
Jakarta, Mei 2016

Kepada Yth,
Manager
di Tempat

Dengan hormat,

Perkenalkan nama saya Isa Jaya Pardomuan Simanjuntak, seorang desainer grafis dan 
ilustrator di studio grafis Cozypath sejak Mei 2011. Sebagai desainer grafis dan ilustrator 
di Cozypath saya menangani pembuatan konsep dan material seperti brosur, flyer, 
identitas perusahaan maupun signage diantaranya PT. Sahabat Utama Indonesia (SUI) 
Cargo & Forwarding, Isuzu, Provices (Bakrie Group), dan PT. Inti Kebun Sejahtera. Untuk 
mengembangkan kemampuan dan pengetahuan, sayapun mengambil kesempatan 
sebagai freelance penata letak dan artistik majalah di Pusat Badan Bahasa 
(Kemendikbud) sejak tahun 2013 dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana 
(BNPB). Pada tahun 2015, sayapun mendapat kesempatan pula sebagai freelance 
disainer grafis di Egypt Air Airlines untuk menangani pembuatan konsep dan material 
promo Egypt Air Airlines cabang Indonesia.

Lalu, setelah jam kerja usai, saya melanjutkan studi Sistim Informatika di STMIK Inovasi 
Sains Bisnis dan Teknologi (ISTB), Palmerah - Slipi setiap hari Senin sampai dengan 
Jumat yang dimulai pada pukul 18.30 WIB. Karena saya melihat bahwa seni visual dan 
teknologi akan saling menyatu di masa yang akan mendatang.

Demikian surat lamaran saya. Saya menunggu kabar baik selanjutnya, dan berharap 
saya dapat bekerjasama di perusahaan tempat Bapak / Ibu pimpin. Atas perhatiannya 
saya ucapkan terima kasih.

Salam hangat,

Isa Jaya Pardomuan Simanjuntak

isa_djuntao@yahoo.com
isa.djuntao@gmail.com

(+62) 812 8267 4967
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Terima kasih atas perhatiannya.
Saya menanti kabar baik selanjutnya dari Bapak / Ibu pimpinan.

ISA JAYA PARDOMUAN SIMANJUNTAK
HAI! Perkenalkan saya seorang desainer grafis dan ilustrator. Saat ini saya bekerja sebagai disainer dan ilustrator

di Cozypath Graphic Studio, dan sebagai seorang freelance desainer grafis.
Saya lahir pada 19 Februari 1985 di Magelang.
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Desainer Grafis Senior, Illustrator 
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Desainer Sr. dan Illustrator
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Desainer Freelance
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Desainer Freelance
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SEBA
TURUN 
GUNUNGNYA 
KAUM PETAPA
Jiwa raga dan harapan nan sederhana 
dari orang-orang bersahaja di Lereng 
Kendeng, yang bersemayam di kaki 
perbukitan gunung Kendeng. 

FOTO DAn TeKs OLeH SATRIANA BUDI

Orang Baduy Dalam memiliki ciri tersendiri 
saat berjalan. Istilahnya huyunan, berjalan 

baris memanjang satu per satu.
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sembilan orang yang tengah duduk di 
sudut dipan rumah jaro pemerintahan alias 
kepala desa, terus saja berbincang. sesekali 
mereka tergelak sambil menyeruput kopi 
hitam, membelakangi bertandan-tandan 
pisang dan berbungkus-bungkus gula aren 
yang berjajar rapi di pojokan. Remang menjadi 
kawan kesepuluh senda gurau mereka.

Dari cara berpakaian: baju putih atau 
hitam serat daun pelah tanpa kancing, 
serta berikat kepala putih, bisa dipastikan, 
kesembilan orang itu adalah lelaki Baduy 
Dalam. Mereka adalah bagian kecil dari sebuah 
komunitas besar warga Baduy yang hidup di 
lereng perbukitan gunung Kendeng, Banten 
selatan. Komunitas masyarakat adat yang 
menciptakan hidup dengan aturan sendiri, 
menjadikan alam sebagai teman seperjalanan. 
secara administratif wilayah ini terletak di Desa 
Kanekes, Kecamatan Leuwidamar, Kabupaten 
Lebak, Provinsi Banten. Berjarak sekitar 160 
kilometer sebelah barat Jakarta.

sebutan orang Baduy bukanlah 
kehendak mereka sendiri. Penduduk wilayah 
Banten selatan yang sudah beragama islam, 
biasa menyebut “Baduy” kepada orang-
orang Kanekes yang tidak beralas kaki, 
pantang naik kendaraan, pantang sekolah 
formal, dan suka berpindah-pindah, seperti 
halnya orang Badawi di jazirah Arab.

Ada Baduy Dalam, ada Baduy Luar. 
Begitulah masyarakat umum mengenal 
mereka. Padahal sesungguhnya, warga 
Baduy terbagi atas tiga kelompok: tangtu, 
panamping dan dangka. Tangtu lazim 

GeLAP membungkus Desa Kanekes, Lebak, Banten, 
ketika dingin malam merayapi kulit. ini gelap 
segelap-gelapnya. Jika saja tak ada bulan atau 
api dari lampu minyak yang tergantung, seperti 

mata terpejam, kita tak akan pernah bisa melihat apa pun. 
Hanya pekat. Lebih dari hitam.

disematkan untuk Baduy Dalam, sedangkan 
Baduy Luar dikenal dengan istilah panamping 
dan dangka.

Puun menjadi lembaga adat tertinggi 
dalam komunitas Baduy yang berasal dari tiga 
kampung keramat, yaitu Cibeo, Cikeusik dan 
Cikartawana. Puun adalah orang suci keturunan 
karuhun alias leluhur. Tugasnya berkewajiban 
menjaga kelestarian alam dan menuntun 
warganya hidup sesuai ketentuan adat.

secara kasat mata, mudah membedakan 
antara Baduy Dalam dan luar. Tak seperti 
Baduy dalam, Baduy Luar tak mengenakan 
baju putih, termasuk pula tidak mengenakan 
ikat kepala putih. Aturan adat juga lebih toleran 
pada Baduy Luar. Misalnya, mengizinkan warga 
Baduy Luar menggunakan kendaraan kemana 
pun pergi. Baduy Dalam tidak. Kemana-mana, 
haram bagi mereka jika tidak berjalan kaki.

Dan sepanjang malam itu, silih 
berganti, warga Baduy Dalam maupun 
luar berdatangan, memanggul pisang atau 
gula aren, lalu meletakkan hasil bumi itu di 
pojok dipan.

setiap katiga atau bulan kedua belas 
dalam sistem kalender Baduy berlalu, 
tepatnya di awal pekan bulan pertama atau 
sapar, kesibukan seperti ini selalu berulang. 
Maklumlah, inilah salah satu periode istimewa 
bagi orang Baduy. Periode ketika ritual 
tahunan yang melibatkan sebagian besar 
warga Baduy bakal digelar. Momen setelah 
masa kawalu atau puasa selama tiga bulan 
berturut-turut tuntas mereka laksanakan. 
Tradisi rutin itu mereka beri nama seba.

esensiTRADISI

“Bagi kami seba adalah wajib hukumnya, 
sesuai perintah leluhur. Kalau kami tidak 
melakukan seba, pamali hukumnya. Kami 
bisa kuwalat,” kata Ayah Mursyid, tokoh 
Baduy Dalam.

Tradisi seba sama tuanya dengan 
keberadaan masyarakat Baduy itu sendiri. 
Ada dua jenis seba. seba Kecil dan seba 

esensiTRADISI

Di sinilah kebermaknaan tumbuh. Hidup 
bagi orang Baduy adalah untuk mencari 
kebahagiaan, bukan demi mengejar materi. 
Bahagia hanya bisa dikejar dengan jujur, 
benar, dan pintar. Tapi pintar lalu keblinger, 
tentu saja keliru jalan. Prinsip ini seolah 
menjadi pedoman warga Baduy. Ada 

Besar. seba kecil tak mengharuskan warga 
Baduy pergi jauh, tapi cukup di lingkaran 
perkampungan Baduy. sedangkan seba 
besar, berdasarkan aturan adat turun 
temurun, wajib hukumnya warga Baduy 
keluar desa, bertemu dengan Bapak Gede 
alias para petinggi wilayah karesidenan 

Malam di Desa Kanekes, Lebak, Banten. Seorang warga Baduy Dalam 
duduk di sudut dipan rumah jaro pemerintahan.

Banten, bupati dan gubernur.
seba adalah tradisi tak tercatat. setiap 

ajaran dan peribahasa Baduy tidak ada yang 
tertulis. Bagi orang Baduy, cerita atau kusah 
lahir lebih dulu ketimbang tulis menulis. 
itulah sebabnya, seluruh norma adat istiadat 
atau ajaran Baduy hanya terekam dalam 
ingatan para tokoh adat dan sebagian warga. 
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dorongan untuk mempertahankan identitas 
yang tanpa mereka sadari menjadi kekuatan 
kelompok adat. seba menjadi contoh 
kebersamaan yang tak pernah hilang meski 
telah ratusan tahun terlewati, jutaan kali 
matahari terbit dan terbenam.

Konsep adat terpenting yang menjadi 
inti pikukuh Baduy adalah tanpa perubahan 
apa pun. inilah yang tertuang dalam buyut 
titipan karuhun, yang meski tak tercatat, 
tapi dihafal di luar kepala orang warga 
Baduy. Ajaran itu antara lain berupa kalimat 
tutur: Gunung teu meunang dilebur lebak teu 
meunang diruksak. Larangan teu meunang 
dirempak buyut teu meunang dirobah lojor 
teu meunang dipotong pendek teu meunang 

disambung nu lain kudu dilainkeun nu ulah 
kudu diulahkeun nu enya kudu dienyakeun. 

Maknanya kira-kira begini: Gunung 
tak boleh dihancur, lembah tak boleh 
dirusak. Larangan tak boleh dilanggar, 
buyut tak boleh diubah. Panjang tak boleh 
dipotong, pendek tak boleh disambung. 
Yang bukan harus ditiadakan, yang lain 
harus dipandang lain. Yang benar harus 
dibenarkan. 

Pikukuh seperti ini menyiratkan bahwa 
segala sesuatu harus dijaga sebagaimana 
adanya, tidak boleh ada rekayasa. sebab 
yang dibuat-buat akan menyebabkan 
sesuatu berubah dari sejatinya. Penambahan 
atau pengurangan, diyakini akan membuat 

hubungan baik warga menjadi berantakan 
atau tidak harmonis.

Dalam hitungan jam ke depan mereka 
akan konvoi menuju serang, Banten. Dan 
saat dingin kian menyengat, kediaman jaro 
pemerintahan pun kian ramai. sebagian besar 
dari mereka adalah warga Baduy Dalam. Ada 
yang tertidur, tak sedikit pula yang duduk-
duduk sambil berbincang. semua menunggu 
waktu yang tepat untuk berangkat.

itulah sebabnya sekarang mereka 
harus berangkat ke serang. Jauh lebih dini, 
meninggalkan warga Baduy Luar yang 
pergi belakangan karena mereka memang 
dibolehkan naik kendaraan.

Warga Baduy Dalam sudah menghitung 
perjalanan menuju serang yang berjarak 
sekitar 95 kilometer. Dari Kanekes, sekitar 
tiga hari mereka akan sampai. Tak ada 
kesempatan untuk berleha-leha. Mereka 
mesti bergegas secepat kilat. sedikit saja 
salah perhitungan, bisa terlambat sampai 
Lebak, kabupaten terdekat sebelum berhenti 
di tujuan akhir, serang.

Jarak perkampungan Baduy dan Lebak 
dapat ditempuh sekitar satu setengah jam 
menggunakan kendaraan bermotor. Tapi 
warga Baduy Dalam butuh seharian untuk 
sampai. Tentu ini bukan masalah besar. Baduy 
Dalam adalah komunitas elite. Pasukan 
khusus yang menjadi barisan terakhir aturan 
adat. Jalan seharian itu soal kecil, sebab yang 
mereka genggam lebih dari perkara jalan 
kaki semata melainkan junjungan tinggi nilai 
luhur adat Baduy.

Banyak orang menganggap warga Baduy 
Dalam sakti, lantaran kuat berjalan jarak jauh. 
Padahal ilmu mereka sederhana, istirahat 
jika sudah kelelahan. “Kalau kami kecapekan 
berjalan, ya, kami istirahat bae. Tidak susah,” 
kata Ayah Arma, seorang warga Baduy Dalam.

Orang Baduy Dalam memiliki ciri 
tersendiri saat berjalan. istilahnya huyunan, 

PAGI belum sepenuhnya tanak 
ketika satu per satu lelaki Baduy 
Dalam bergerak. Mereka tak 
ingin tersalip matahari terbit. 

Seba adalah tradisi tak 
tercatat. Setiap ajaran dan 
peribahasa Baduy tidak 
ada yang tertulis. Bagi 
orang Baduy, cerita atau 
kusah lahir lebih dulu 
ketimbang tulis menulis.

Seorang anak perempuan Baduy 
mengangkut kayu bakar. Sebagai bagian 

dari komunitas adat Baduy, ia menjadikan 
alam sebagai teman seperjalanan.
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berjalan baris memanjang satu per satu. 
Jalan setapak perbukitan di kampung 
mereka yang lebarnya hanya berkisar satu 
dua tubuh orang dewasa membuat mereka 
begitu terbiasa untuk tak saling mendahului. 

Cara berjalan ini terus dilakukan meskipun 
orang-orang Baduy tengah berjalan di jalan 
yang bukan jalan setapak. Orang tua atau 
yang ditokohkan harus berjalan paling depan. 
ini prinsip. Orang Baduy sangat menghargai 
para tetua. Luar biasanya, meski jalan yang 
dilalui sepi, mereka tetap berjalan memanjang. 
Pantang bagi mereka jalan bergerombol lalu 
melebar menguasai ruang tak karuan. 

“Kenapa kami jalan seperti itu? Ya kan 
untuk memberikan kesempatan orang lain 
yang lewat. Kami tidak ingin mengganggu 
hak orang lain atuh, sekalipun jalan itu tidak 
ramai,” kata Ayah Mursyid. 

Di sungai ini mereka membersihkan 
tubuh setelah nyaris seharian menembus 
semak belukar dan hutan. Tak perlu berlama-
lama. setelah semuanya bersih dan cukup 
untuk beristirahat, mereka pun kembali 
melanjutkan perjalanan.

Pergi keluar dari kampung, bukan hal 
baru bagi orang Baduy. sejumlah tempat 
di luar kampung mereka adalah rimba 
yang tak asing, meski mereka juga tidak 
akrab. Warga Baduy percaya, tempat 

mereka hanya di Desa Kanekes. Mereka 
menikmati saja apa pun yang mereka lihat 
dan rasakan seperti ketika misalnya saat 
mereka tiba di Lebak. 

Malam di Lebak saat seba adalah malam 
kegembiraan. Pasar malam digelar dan 
layar tancap diputar. Warga Baduy senang 
menonton layar tancap. Film yang mereka 
gemari adalah film-film yang berkisah 
perjuangan tanah air. Misalnya, film Pasukan 
Berani Mati yang dibintangi aktor laga Barry 
Prima. Mereka akan riuh bertepuk tangan saat 
penjajah Belanda dalam film itu mati terbunuh.

Dari Lebak, warga Baduy Dalam akan 
melanjutkan perjalanan menuju serang. 
Baduy Dalam terus berjalan kaki. Baduy Luar 
naik truk sewaan. Terkadang, saat Baduy 
Dalam tengah berjalan di tengah kota, truk 
sewaan berisi warga Baduy Luar melintas. Tak 
ada rasa jengkel di benak warga Baduy Dalam 
melihat warga Baduy Luar naik kendaraan. 

Berjalan kaki atau naik mobil, Baduy 
Dalam atau Baduy Luar, di mata adat peran 

mereka sama pentingnya dalam ritual 
seba. sebab sejatinya, Baduy adalah satu, 
sekumpulan kaum petapa yang bertugas 
menjaga keseimbangan alam jagad raya.

Ribuan warga Baduy duduk bersila 
rapi di hadapan gubernur. Mereka 
menyampaikan segala macam pesan adat, 
sekaligus unek-unek yang mungkin saja 
mengganjal selama setahun. 

“Kami ingin tidak ada orang luar yang 
merusak atau membabat pohon-pohon di 
Baduy. Kami ingin agar alam Baduy tempat kami 
tinggal terus dijaga, karena dengan menjaga 
alamlah kami bisa terus hidup. Gunung teu 
meunang dilebur lebak teu meunang diruksak. 
Gunung tak boleh dihancur, lembah tak boleh 
dirusak,” kata Ayah Mursyid tegas dan lantang, 

ADA prosesi yang wajib 
dilakukan orang Baduy Dalam 
ketika seba, yaitu mandi dan 
berdoa di sungai Cikolear, 
sungai yang diyakini sebagai 
warisan leluhur Baduy. 

ALAM ini pula yang menjadi 
kata kunci saat seba 
mencapai puncak, malam 
hari di kota serang. 

Dari Lebak, warga Baduy Dalam akan melanjutkan perjalanan menuju Serang.

Pemukiman Orang Baduy, bersemayam di kaki perbukitan gunung Kendeng.




