangunan atau rehab 

rumah tinggal, khitanan, ataupun hajat-

hajat yang dilaksanakan oleh seseorang, 

secara sukarela dan tanpa paksaan 

masyarakat lain akan turut serta 

membantu orang yang mempunyai hajat 

sehingga dapat meringankan beban dari 

orang tersebut, sehingga dapat 

melaksanakan hajatnya sesuai dengan 

yang diharapkan. Untuk membuat sebuah 

bangunan rumah, hampir semua 
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masyarakat ikut bergotong royong dalam 

pengerjaannya, sehingga pada proses 

pengerjaannya tidak memakai kuli 

bangunan. Sejak kecil warga Kampung 

Naga dididik untuk hidup bergotong 

royong dengan sesama warga karena 

mereka semua saudara yang berasal dari 

Moyang Sembah Dalem Eyang 

Singaparana. 

Sebelum masuknya accu ke 

Kampung Naga, alat penerangan yang 

digunakan oleh masyarakat setempat 

yaitu damar cempor yang menggunakan 

minyak tanah, atau kapas yang diberi 

minyak kelapa kemudian dibakar atau 

pun buah jarak yang dibakar. Pada tahun 

1999 accu mulai masuk ke kawasan 

Kampung Naga. Beberapa rumah sudah 

memiliki televisi dan radio. Namun 

televisi di Kampung Naga menggunakan 

accumulator dan televisi yang di gunakan 

pun masih televisi tabung (hitam putih). 

Selain itu pula, ada beberapa masyarakat 

Kampung Naga yang sudah memiliki 

laptop, karena kini beberapa warga 

Kampung Naga sudah banyak yang 

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang 

lebih tinggi. Masyarakat Kampung Naga 

pun sudah mengenal alat komunikasi, 

yaitu hand phone. Para guide Kampung 

Naga masih bisa bebas menelepon 

ditengah-tengah perkampungan untuk 

berkomunikasi dengan calon tamunya. 

Sebuah indikasi bahwa proses perubahan 

sosial yang berlangsung di komunitas 

masyarakat Kampung Naga bahwa 

mereka mulai menerima teknologi baru 

yang memiliki manfaat untuk 

meningkatkan kesejahteraan mereka. 

Dengan sms misalnya, warga semakin 

mudah menjual hasil produk pertanian, 

hasil bumi, dan hasil kerajinan tangan 

mereka. 

Layanan seluler yang disediakan di 

kawasan Kampung Naga, pada dasarnya 

adalah layanan publik untuk mendukung 

pengembangan Kampung Naga sebagai 

desa adat dan desa wisata. Oleh karena itu 

layanan seluler berfungsi sebagai sarana 

pendukung yang disiapkan untuk 

mendukung komunikasi para pengunjung 

ke Kampung Naga. Bahkan pola perilaku 

masyarakat Kampung Naga telah 

bergeser, begitu pula dengan pakaian dan 

alat keseharian yang dipergunakan oleh 

masyarakat. Hal tersebut disadari sebagai 

westernisasi yang salah satunya dibawa 

oleh televisi.
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Rumah Adat Kampung Naga 

 

(Sumber : Dokumentasi Pribadi, Tanggal 22 November 2015) 

SIMPULAN 

Ketika Kampung Naga ditetapkan 

sebagai suatu objek pariwisata tentunya 

berpengaruh terhadap kehidupan 

masyarakat setempat, baik itu dalam 

aspek sosial maupun ekonomi dalam 

gaya hidup masyarakat Kampung Naga. 

Dengan meningkatnya jumlah 

pengunjung dalam setiap tahunnya, 

masyarakat Kampung Naga menjadi 

lebih sering berinteraksi dengan 

pengunjung yang datang. Keunikan dari 

Kampung Naga selain panoramanya yang 

indah adalah wujud rumah yang 

menunjukan sikap kesederhanaan dan 

lebih berbaur dengan alam.  

Semenjak Kampung Naga 

dijadikan tempat wisata, mata 

pencaharian penduduk setempat menjadi 

banyak yang berdagang kerajinan tangan. 

Kerajinan tangan yang mereka kerjakan 

ternyata sudah sampai ke luar kota 

bahkan sampai ke mancanegara juga. 

Dampak terhadap sosial-ekonomi 

diantaranaya: (1) Meningkatnya 

lapangan pekerjaan baik langsung 

maupun tidak langsung. (2) 

Meningkatnya pendapatan masyarakat. 

(3) Meningkatnya pendidikan 

masyarakat setempat akibat adanya 

peningkatan pendapatan dan komunikasi. 

(4) Keinginan warga untuk lebih maju 

dan berkembang lagi, akibat interaksi 

dengan wisatawan dan mulai besarnya 

kesempatan berkomunikasi. Gaya hidup 

masyarakat Kampung Naga sedikit demi 
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sedikit mulai berubah. Hal tersebut 

disebabkan karena salah satunya  mereka 

sering melihat pengunjung yang datang 

kesana membawa kebudayaan baru. Alat-

alat modern seperti radio, televisi, 

handphone pun sekarang banyak 

dijumpai di Kampung Naga. Walau pun 

tidak secara keseluruhan dengan 

mudahnya perubahan-perubahan itu 

hadir, Hal tersebut menandakan bahwa 

masyarakat Kampung Naga telah 

mengalami beberapa perubahan sebagai 

pengaruh dari ditetapkannya Kampung 

Naga sebagai satu objek pariwisata. 

Dilihat dari segi perkembangannya 

masyarakat Kampung Naga tidak 

menolak adanya perkembangan zaman, 

bahkan mereka pun mendukung hal 

tersebut, karena masyarakat Kampung 

Naga itu hidup bersama alam bukan 

hidup di alam.  
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