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Abstrak 
 

Kearifan lokal sering juga disebut sebagai kebijakan setempat (local wisdom), pengetahuan 
setempat (local knowledge) atau kecerdasan setempat (local genius). Secara umum kearifan 
lokal diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai strategi kehidupan 
yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam menjawab berbagai 
masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka yang meliputi seluruh aspek kehidupan seperti, 
agama, ilmu pengetahuan ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa serta kesenian. Dapat 
juga berupa tradisi, petatah-petitih atau semboyan hidup. Nilai-nilai positif dari kearifan lokal 
tersebut merupakan potensi dan modal dasar dalam pembentukan jatidiri dan karakter bangsa. 
Untuk itu diperlukan inventarisasi, kodifikasi dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal dengan 
cara menghidupkan kembali dan menempatkannya di dalam konteks sekarang. Nilai-nilai itu 
dapat dilihat dari tradisi berbagai etnis (lisan dan tulis), seperti budaya gotong-royong, budaya 
disiplin, budaya tepat waktu, budaya demokrasi, saling menghormati dan toleransi. Adapun 
metode yang digunakan adalah studi kepustakaan serta wawancara. Lingkup kajian mencakup 
masyarakat Betawi dan Minangkabau. 
 
Kata kunci: Potensi, kearifan lokal,  tradisi, jatidiri, karakter bangsa 
 
 
 
 
I 

Kekayaan warisan budaya dan nilai-nilai kearifan lokal yang berkembang secara 
turun-temurun merupakan sumber yang sangat kaya. Ia merupakan modal dasar dalam 
pembentukan jatidiri dan karakter bangsa. Untuk itu diperlukan inventarisasi, kodifikasi 
dan revitalisasi nilai-nilai kearifan lokal tersebut dengan cara menghidupkan kembali 
dan menempatkannya di dalam konteks sekarang. Nilai-nilai tersebut dapat dilihat dari 
tradisi berbagai suku-bangsa di Indonesia (lisan dan tulis), seperti budaya gotong-
royong, budaya disiplin, budaya tepat waktu, rela berkorban, saling menghormati dan 
toleransi. 

Dinamika hubungan antar etnik, antar budaya, antar agama, meninggalkan jejak-
jejak masalah yang sangat berpengaruh terhadap keutuhan bangsa. Identitas budaya 
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etnik merupakan fenomena budaya yang sering menyebabkan ketegangan dan konflik 
antar warga dan antar etnik di Indonesia. Pemahaman terhadap rasa persatuan, saling 
pengertian, saling menghormati dan menghargai (toleransi) serta rasa senasib-
sepenanggungan (empati) dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara 
belum tertanam secara mendalam. Pembangunan rasa kebangsaan (nation building) dan 
jatidiri bangsa (character building) masih dalam taraf pencarian bentuk. 

Kebudayaan mencakup aspek yang sangat luas yang tercermin dalam perilaku 
dan karya anak bangsa, mulai dari yang spesifik seperti karya seni sampai dengan 
karya-karya umum seperti sistem perekonomian, pendidikan dan pertanian yang 
merupakan jatidiri bangsa Indonesia yang memiliki keunikan tersendiri. Kekayaan dan 
keunikan budaya bangsa Indonesia perlu dijaga dan dilestarikan. Menurut Prof. Dr. 
Daoed Joesoef (mantan menteri Pendidikan dan Kebudayaan), “kebudayaan sebaiknya 
tidak dibiarkan berjalan, tumbuh dan berkembang tanpa perhatian dan bimbingan, lebih-
lebih bila ia diharapkan  berperan di dalam pertumbuhan manusia secara individual dan 
perkembangan masyarakat di mana manusia tersebut berdiam”. Pemerintah dan 
masyarakat memiliki tanggung jawab dalam memajukan kebudayaan (Joesoef, makalah 
t.t). 

Bila kita melihat contoh yang baik dari peran kebudayaan dalam membangun 
sebuah bangsa, dapat dilihat dari pengalaman Korea Selatan dalam membangun bangsa 
dan negaranya. Buku yang berjudul Kebangkitan Peran Budaya yang merupakan 
terjemahan dari buku aslinya Cultures Matters How Values Shape Human Progress 
yang menjelaskan bagaimana pentingnya peran budaya dalam membangun sebuah 
negara. Dalam buku tersebut dijelaskan bagaimana dua negara (Ghana dan Korea 
Selatan) yang pada tahun 1960-an sama-sama memiliki kondisi ekonomi yang 
serupa/mirip. Kedua negara tersebut memiliki tingkat Produksi Domestik Bruto  
perkapita setara; kondisi ekonomi merekapun serupa, mereka juga menerima bantuan 
ekonomi dalam jumlah yang seimbang. Tetapi apa yang terjadi tiga puluh tahun 
kemudian? Korea Selatan berhasil menjadi raksasa industri dengan pertumbuhan 
ekonomi terbesar ke 14 di dunia, perusahaan-perusahaan multi-nasionalnya berkem-
bang, berhasil mengeksport mobil, alat elektronik dan barang-barang hasil pabrik 
lainnya dalam jumlah besar, serta pendapatan perkapitanya mendekati Yunani. 

Namun apa yang terjadi terhadap Ghana? Produksi Domestik Bruto perkapita-
nya sekarang hanya sekitar seperlima belas dari Korea Selatan. Bagaimana menjelaskan 
perbedaan yang luar biasa dalam perkembangan ini? Memang banyak faktor yang 
berperan, tetapi menurut Huntington, budaya memainkan peran yang sangat besar. 
Orang Korea Selatan menghargai hidup hemat, berani investasi, kerja keras, memper-
hatikan pendidikan, dan memliki disiplin yang tinggi. Sementara orang-orang Ghana 
tidak memiliki nilai-nilai yang dimiliki orang-orang Korea Selatan.Buku ini mengkaji 
sejauh mana budaya bisa mempengaruhi cara-cara masyarakat untuk bisa berhasil atau 
gagal dalam mencapai kemajuan perkembangan ekonomi dan demokrasi politiknya  
(Huntington, 2002: xiii-xviii). 

II 

Jatidiri sebuah bangsa tidak terbentuk dengan sendirinya, melainkan melalui 
sebuah proses dan perjuangan yang panjang. Pengolahan lokalitas menjadi nasionalitas 
adalah pengolahan identitas suku, agama dan golongan yang pluralis menyatu sebagai 
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sebuah bangsa dalam proses menjadi budaya “bhineka tunggal ika” yang berhasil 
diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Meskipun demikian, sebagai 
sebuahnation-state, sebetulnya kesadaran kebangsaan telah ada sejak tahun 1928, ketika 
Sumah Pemuda diikrarkan yang menyatakan bahwa: satu bangsa, satu tanah air dan 
menjujung bahasa persatuan yaitu Indonesia. Di sinilah proses menjadi  Indonesia 
dimulai (Alfian, 2012: 1) 

Di tengah kayanya bahasa daerah yang hidup dalam masyarakat Indonesia, para 
pendiri negara menetapkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Keputusan politik 
ini memiliki sumbangan yang sangat besar, bukan saja bahwa bahasa Indonesia 
memiliki struktur egaliter yang sangat diperlukan dalam pengembangan demokrasi, 
namun keputusan ini telah mencegah terjadinya persaingan dan konflik identitas yang 
tajam antar suku bangsa yang ada.  

Substansi Sumpah Pemuda sesungguhnya adalah persatuan yang hendak 
disebarluaskan ke daerah-daerah yang kemudian menjadi NKRI. Secara prinsip, perlu 
ditekankan di sini bahwa semangat persatuan tidak berarti mengabaikan masyarakat 
majemuk dengan keragaman budayanya. Keindonesiaan berdiri tegak dalam kerangka 
masyarakat majemuk dengan keragaman yang ada. 

Jadi dapatlah dipahami mengapa tanggal 28 Oktober yang dirayakan sebagai 
hari Sumpah Pemuda itu mendapatkan salah satu tempat yang strategis dalam kesadaran 
berbangsa. Peristiwa Sumpah Pemuda merupakan sebuah ungkapan yang muncul sekian 
tahun setelah peristiwa itu berlalu yang secara simbolik dianggap secara resmi 
“kehendak untuk bersatu” dan kerelaan untuk berkorban. Bahkan Sumpah Pemuda telah 
menjadi salah satu “myth of concern” bangsa yang harus dijaga. (Abdullah, 2001: 50). 

Sebelumnya, wilayah yang kini disebut Indonesia adalah merupakan wilayah 
kekuasaan pemerintah kolonial Belanda yang merupakan gugusan kepulauan yang tidak 
terikat oleh hubungan formal apapun selain perdagangan. Mungkin akan timbul 
pertanyaan, apakah yang akan terjadi seandainya Belanda tidak menjajah Indonesia? 
Apakah Negara Kesatuan yang kini dikenal sebagai Republik Indonesia akan pernah 
ada atau terbentuk. Faktor apa yang menggerakkan orang-orang yang berasal dari 
berbagai kelompok etnik yang  berbeda itu bisa bersatu? Mereka tidak hanya sekedar 
membebaskan diri dari kolonialisme, tetapi juga bersepakat untuk menggabungkan diri 
menjadi sebuah nation-state modern (Budiman, 1999: 3). 

Demi terwujudnya jatidiri nasional yang baru, masing-masing kelompok etnik 
yang berbeda tersebut, dituntut untuk bersedia mengorbankan sebagian dari kepentingan 
kelompok dan jatidiri budayanya agar cita-cita bersama tercapai. Konsep “senasib 
sepenanggungan” diperjuangkan. Dalam situsi tersebut, nation-state akan berada dalam 
suatu perjalanan panjang yang amat licin yang sewaktu-waktu dapat terpeleset. 
Dibutuhkan penanganan yang sangat hati-hati agar kemajemukan itu tidak menjadi 
kendala bagi proses terciptanya suatu nation yang utuh dan bersatu mengingat jati diri 
budaya etnik itu jauh lebih tua usianya dan memiliki akar yang kuat. Rela berkorban 
demi tercapainya cita-cita bersama merupakan salah satu karakter bangsa Indonesia. 

Sifat keterbukaan atau demokratis dapat pula dilihat dari proses kelahiran 
Pancasila. Pancasila lahir dan dirumuskan melalui proses musyawarah dan mufakat. 
Lima Sila yang diterima sebagai dasar negara tersebut  dirumuskan setelah melalui 
proses yang cukup panjang. Mulai dari rumusan yang diajukan oleh Prof. Supomo, 
konsep Yamin, konsep Soekarno sampai pada konsep Piagam Jakarta, setelah 
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menghilangkan tujuh kata “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi 
pemeluknya”. Pencoretan ini dimaksudkan untuk membuang kesan pembedaan warga 
negara yang beragama Islam dan yang bukan Islam. Akhirnya disepakati rumusan 
Pancasila sebagaimana tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 yakni: Ketuhanan 
Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, 
Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan/ 
Perwakilan dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. 

Sebagai sebuah landasan etika dan budaya, Pancasila mencerminkan kepribadian 
bangsa yang dapat memberikan kebanggaan kepada bangsa Indonesia dan membedakan 
dengan kebudayaan-kebudayaan bangsa lain di dunia; bahkan ia dapat berfungsi sebagai 
tolok ukur atau pembanding kesetaraan dalam pergaulan antar bangsa. Dengan begitu 
Pancasila dapat berfungsi sebagai kerangka acuan bagi segenap penduduk Indonesia 
untuk menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara secara 
tertib, di samping menjadi landasan membentuk kepribadian bangsa. Kelima sila 
tersebut dapat berlaku sebagai nilai-nilai inti (core values) sehingga menjadi etos 
budaya bangsa (Boedhisantoso, 1998: 284-285). 

Dalam rangka memperingati hari lahir Pancasila pada 1 Juni 2013, Wakil 
Presiden Boediono mengingatkan bahwa jika diperas kelima sila dalam Pancasila, 
hanya memilki satu azas yakni azas gotong-royong. Namun, azas ini dinilainya kian 
terimpit pada era sekarang. Menurut Boediono, gotong-royong adalah semangat 
kebersamaan sosial khas Indonesia dan merupakan roh bangsa. “Gotong-royong 
menjadi bagian dari jatidiri kita dan  kita wajib  lestarikan”, ujarnya. Namun Boediono 
mengakui bahwa tidaklah mudah melestarikan semangat gotong-royong di tengah-
tengah kehidupan yang semakin individual dan kompetitif. Salah satu upaya yang dapat 
dilakukan adalah menyelenggarakan “Bulan Bakti Gotong-Royong”, di mana 
masyarakat melakukan kegiatan di lingkungan mereka secara bergotong-royong. 
Namun semua itu sangat tergantung pada keberhasilan menanamkan semangat ini 
kepada generasi muda (Kompas, 31 Mei 2013). 

Mengacu pada “Strategi Pembangunan Karakter dan Pekerti Bangsa” yang 
dikeluarkan oleh Direktorat Pembangunan Dan Pekerti Bangsa, Direktorat Jenderal 
Nilai Budaya Seni dan Film, Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, ada empat 
elemen sebagai unsur pembentuk karakter dan pekerti bangsa yaitu, nilai-nilai luhur, 
budi pekerti, karakter dan jati diri. Nilai-nilai luhur yang dimaksud adalah segala nilai 
yang relevan dengan perkembangan masyarakat, baik nilai budaya, nilai ekonomi, nilai 
politik maupun nilai etika dan estetika yang hidup di suatu komunitas/etnis. Sebut saja 
nilai “bekerja keras”, gotong royong, jujur, keadilan, sportifitas yang perlu ditumbuh 
kembangkan di samping nilai-nilai luhur lainnya. Dalam konteks keindonesiaan, nilai-
nilai luhur Pancasila merupakan acuan atau pedoman nilai yang melekat bagi setiap 
warga negara.  

Sementara Budi Pekerti merupakan aspek nilai-nilai dalam tingkah laku 
seseorang, baik berupa pikiran, perkataan maupun perbuatan. Budi pekerti tumbuh 
mulai dari anak-anak yang kemudian lambat laun menjadi suatu ciri yang menetap dan 
konsisten, sehingga bisa menjadi karakter seperti: kejujuran, keberanian, kesetiaan. 
Akan halnya Jati diri adalah merupakan ciri khas berdasarkan sifat atau tingkah laku 
baik secara perorangan atau kelompok seperti, ramah, pemaaf, sopan dsb. Jati diri bisa 
berarti sebuah penilaian dari pihak luar terhadap seseorang atau kelompok yang 
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mengamatinya. Sedangkan karakter bukanlah sesuatau yang secara alamiah/dibawa 
sejak lahir, melainkan suatu proses yang dipengaruhi oleh berbagai masukan yang 
diterima dari lingkungannya,  mulai dari keluarga, lingkungan pertemanan, sekolah atau 
tempat bekerja. 

III 

Kearifan lokal sering juga disebut sebagai  kebijakan setempat (local wisdom), 
pengetahuan setempat (local knowledge) atau kecerdasan setempat (local genius). 
Kearifa lokal dapat diartikan sebagai pandangan hidup dan pengetahuan serta berbagai 
strategi kehidupan yang berwujud aktifitas yang dilakukan oleh masyarakat lokal dalam 
menjawab berbagai masalah dalam memenuhi kebutuhan mereka. Sistem pemenuhan 
kebutuhan mereka meliputi seluruh aspek kehidupan, agama, ilmu pengetahuan, 
ekonomi, teknologi, organisasi sosial, bahasa dan komunikasi serta kesenian, dapat 
berupa tradisi, petatah-petitih atau semboyan hidup. Sistem tersebut kemudian menjadi 
bagian dari cara hidup yang mereka hadapi. Berkat kearifa lokal, mereka dapat 
melangsungkan kehidupannya bahkan dapat berkembang secara berkelanjutan. 
(Permana, 2010: 2-3). 

Kearifan lokal ataulocal wisdommerupakan kekayaan budaya masyarakat suku-
suku bangsa yang memiliki potensi sebagai pembentuk karakter bangsa. Demokrasi 
misalnya. Hampir setiap etnis/suku bangsa yang ada di Indonesia memiliki kearifa lokal 
tentang demokrasi. Sejak proklamasi kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945, Undang-
undang Dasar 1945 telah memberi gambaran bahwa Indonesia adalah negara demokrasi. 
Namun sesungguhnya demokrasi sebagai tonggak masyarakat madani sudah dijalankan 
sejak lama di berbagai daerah di Indonesia. Dalam makalah ini, penulis akan membatasi 
dua suku-bangsa saja yakni Minangkabau dan Betawi yang dijadikan wilayah 
penelitian. 

Dalam hal berdemokrasi dapat kita temukan dari tradisi masyarakat 
Minangkabau. Masyarakat Minang menyebut daerahnya dengan sebutan “alam” atau 
“ranah”. Falsafah “alam takambang jadi guru” merupakan landasan berfikir orang 
Minang. Ungkapan ini merupakan manifestasi masyarakat Minang dalam menjalankan 
kehidupan. Pola asuh dan penanaman adat istiadat/internalisasi dilakukan melalui tradisi 
lisan dan tradisi tulis dalam bentuk analog. Alam dengan segala isinya menjadi sebuah 
wacana pembelajaran hidup bagi masyarakat Minang. 

Adat merupakan pedoman atau peraturan hidup sehari-hari. Sesungguhnya adat 
Minang adalah suatu konsep kehidupan yang dirancang dan dipersiapkan oleh nenek 
moyang mereka untuk anak cucunya demi mencapai kehidupan yang bahagia di dunia 
dan akhirat. Ajaran-ajaran tersebut bertujuan untuk membentuk individu yang berbudi 
luhur, manusia yang berbudaya dan beradab. Ajaran-ajaran itu biasanya dimuat dan 
diucapkan dalam bentuk petatah-petitih dan pantun yang disampaikan oleh para 
pemangku adat dalam pidato adat, dalam tambo-tambo atau dalam upacara-upacara 
tertentu. 

Terdapat empat unsur yang harus dipatuhi oleh setiap anggota masyarakat 
Minang untuk dapat membentuk masyarakat yang sakato. Sakato artinya sekata, 
sependapat atau semufakat. Keempat unsur tersebut adalah: saiyo sakato, sahino 
samalu, anngo tanggo dan sapikue sajinjiang (seiya-sekata, sehina-semalu, angga-
tangga/berjenjang, sepikul-sejinjing). 
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Dalam menghadapi suatu masalah atau suatu pekerjaan tentulah terdapat 
perbedaan pandangan atau pendirian, ibarat pepatah mengatakan “kapalo samo hitan, 
pikiran ba lain-lain” (kepala sama hitam, pendapat berbeda-beda). Perbedaan pendapat 
adalah sangat lumrah bagi orang Minang. Kalau dibiarkan berlanjut tentulah akan 
berakibat buruk. Oleh karena itu harus dicarikan jalan ke luar atau penyelesaiannya 
dengan cara musyawarah untuk mufakat. Keputusan tidak harus bulat tetapi harus 
menghargai pendapat orang yang berbeda. Pepatah adat Minang menggambarkan proses 
pengambilan keputusan sebagai berikut: 

Bulek aie dek pambuluh     Bulat air karena pembuluh 
Bulek kato dek mufakat   Bulat kata karena mufakat 
Bulek nak bulieh digolongkan  Bulat sudah boleh digelindingkan 
Picak nak bulieh dilayangkan  Gepeng sudah boleh dilayangkan 

Setelah diambil keputusan, maka semua harus menyetujui dan menjalankannya. 

Setiap individu Minang disarankan untuk selalu menjaga hubungan dengan ling-
kungannya. Adat Minang mengajarkan supaya membiasakan berembuk/musyawarah 
dengan lingkungan, meskipun menyangkut masalah pribadi, seperti yang tertuang dalam 
pepatah: 

Duduak surang basampik-sampik  Duduk sendiri bersempit-sempit 
Duduak basamo balapang-lapang  Duduk bersama berlapang-lapang 
Kato surang dibulati   Kata sendiri dimantapkan 
Kato basamo dipaiyokan   Kata bersama dirundingkan 

Dengan demikian tercermin bahwa adat Minang mendorong masyarakatnya lebih 
mengutamakan kebersamaan.(M.S. Amir, 2003: 111-112). 

Dalam masyarakat yang komunal, semua tugas menjadi tanggung jawab 
bersama. Sifat gotong-royong sudah menjadi keharusan. Saling membantu dan 
menunjang merupakan kewajiban bersama. Yang berat sama dipikul dan yang ringan 
sama dijinjing. Kehidupan dalam anggota kaum bagaikan aur dengan tebing, saling 
membantu dan saling mendukung. Hal itu tercermin dalam pepatah sebagai berikut: 

Nan barek samo dipikue   Yang berat sama dipikul 
Nan ringan samo dijinjiang  Yang ringan sama dijinjing 
Ka  bukik sam mandaki   Ke bukit sama mendaki 
Ka lurah sama manurun   Ke lurah sama menurunn 
Nan adoh sama dimakan   Yang ada sama dimakan 
Nan indak samao dicaro   Yang tidak sama dicari 

 
Nan lamah makanan tueh   Yang lemah perlu ditunjang 
Nan condong makanan tungkek  Yang miring perlu ditopang 
Ayam ado bainduak   Ayam  ada induknya 
Sirieh diagiah bajunjuang   Sirih diberi junjungan (batang) 
Hiduik sanda-manyanda   Hidup sandar-bersandar 
Bak aue jo tabiang   Seperti aur dengan tebing 
(M.S. Amir, 2003: 115)  

Kearifan lokal orang Minang lainnya dapat dilihat dari basa-basi/sopan santun, 
kesetiaan, tenggang rasa, disiplin, adil dan hemat. Dalam pergaulan, orang Minang 
menguatamakan sopan-santun. Budi pekerti yang tinggi menjdi salah satu ukuran 
martabat seseorang. Etika menjadi salah satu sifat yang harus dimiliki oleh setiap 
individu Minang. Adat Minang menyebutkan: 
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Nan kuriak iyolah kundi  Yang burik ialah kundi 
Nan merah iyolah sago  Yang merah ialah saga 
Nan baiak iyolah budi  Yang baik ialah budi 
Nan indah iyolah baso  Yang indah ialah saga 

 
Kuek rumah dek basandi  Kuatnya sebuah rumah karena ada sendinya 
Rusak sandi rumah binaso Rusaknya  sendi, rumah binasa 
Kuek bangso karena budi  Kuatnya bangsa karena budi 
Rusak budi, bangsi binaso Rusak budi, bangsa binasa 
(M.S, Amir, 2003: 101). 

Sejak berabad-abad yang lalu, adat Minang telah mengatur bahwa bila moralitas 
suatu bangsa sudah rusak, maka dapat dipastikan kelak bangsa tersebut akan binasa dan   
hancur ditelan zaman. Adapun untuk saling menghormati, adat Minang sudah mengatur 
dengan jelas tantang tata kesopanan dalam pergaulan hidup, seperti pepatah  berikut: 

Nan tuo dihormati   Yang tua dihormati 
Nan ketek disayangi   Yang kecil disayangi 
Samo gadang bao bakawan   Sama besar bawa berkawan 
Ibu jo bapak diutamakan   Ibu dan ayah diutamakan. 

Guna menjamin adanya ketertiban dalam masyarakat, diperlukan adanya 
disiplin. Ada yang mengatur dan ada pula yang diatur; ada yang memerintah dan ada 
pula yang diperintah. Ada yang menjadi atasan dan adapula yang menjadi anak buah. 
Hubungan antara atasan dan bawahan di Minangkabau disebut dengan hubungan antara  
“mamak dan kemenakan”, seperti yang tampak dalam ungkapan berikut: 

Kemenakan barajo ka mamak  Kemenakan tunduk kepada mamak 
Mamak barajo ke panghulu  Mamak tunduk kepada penghulu 
Panghulu barajo ka mupakat  Penghulu tunduk kepada mufakat 
Mufakat barajo ka nan bana   Mufakat tunduk padakebenaran  
Bana badiri sandirinyo   Kebenaran itu berdiri sendiri. 

Jadi yang memerintah menurut ketentuan adat Minang bukan orang, melainkan 
kebenaran yang dihasilkan dari mufakat dan sesuai dengan logika yang disebut dengan 
alue dan patuikatau menurut aturan yang pantes. 

Dalam pepatah-petitih Minang juga menyinggung tentang kesetiaan, yang 
berarti memiliki sikap saling membantu, saling membela dan rela berkorban. Sifat ini 
menjadi sumber lahirnya sifat setia kawan, seperti yang tercermin sebagai berikut: 

Malompek samo patah   Bila melompat sama patah 
Manyaruduk samo bungkuk  Bila menyeruduk sama bungkuk 
Tatungkuik sama makan tanah  Bila tertelungkup sama makan tanah 
Tatalantang samo minum aie  Bils tertelentang sama munum air 
Tarandam samo basah   Bila terendam sama basah 
Rosok aie pulang ka aie   Resapan air kembali ke air 
Rosok minyak pulang ke minyak  Resapan minyak kembali ke minyak 

Selain suku-bangsa Minang, Betawi merupakan salah satu suku bangsa yang 
memilki keunikan tersendiri. Dia merupakan campuran dari berbagai macam suku 
bangsa, baik dari suku bangsa yang ada di Indonesia maupun dari luar Indonesia (Cina, 
Eropa dan Arab) yang kemudian menjadi suku bangsa Betawi. Perkawinan campuran 
merupakan salah satu penyebab semakin mencairnya identitas etnis yang menghuni kota 
Batavia itu. Anak hasil dari perkawinan campuran pria Eropa dengan perempuan Asia 
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menghasilkan kelompok penduduk Mestizo. Sementara anak hasil dari perkawinan 
campuran orang Tionghoa dengan orang pribumi disebut dengan Peranakan (Tionghoa 
Muslim). Demikian pula halnya yang terjadi dengan percampuran perkawinan antara 
suku bangsa pribumi lainnya. Sebagai suku bangsa campuran, terlihat dari budaya, 
agama dan kepercayaan, bahasa dan ungkapan, tradisi, sistem kekerabatan, sistem mata 
pencarian, sistem sosial. 

Orang Betawi memiliki sifat keterbukaan yang tercermin dari bahasanya. 
“Bahasa mencerminkan bangsa” dapat dimaknai dalam dua pengertian, kesatu, bahwa 
seseorang akan dilihat sebagai wakil dari suatu bangsa/atau suku bangsa, sehingga ia 
harus memperhatikan penggunaan bahasanya; pengertian kedua, bahwa penggunaan 
bahasa akan menunjukkan karakter bangsa/suku bangsanya. Di lihat dari pengertian 
yang kedua memperlihatkan adanya kesesuaian antara karakter bahasa Betawi dengan 
karakter masyarakat Betawi. Berikut ini adalah karakter bahasa Betawi yang mencer-
minkan karakter masyarakat Betawi.1 

a). Terbuka; bahasa Betawi sangat dipengaruhi kosakata dari masyarakat penutur 
bahasa Betawi yang majemuk, antara lain Sunda, Jawa, Cina, dan sebagainya. Hal 
ini memperlihatkan bahasa Betawi sebagai bahasa yang terbuka terhadap pengaruh 
luar, hal ini juga mencerminkan watak masyarakat Betawi yang terbuka terhadap 
keberadaan etnis atau suku bangsa yang bermacam-macam itu. 

b). Lugas; orang Betawi terkenal sebagai orang yang berbicara apa adanya atau lugas. 
Namun demikian, mereka tidak bermaksud menyakiti lawan bicaranya. Kelugasan 
ini menunjukkan juga sikap orang Betawi yang jujur dan tidak menyukai 
kemunafikan atau sikap yang berlainan antara yang diucapkan dengan apa yang 
sebenarnya dipikirkan oleh si penutur. Kelugasan ini terkadang sulit dipahami oleh 
masyarakat budaya lain, seperti Sunda atau Jawa, karena kedua masyarakat suku 
bangsa ini terkenal sangat memperhatikan bagaimana, dengan siapa, dan dalam 
situasi apa bahasa dipergunakan. Kelugasan orang Betawi ini sering juga ditanggapi 
secara steoritif  “orang yang kasar”.  

c). Egalitarian; bahasa Betawi tidak mengenal strata/tingkatan bahasa seperti bahasa 
Jawa, misalnya, yang mengenal tingkatan bahasa Kromo dan bahasa Ngoko. Sifat 
bahasa ini memang merupakan sifat bahasa Melayu pada umumnya, dan yang 
menjadi salah satu alasan mengapa bahasa Melayu menjadi lingua franca 
masyarakat-masyarakat etnis di nusantara, sebelum bahasa dan bangsa Indonesia 
terbentuk. Karakter bahasa Betawi yang egalitarian ini pula lah yang menyebabkan 
bahasa dialek Jakarta yang sangat dipengaruhi oleh bahasa Betawi menjadi lingua 
franca masyarakat Jakarta dan Indonesia pada umumnya. 

d). Kosmopolitas; bahasa Betawi menunjukkan bahasa yang kosmopolitan, karena 
merupakan bahasa di wilayah Ibu kota negara dan kota pelabuhan internasional. 
Keberadaan Jakarta sepanjang sejarahnya, sebagai kota pelabuhan menjadikan 
bahasa Betawi bersifat kosmopolit.  

                                                 
1 Karakter ini merupakan hasil analisis peneliti terhadap bahasa Betawi yang dikuatkan oleh nara sumber: 

Drs. Yahya Andi Saputra dan Dra. Mona Lohanda, M.A. pada Focus Group Discussion (FGD) tentang 
Betawi yang diadakan di Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya pada 20 Oktober 2011.   
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e). Humoris; bahasa Betawi disampaikan dengan unsur humor, melalui ungkapan dan 
pantun jenaka. Hal ini juga merupakan gambaran karakter masyarakat Betawi yang 
hangat dan 

f). Ramah, serta selalu jenaka, sehingga suasana yang tercipta menjadi ramai karena 
kejenakaan orang Betawi ini. 

Sistem sosial dan kemasyarakatan masyarakat Betawi yang multikulutur juga 
menunjukkan bahwa mereka memiliki nilai positif yang menonjol, yaitu nilai toleransi 
dan gotong royong yang tinggi. Toleransi merupakan sikap atau perbuatan yang 
menghargai orang lain yang berbeda sikap atau pendapat. Nilai toleransi mengandung 
kesabaran, kelapangan dada atas perbedaan. Bersikap toleran bukan berarti membenar-
kan sesuatu yang berbeda, tetapi cenderung sebagai sikap yang mengakui hak azasi 
manusia untuk mendapatkan kebebasan. Untuk menghargai orang lain, ia tidak perlu 
mengorbankan keyakinan dan prinsip-prinsipnya. Sebaliknya, dengan bersikap terbuka 
dan menerima sikap, perbuatan, atau pendapat orang lain, akan memperkaya 
pengetahuannya. 

Kehidupan kemasyarakatan Betawi diwarnai dengan  hubungan yang sangat 
erat. Hal tersebut bisa diamati dalam berbagai kegiatan masyarakat Betawi terutama 
ketika mereka sedang punya hajat (acara). Umumnya dalam setiap hajatan, mereka 
melakukan apa yang disebut dengan istilah “nyambut” atau “sambatan”. Mereka 
memberi bantuan baik dalam berupa bahan makanan maupun uang untuk membantu 
pelaksanaan acara. Masyarakat Betawi umumnya juga akan saling membantu dalam 
memberikan informasi tentang pekerjaan. Kelompok yang sudah mapan di satu daerah, 
akan memanggil kerabatnya untuk bersama-sama terlibat dalam suatu pekerjaan. Salah 
satu contohnya antara lain terlihat ketika masa pembangunan bandara Kemayoran, 
tahun 1935 (Grijns, 2007: 313). 

Gotong-royong juga menjadi salah satu nilai positif yang sangat nampak jelas 
dalam kehidupan masyarakat Betawi. Hal tersebut bisa diamati dalam berbagai kegitan 
masyarakat Betawi terutama ketika mereka sedang punya hajat (acara). Umumnya 
dalam setiap hajatan, mereka melakukan apa yang disebut dengan istilah “nyambut” 
atau “sambatan”. Mereka memberi bantuan baik dalam berupa bahan makanan maupun 
uang untuk membantu pelaksanaan acara (hajatan). Nilai tersebut adalah salah satu 
contoh gotong royong dan kekeluargaan dalam masyarakat Betawi. Mereka tidak 
meminta imbalan saat itu karena mereka menyadari bahwa suatu saat nanti jika mereka 
mengalami kerepotan maka tetangga mereka juga akan membantu dan tidak akan 
membiarkan mereka kerepotan sendirian. 

Andilan merupakan tradisi gotong rotong beberapa keluarga dalam masyarakat 
Betawi untuk mengumpulkan uang dengan tujuan membeli seekor atau beberapa ekor 
kerbau tergantung dari jumlah peserta andilan. Sebelum disembelih, kerbau dirawat dan 
digembalakan. Dua hari menjelang lebaran, biasanya kerbau tersebut disembelih dan 
dagingnya dibagikan kepada keluarga yang mengumpulkan uang untuk membeli kerbau 
serta dibagikan juga kepada orang yang telah merawat dan menyembelih kerbau. 

Bentuk gotong royong lainnya, antara lain adalah adanya sistem paketan. 
Sistem ini sebenarnya menyerupai bentuk arisan, perbedaannya terletak pada ketentuan 
jumlah uang yang harus diserahkan oleh setiap anggota dan penetapan giliran anggota 
yang mendapatkan uang paketan. Dalam sistem paketan, tidak ditentukan jumlah uang 
yang harus disetorkan, setiap anggota bebas menyerahkan uangnya sesuai 
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kemampuannya. Dalam sistem arisan, waktu penerimaan uang arisan ditentukan terlebih 
dahulu tanggalnya. Sedangkan dalam perkumpulan paketan, uang hanya dapat diperoleh 
apabila anggota mengadakan pesta. Dalam pesta itulah, para anggota perkumpulan 
datang dan menyerahkan uang sesuai kemapuannya masing-masing kepada pengurus-
nya untuk kemudian diserahkan kepada anggota yang mengadakan pesta. Adanya 
kebebasan jumlah uang yang harus diserahkan menyebabkan keanggotaan dalam 
perkumpulan tersebut menjadi terbuka untuk semua golongan. Karena giliran menarik 
uang paketan dari perkumpulan hanya bisa diperoleh apabila mengadakan pesta maka 
tidak jarang anggota-anggota yang memerlukan uang tersebut terpaksa meminjam anak 
saudaranya untuk dikhitan atau dikawinkan. Hal tersebut dilakukan apabila mereka 
tidak mempunyai anak. Dalam hal ini, perkumpulan paketan ini merupakan alat 
menabung yang diselenggarakan oleh banyak orang Betawi secara bersama ( 
Boedhisantoso: 1984: 370-371). 

Dalam Tradisi Andilan dan Paketan, memperlihatkan suatu nilai positif yaitu 
merupakan simbol kerukunan masyarakat Betawi dan juga menunjukkan identitas 
masyarakat Betawi yang awalnya adalah masyarakat agraris serta bercirikan komunitas 
yang erat. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, saat ini tradisi 
tersebut sudah sangat jarang dilakukan oleh masyarakat Betawi. Mulai memudarnya 
tradisi ini seiring dengan bergesernya kehidupan masyarakat Betawi yang awalnya 
agraris menjadi pedagang, buruh atau menjadi pegawai dikarenakan berkurangnya lahan 
dan kebun.  

Sikap toleransi antara lain dapat dilihat dari pandangan hidup masyarakat 
Betawiterhadap pernikahan. Tidak menjadi masalah apakah seorang pemuda/pemudi 
Betawi akan menikah dengan orang dari suku atau budaya di luar Betawi dan tidak 
menjadi masalah apa pekerjaan yang dimilikinya. Syarat utama yang ditekankan adalah 
asal menganut agama Islam. Sehingga dalam budaya masyarakat Betawi tidak ada 
larangan untuk menikah dengan orang diluar Betawi. 

Penelitian yang dilakukan Yasmine Shahab pada tahun 1989 menunjukkan 
bahwa masyarakat Betawi merupakan satu-satunya suku bangsa di Indonesia yang 
mempunyai tingkat pernikahan antar etnik yang paling tinggi (Shahab, 2005:30). Dalam 
hal ini, tersirat bahwa bagi masyarakat Betawi etnis atau suku tidak menjadi ukuran 
penting untuk menilai satu suku lebih baik atau lebih buruk dari suku lainnya. 
Pandangan yang demikian tentunya bernilai positif karena pandangan demikian mampu 
meredam potensi konflik horizontal cenderung terjadi dalam negara yang multikultur 
seperti Indonesia. Menurut Ridwan Saidi dalam bukunya yang berjudul “Profil Orang 
Betawi”, kehidupan yang toleran berlangsung lama dalam masyarakat Betawi tatkala 
struktur demografi masih berpihak secara kuantitatif kepada orang Betawi. Sampai 
dengan tahun 1970, di Jakarta tidak terjadi hura-hura rasial, etnis atau bentrokan antar 
agama. 

IV 

Banyak generasi muda Minang yang sudah tidak mengenal pepatah-petitih 
Minang, apalagi menjalankannya. Upaya “menemukan kembali” atau “menciptakan 
kembali” sejarah, tradisi dan local genius yang pernah berjaya merupakan salah satu 
usaha yang harus dilakukan. Azyumardi Azra mengibaratkan usaha tersebut sebagai 
“Mambangkik Batang Tarandam” yang artinya membangkitkan kembali pohon 
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eksistensial yang telah terendam dan tidak lagi mengapung di permukaan. Sebuah 
pekerjaan yang tidak ringan. (Azra, 2008: 551-556). 

Demikian pula halnya dengan kearifan lokal suku-bngsa Betawi. Mengingat 
etnis Betawi berada di ibu kota metropolitan Jakarta yang banyak didatangi oleh etnis 
lainnya dari luar Jakarta, maka dikhawatirkan ketahanan budaya lokalnya akan tergerus 
dari akarnya. Apalagi dengan pembangunan dan pengembangan kota Jakarta yang 
semakin gencar dilakukan menyebabkan banyak etnis Betawi yng tergusur ke daerah-
daerah perbatasan Jakarta. Untuk itu diperlukan strategi penguatan budaya lokal Betawi 
sebagai salah satu dasar pembentukan jati diri dan karakter bangsa.  

Ketahanan budaya lokal dapat dilakukan melalui pendidikan (formal dan 
informal). Pendidikan merupakan upaya sosial budaya yang sangat penting dalam 
membangun dan mengembangkan kualitas warga negara dan anak bangsa. Secara resmi 
pendidikan budaya dan karakter bangsa sudah dicacangkan sejak Januari 2010 dalam 
Sarasehan Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa. Pada kesempatan itu telah dicapai 
“kesepakatan nasional” mengenai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa (PBKB). 
Pada dasarnya PBKB adalah bagian yang “hilang” dari pendidikan nasional sehingga 
harus dikembalikan sebagai bagian integral pendidikan nasional. (Hasan, 2010, 2). 

Namun, pembentukan atau penguatan jati diri dan karakter bangsa bukan melulu 
tugas pendidik melalui mata pelajaran di sekolah, tetapi juga melalui keluarga dan 
lingkungan. Untuk memperkuat jatidiri dan karakter bangsa dibutuhkan gerakan 
nasional yang diikuti oleh seluruh anggota masyarakat. Yang diperlukan saat ini adalah 
bagaimana jati diri dan karakter yang ada pada dasar negara itu diterapkan dalam 
kehidupan sehari-hari dan tidak lagi pada taraf wacana melainkan tercermin dari 
perilaku, mulai dari pimpinan tertinggi, para pejabat, tokoh masyarakat, pemuka adat 
dan agama, orang tua sampai pada masyarakat umum. 

Selain di sekolah, strategi penguatan Jatidiri dan Karakter bangsa bisa juga 
dilakukan pada organisasi sosial dan kemasyarakatan seperti, Karang Taruna, 
Kelompok Pengajian ibu-ibu atau partai-partai politik. Diperlukan adanya gerakan 
bersama dalam mensosialisakan karakter dan jatidiri bangsa secara berkesinambungan 
yang disertai dengan komitmen yang tinggi. Upaya kecil yang dilakukan di sekolah-
sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, toleransi dan gotong-royong sudah 
seharusnya mendapat perhatian lebih banyak dalam usaha pengelolaan jati diri dan 
karakter bangsa. 

Bila bercermin dari keberhasilan orang Korea Selatan dalam membangun bangsa 
dan negaranya menjadi bangsa yang maju dan berhasil, maka sesungguhnya kita bangsa 
Indonesia sudah memiliki sifat-sifat yang mereka punyai seperti gotong-royong, 
toleransi, saling menghormati dan kerja keras yang tercermin dari kearifan lokal suku-
bangsa yang ada di Indonesia. Namun gotong-royong yang ada sekarang lebih 
diwujudkan dalam bentuk politisasi jabatan bersama keluarga, pembagian kekuasaan 
bersama dan korupsi bersama, sehingga keinginan menjadi bangsa yang maju masih 
memerlukan perjuangan yang panjang. 
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