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Abstrak 

Dalam pemahaman umum, nilai tradisi atau kearifan lokal (local wisdom) seringkali dianggap 
sesuatu yang sudah lapuk atau ketinggalan jaman. Padahal kalau dicermati, nilai-nilai tersebut 
sangat futuristik dan dapat diimplementasikan bukan hanya di lingkup lokal dan nasional, 
namun juga global. Persoalan pokoknya terletak pada inventarisasi, pemahaman, dan 
pemaknaan nilai-nilai itu sehingga proses pewarisannya tidak berjalan baik. Pada masyarakat 
Sunda sebagai suku bangsa terbesar kedua di Indonesia, nilai-nilai tradisi dapat ditemui 
diantaranya dalam bentuk prasasti, naskah-naskah historis, ceritera rakyat yang turun temurun, 
serta prakteknya dalam kehidupan nyata. Demikian halnya pada kelompok-kelompok 
masyarakat yang memelihara warisan dan komitmen pada luluhurnya, seperti masyarakat 
pedesaan, Baduy di Banten, Kampung Naga Tasikmalaya, Kampung Dukuh Garut, dan 
Kampung Pulo Ciamis, Jawa Barat. Dari sudut pandang keanekaragaman budaya, sesungguhnya 
aplikasi nilai-nilai tradisi dan kearifan lokal ini menjadi bagian penting dalam pembangunan 
manusia yang humanis dengan tujan pokok kesejahteraan lahir dan batin. Artinya, 
pembangunan tersebut berbasiskan kultur yang dimiliki setiap etnis untuk kepentingan nasional 
(etno-nasionalis), yang dalam prosesnya harus mempertimbangkan pendekatan pendidikan 
berbasis budaya (etno-pedagogis). Keberhasilan model ini akan memberikan kontribusi besar 
terhadap perwujudan perdamaian abadi dan keadilan sosial di Indonesia dan dunia, tanpa harus 
bertabrakan dengan keyakinan yang dimiliki oleh seluruh masyarakat secara universal (karena 
semuanya berisikan perennial wisdom). Intinya, penggalian dan pengamalan kembali amanat 
para leluhur merupakan perwujudan cultural development yang akan mengantarkan manusia 
sebagai khalifah di muka bumi. Sebagai contoh, amanat Prabu Raja Wastu (1375) sebagai raja 
Sunda-Galuh yang tertoreh dalam prasasti Astana Gede Kawali Ciamis berpesan agar…pakena 
gawe, rahayu, pakeun heubeul, jaya dina buana (bekerja keraslah untuk mencapai kesejahteraan 
hidup di dunia lahir maupun batin). Isi ajaran ini menunjukkan nilai yang kontemporer dan 
berlaku sepanjang jaman, walaupun digagas ratusan tahun yang lampau. 

Kata kunci: kearifan lokal, nilai-nilai sunda, globalisasi 
 
 
 
 
1.  Permasalahan 

Nyalindung na sihung maung, diteker nya mementeng, ulah aya guam, bisa tuliskeun, 
teu bisa kanyahokeun, sok mun eling moal luput salamet 

(suatu sikap arif dan bijaksana, walaupun mendapat hinaan, tidak boleh melawan, 
usahakan menghindarkan diri sambil tetap sadar). 
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Teu saba, teu soba, teu banda, teu boga, teu weduk, teu bedas, teu gagah, teu pinter  

(suatu ungkapan yang menyatakan kerendahan diri, tidak punya pengalaman apa-apa, 
tidak punya apa-apa, tidak punya kekuatan apa-apa, tidak gagah, tidak juga pintar). 

 

Cuplikan prinsip hidup yang berisi nilai tradisi atau kearifan lokal (local 
wisdom) di atas, memiliki sarat makna dan dipegang teguh oleh masyarakat Kampung 
Naga Tasikmalaya, Jawa Barat yang diwariskan secara turun temurun. Proses 
transformasinya selalu berpedoman pada asas kukuh pengkuh kana pitutur sepuh atau 
taat asas pada petuah leluhur, yang berlangsung dari generasi ke generasi. Pada awalnya 
sangat mungkin hal itu bersumber pada kearifan Illahi (perennial wisdom), hasil 
kontemplasi, ijtihad, proses berfikir kritis (the critical thinking process), penalaran dan 
logika. Tatkala manusia melakukan relasi dengan alam lingkungan (interelasi, interaksi, 
dan interdependensi), manusia pun menemukan sebuah construct berupa nilai-nilai 
luhur dan ideal untuk kesejahteraan hidupnya. Sebelumnya, pengalaman ideologis 
manusia diawali dengan praxis or reality, symbol, concept, principles, dan 
generalization, yang juga berisi nilai dalam setiap tingkatannya. Peristiwa ini terjadi 
pada setiap kelompok masyarakat Sunda, Indonesia, dan dunia. Kegiatan makan pada 
saat lapar misalnya, adalah tahapan praxis or reality. Namun tatacara makan orang 
Sunda, mengandung nilai yang khas dibandingkan dengan yang lain. Demikian halnya 
pada saat Prabu Raja Wastu (1375) menorehkan amanat lewat Prasasti Kawali, 
Ciamis, Jawa Barat, beliau meyakini bahwa hasil bertapa, pemikiran, dan 
pengalamannya bermanfaat sebagai pedoman nilai bagi generasi penerusnya. 
 

Nihan tapa kawa 

li nu siya mulia tapa bha 

gya Parebu Raja Wastu 

mangadeg di kuta Kawa 

li nu mahayu na kadatuan 

Surawisesa nu marigi sa 

kuriling dayeuh nu najeur sagala 

desa aya ma nu pa(n)deuri pakena 

gawe rahayu pakeun heubeul ja 

ya dina buana. 

(Ini yang bertapa di Kawali adalah beliau yang mulia Prabu Raja Wastu, 
berkata/mangadeg di kuta Kawali. Beliaulah yang memperindah/mahayuna keraton 
Surawisesa, yang menyejahterakan seluruh negeri/wilayah. Semoga ada 
dikemudian hari orang/generasi/pemerintah berikutnya yang berperilaku/ 
mengamalkan kebajikan/bekerja keras, agar mendapat kejayaan hidup yang lebih 
kekal di dunia lahir maupun batin). Sumber: Rusyai Padmawidjaja, 1989:4). 

 

Persoalan pokok yang terjadi sekarang, bukan semata-mata terjadi pada proses 
penggalian dan inventarisasi. Akan tetapi lebih penting lagi dalam hal pewarisan 
(pendidikan) dan pemaknaan, sehingga efektif, efisien, dan produktif untuk masa kini 
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dan masa depan (aplikatif). Kita tidak bermaksud kembali ke masa lalu (proteksi kaku). 
Namun, ngeuntenung (berkaca) pada masa lampau adalah keharusan untuk menjelang 
masa depan yang akan datang (the present is the key to the past; the present is the key to 
the future). 

Masyarakat Baduy di Banten yang seringkali dijadikan referensi nilai-nilai 
Sunda tradisi misalnya, memiliki pandangan hidup (way of life) yang bersumber pada 
pikukuh (aturan adat mutlak) yang diamanatkan oleh karuhun (leluhur). Pikukuh ini 
berperan sebagai buyut (pantangan, tabu) yang tidak tertulis, tapi diamalkan. Buyut ini 
kaya nilai dan makna, namun tidak mudah diterapkan pada masyarakat modern, oleh 
karena berbagai hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan jaman. 

Buyut nu dititipkeun ka puun, nagara satelung puluh telu, bangsawan sawidak 
lima, pancer salawe nagara, gugung teu meuang dilebur, lebak teu meunang 
diruksak, larangan teu meunang ditempak, buyut teu meunang dirobah, lojor teu 
meuang dipotong, pondok teu meunang disambung, nu lain kudu dilainkeun, nu 
ulah kudu diulahkeun, nu enya kudu dienyakeun, mipit kudu amit, ngala kudu 
menta, ngeduk cikur kudu mihatur. 

Nyokel jahe kudu micarek, ngagedag kudu beware, nyaur kudu diukur, nyabda 
kudu diunggang. 

Ulah ngomong sageto-geto, ulah lemek sadaek-daek, ulah maling papanjingan, 
ulah jinah papacangan, kudu ngadek sacekna, nilas saplasna, akibatna, matak 
burung jadi ratu, matak edan jadi menak, matak pupul pengaruh, matak hambar 
komara, matak teu mahi juritan, matak teu jaya perang, matak eleh jajaten, matak 
eleh kasakten. 

(Buyut yang dititipkan kepada puun/pimpinan adat, Negara tiga puluh tiga, sungai 
enam puluh lima, pusat dua puluh lima Negara, gunung tak boleh dihancurkan, 
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, 
mengambil harus pamit, mengambil harus minta, mengambil kencur harus 
memberitahukan pada yang punya) 

(Mencungkil jahe harus memberitahu, mengguncang pohon supaya buahnya 
berjatuhan harus memberitahu terlebih dahulu, bertutur harus diukur, berkata harus 
dipikirkan supaya tidak menyakitkan). 

(Jangan bicara sembarangan, jangan bicara seenaknya, jagan mencuri walaupun 
kekurangan, jangan berjinah dan berpacaran, harus menetak setepatnya, menebas 
setebasnya, akibatnya, bisa gagal menjadi pemimpin, bisa gila menjadi 
menak/orang terhormat, bisa hilang pengaruh, bisa hilang kewibawaan, bisa kalah 
berkelahi, bisa kalah berperang, bisa hilang keberanian, bisa hilang kesaktian). 
Sumber: Masykur Wahid, 2010. 

2.  Strategi Pewarisan 

Ketika aliran filsafat rasionalisme mendominasi produk-produk pemikiran 
manusia, sesungguhnya berusaha menerawang masa depan yang belum terjadi 
berdasarkan keadaan sekarang. Demikian halnya dengan proses pengkajian masa 
lampau dengan kemampuan imajiner. Sebenarnya hendak memantau hubungannya 
dengan keadaan kekinian. Hal ini pernah dilakukan para filosof dan para mufasir (akhli 
tafsir) di jaman khalifah khulafaurrasyidin. S Suasana kritis muncul, ketika proses 
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penetrasi budaya luar dalam tataran empirisme mampu mendudukkan manusia pada 
pemenuhan tuntutan praxis or reality melalui parameter materialis dan liberal. Sebab, 
hakikatnya manusia memiliki starting point yang sama dengan binatang, yaitu 
pemenuhan kebutuhan dasar makan dan minum. Perbedaan mulai Nampak, karena 
manusia mampu berperan sebagai animal symbolicum (berpikir menggunakan lambang-
lambang) dan empowering akalnya pada saat memasuki wilayah social symbolicum, 
walaupun kadang-kadang overloaded. 

Urgensi kehidupan berbasis nilai, harus direncanakan dan diintegrasikan secara 
cerdas melalui berbagai jenjang pendidikan (formal, nonformal, dan informal), serta 
dipelopori oleh para pemimpin dan tokoh masyarakat. Walaupun sesungguhnya 
kepentingan itu diperlukan semua pihak. Nilai relijius, kejujuran, disiplin, kerja keras, 
kreatif, inovatif, peduli lingkungan dan mandiri umpamanya, adalah nilai tradisi yang 
diperlukan di alam kontemporer melalui berbagai formatnya. Dengan demikian akan 
terjadi keseimbangan hidup sesama manusia dan alam sekitarnya. 

Penafsiran tentang nilai tradisi Sunda, sejatinya merupakan bentuk penemuan 
jatidiri Sunda dalam konteks Indonesia berasaskan keyakinan akan kebenaran dan 
manfaatnya untuk kesejahteraan dunia dan akhirat. Namun, dengan alasan intervensi 
nilai asing yang terlalu kuat, maka kekhasan Sunda sekarang patut dipertanyakan. 
Pangeran Rakeyan Darmasiksa, seorang raja Sunda (1171-1297) yang berkedudukan di 
Saunggalah (Galunggung) dan kemudian pindah ke Pakuan, jauh-jauh hari sudah 
mengantisipasinya. Beliau mewariskan kepada anak cucunya tentang strategi 
pemerintahan untuk membangun social prosperities (kemudian dikenal dengan Amanat 
Galunggung). 

Jagat daranan di sang rama, jagat kreta di sang resi, jagat palangka di sang 
prabu, haywa paalaala palungguhan, haywa paalaala pameunang, haywa 
paalaala demakan, apan pada pawitanya, pada mulianya, maka pada mulia, ku 
ulah, ku sabda, ku ambek si niti si nityagata, si aum, si heueuh, si karungrungan, 
ngalap kaswar semu guyung tejah ambek guru basa. 

(Dunia kemakmuran tanggung jawab sang rama, dunia kesejahteraan tanggung 
jawab sang resi, dunia pemerintahan tanggung jawab sag prabu, jangan berebut 
kedudukan, jangan berebut penghasilan, jangan berebut hadiah, karena sama asal 
usulnya, sama mulianya, oleh karena itu bersama-sama lah berbuat kemuliaan, 
dengan perbuatan, dengan ucapan, dengan itikad yang bijaksana, yang berdasar 
kebenaran, yang bersifat hakiki, yang sungguh-sungguh, yang memikat hati, suka 
mengalah, murah senyum, berseri hati, dan mantap bicara). 

Demikian halnya dengan naskah Siksakandang Karesian (SSK), yang ditulis 
pada tahun 1518 Masehi (masa kekuasaan Sri Baduga Maharaja, 1482-1521) di Pakuan 
Pajajaran (Elis Suryani NS, 2009). Paling tidak, naskah itu berisi pesan agar (1) manusia 
memahami darmanya masing-masing, (2) untuk kesejahteraan/kreta, dan (3) pencapaian 
keberhasilan/moksa. Landasan moral adalah sesuatu yang penting, karena itu dalam 
SSK ditemukan ungkapan:  

Ndeh nihan wirahakna sang sadu, de sang mamet hayu. Hana Sanghyang 
Siksakandang Karesian ngaranya, kayatnakna urang sakabeh. Nihan ujar sang 
sadu, ngagelarkeun Sanghyang Siksakandang Karesian: ini Sanghyang Dasakreta 
kundangeun urang reya  

(ya ini lah yang akan diajarkan oleh sang budiman bagi mereka yang mencari 
kebahagiaan. Ada ajaran yang bernama Sanghyang Siksakandang Karesian demi 
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kewaspadaan semua orang. Ini lah ujar sang budiman menguraikan Sanghyang 
Siksakandang Karesian: Ini Sanghyang Dasakreta sebagai pegangan orang 
banyak). 

Kini, Sunda dan Indonesia dalam pemahaman natural landscape (bentang alam) 
maupun cultural landscape (bentang budaya), yang meliputi lingkungan hidup, 
etnografik, edukatif, dan politik, mengalami degradasi yang luar biasa. Karena itu 
mempertahankan nilai-nilai tradisinya adalah sesuatu ikhtiar yang sangat berat. 

Etnopedagogik sebagai salah satu alternatif pewarisan nilai-nilai budaya, 
memiliki peran penting. Dengan harapan akan bermuara pada kokohnya etnonasionalis 
dalam wilayah NKRI yang terdiri dari 17.500 buah pulau lebih, 525 suku bangsa, dan 
250 bahasa daerah. Akan tetapi, dukungan politik jatidiri harus menyertainya. Misalnya 
saja penggunaan bahasa dan pakaian adat Sunda pada kegiatan resmi birokrasi dan 
edukasi, adalah bentuk awal dari upaya consistency, integrity, conformity, and 
commitment. Tanpa politik jatidiri, teriakan sekeras apa pun hanya ibarat minta tolong 
di ruang angkasa. 

Semua unsur Sunda harus bisa ngajaga, ngajega, dan ngajiga. Bahkan sekali-
kali harus bias ngajago. Dengan begitu akan lahir pengakuan dan eksistensi kesundaan 
yang berujud menjadi sebuah karakter. Kini, masih banyak inohong Sunda yang malu-
malu menunjukkan identitasnya. Apalagi bila menjadi pejabat di tingkat nasional. 
Dampaknya, masyarakat pada level grass-root memiliki keengganan untuk memelihara 
sense of belonging dan sense of responsibility terhadap Sunda. Bagi mereka, Sunda 
hanyalah sebuah takdir (given) yang tak bisa dihindari, namun kurang bermakna, 
apalagi harus memelihara dan memberdayakannya.  

Fakta ditunjukkan oleh hasil riset mahasiswa pascasarjana UPI Bandung. Dari 
seratus keluarga Sunda, hanya 20% yang menggunakan bahasa pengantar Sunda di 
rumahnya. Delapan puluh persen yang lainnya, menggunakan bahasa nasional. Padahal, 
bahasa selain sebagai alat komunikasi, juga berperan sebagai sarana budaya yang 
mempersatukan manusia pengguna bahasa tersebut (Sunaryo Kartadinata, 2011).  

Keunikan manusia justeru ada pada kemampuannya berbahasa (berpikir dengan 
menggunakan simbol), sehingga membuat posisinya lebih tinggi dari sekedar homo 
sapiens (makhluk yang berpikir). Tanpa bahasa, manusia tidak akan mampu berpikir 
sistematis, teratur, dan mengembangkan serta meneruskan nilai-nilai kebudayaan pada 
generasi penerusnya. Dengan begitu, manusia tak berbeda dengan anjing atau monyet 
(Aldous Huxley, 1962:5). 

Manusia mampu berpikir rumit dan abstrak, sehingga objek-objek yang faktual 
ditransformasikan menjadi simbol-simbol bahasa yang abstrak, walaupun tidak berada 
pada tempat kegiatan berpikir itu dilakukan. Dengan demikian manusia dapat berpikir 
secara berlanjut mengenai suatu objek dan mengkomunikasikannya pada yang lain, 
sehingga mendudukkan bahasa pada fungsi informatif dan emotif. 

Bahasa mampu mengkomunikasikan buah pikiran, perasaan, dan sikap. Kneller 
(1964:28), bahkan menyatakan bahwa bahasa mempunyai fungsi simbolik, emotif, dan 
afektif. Sebagai serangkaian bunyi dan lambang, bahasa dapat digunakan sebagai alat 
komunikasi yang memiliki arti dan makna tertentu. Dengan adanya lambang-lambang, 
manusia dapat berpikir dan belajar dengan baik. 
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Di sisi lain, bahasa sebenarnya memiliki kekurangan yaitu pada perannya yang 
multifungsi sebagai sarana komunikasi emotif, afektif, dan simbolik. Dalam komunikasi 
ilmiah misalnya, kita ingin menggunakan aspek simbolik saja dari ketiga fungsi tersebut 
(tanpa kaitan emotif dan afektif). Kenyataannya tidaklah mungkin. Bahasa verbal mau 
tidak mau tetap mengandung tiga unsur tadi. Kelemahan bahasa, selalu memiliki 
kecenderungan emosional (Kemeney, 1959 dalam Jujun S. Suriasumantri, 2005:184). 
Di samping itu, bahasa seringkali memiliki beberapa kata yang memberikan arti sama. 
Sifat majemuk bahasa, seringkali disebut kerancuan semantik. 

Upaya untuk menghindarinya, diperlukan definisi operasional sebagaimana 
dilakukan dalam kegiatan ilmiah. Dalam hal pemaknaan nilai-nilai tradisi Sunda, 
nampaknya penafsiran yang terukur perlu juga dilakukan agar memudahkan 
pemahaman ontologis, epistemologis, dan aksiologisnya. Dengan demikian, langkah 
reformasi nilai-nilai tradisi Sunda tetap memenuhi dinamisme kesundaan dan 
keindonesiaan. Reformasi dalam konteks ini adalah …to improve by removing faults 
and weakness, or by strengthening good qualities (Websters Dictionary, 1991:837). 

3.  Simpulan 

Nilai-nilai tradisi Sunda, masih banyak tersebar dan terpelihara pada kelompok-
kelompok adat maupun dalam bentuk peninggalan sejarah seperti prasasti dan naskah-
naskah kuno khususnya di Jawa Barat dan Banten. Kandungan filosofisnya sangat 
tinggi, namun tidak mudah dioperasionalkan pada masyarakat yang lebih terbuka atau 
modern. Lembaga-lembaga pendidikan berkewajiban melakukan reformulasi nilai-nilai 
itu, diikuti dengan sosialisasi melalui berbagai media dan sarana. Dengan demikian 
terbentuk sistem pengetahuan, pemahaman, intuisi, dan pada akhirnya perilaku dalam 
konteks kreativitas dan kemandirian untuk etnis Sunda maupun etnonasionalis 
Indonesia. 

Political will sangat diperlukan untuk mendukung kesungguhan, partisipasi, dan 
proteksinya. Bila tidak, akan tergerus oleh arus westernisasi yang tidak lagi 
mempertimbangkan cultural content. Mungkin lebih berpihak pada American Dream 
untuk pencapaian kepuasan surga dunia, atau neraka dunia apabila gagal. Catatan 
penting yang perlu diperhatikan dalam kajian nilai-nilai tradisi Sunda adalah 
pembatasannya pada konteks filsafat dan kebudayaan secara ilmiah, kemudian 
disandingkan dengan kajian nilai tradisi dari suku bangsa yang lain di nusantara dalam 
kerangka menyejahterakan bangsa. Wilayah aqidah yang bersumber pada agama 
wahyu, sebaiknya dianalisis ekstra hati-hati, untuk menghindari konflik horizontal 
maupun vertikal. 
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