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EPILOG

LOCAL WISDOM,
LOCAL STUPIDITY, DAN

EKSOTISME BUDAYA: CATATAN
KEBANGKITAN TRADISI LOKAL

Ahmad Muttaqin

Sebagian orang menganggap budaya lokal ( local culture)
merupakan simbol keterbelakangan, penghalang kemajuan dan tidak
sesuai dengan peradaban modern. Untuk menjadi modern,
masyarakat harus menanggalkan segala hal yang berbau lokal. Sayap
puritan agama-agama besar (world religions), dalam batas tertentu,
telah berkontribusi nyata dalam meminggirkan budaya lokal tersebut.
Tidak jarang agama-agama besar tersebut menilai lokalitas tersebut
sebagai ekspresi keberagamaan yang tidak autentik. Negara, sebagai
salah satu pilar utama proyek modernitas, juga berperan penting
dalam me-marginal-kan eksistensi kebudayaan lokal.

Asumsi tersebut berkembang pada abad 20an, ketika moderni-
tas menjadi perspektif dominan dalam mengkaji kebudayaan. Kini,
saat modernitas dengan developmentalism theory-nya mendapat kritik,
serta lahirnya teori dan perspektif  baru dalam mengkaji kebudayaan
—seperti post-modernism, post-traditionalism, multiple-modernity—,
kebudayaan lokal seolah menemukan momentum untuk bangkit.
Orang tidak lagi memandang local culture sebagai bentuk
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1 Meski demikian perlu juga di catat di sini bahwa tidak semua tatanan global
merupakan global wisdom, tidak sedikit prinsip-prinsip tata dunia global yang mangandung
global stupidity.

keterbelakangan, namun sebagai sumber kearifan hidup atau local
wisdom. Kritik terhadap masyarakat modern yang kering secara spiri-
tual akibat terlalu bersandar pada rasionalitas telah mendorong se-
bagian manusia modern mencari alternatif. Alternatif tersebut mereka
temukan dalam local culture yang dinilai memiliki kekayaan luar biasa
dalam memberikan hikmah hidup dibalik ekpresinya yang sederhana.

Bisa dikatakan, sekarang adalah era kebangkitan budaya dan
tradisi lokal. Ia tidak lagi dipandang sebelah mata sebagai peng-
hambat kemajuan. Budaya lokal dinilai tidak hanya mampu ber-
sanding dengan modernitas, namun juga globalitas sekalipun. Karena
itu, tidak sedikit yang menyuarakan perlunya menggali kearifan lokal
di tiap-tiap kebudayaan dan tradisi lokal. Kampanye semacam ini
hadir melalui kajian akademik, forum-forum diskusi, publikasi me-
dia, juga acara-acara televisi. Meski demikian, ada catatan kritis
terhadap kebangkitan local culture dan local wisdom ini. Siapa sebenarnya
yang menganggap bahwa tiap budaya lokal memiliki kearifan
lokal? Orang dalam (insider) pelaku budaya tersebut, atau orang luar
(outsider). Bila itu orang dalam, tentu bisa difahami sebab mereka
adalah pelaku seluruh sistem nilai yang tekah diwariskan turun
temurun. Namun sadarkah mereka bahwa sesuatu yang dianggap
wisdom tersebut sangat mungkin akan dianggap sebaliknya oleh or-
ang/budaya lain di tengah era global yang memungkinkan manusia
dari bebagai latar belakang budaya dan tradisi saling berinteraksi?
Alih-alih sebagai wisdom, bisa jadi orang luar dengan sistem nilai yang
berbeda akan menganggap suatu local practice sebagai stupidity expres-
sion. Selain itu, penilain local wisdom para insider terhadap budayanya
sendiri-sendiri dalam tahap tertentu mungkin ada yang bertentangan
dengan global wisdom, misalnya praktik-praktik berbau kekerasan yang
ada di sebagian budaya lokal akan berbenturan dengan prinsip-prinsip
HAM.1
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Bila yang mengkampayekan lokal wisdom tersebut ousiders, kira-
kira apa motif  dibalik apresiasi tersebut? Yang sering terjadi, apresiasi
orang luar terhadap budaya lokal sebatas pada keterpesonaan mereka
atas keunikan tradisi dan simbol-simbol kebudayaannya yang di-
anggap eksotik. Padahal, eksotisme, meminjam penjelasan Nurcholis
Madjid saat ditanya oleh seorang koleganya tentang makna eksotik
dalam sebuah forum, adalah rasa kagum akan keindahan dan keunik-
an ketika melihat suatu tradisi atau budaya, namun pada saat
bersamaan orang yang melihat tersebut tidak mau menjadi seperti
obyek yang dianggap eksotik tersebut. Jadi, dibalik eksotisme adalah
jalan berfikir bahwa si subyek lebih baik dibanding si obyek. Bila
demikian halnya, maka kebangkitan local culture yang disuarakan oleh
outsiders belum bisa mengubah pola hubungan dari “I/We – It”  ke
model “I/We – You”. Pola I/We – It ini dengan mudah dapat di-
jumpai dalam berbagai paket-paket wisata budaya serta acara-acara
televisi yang “menjual” etnisitas.

Lalu, mau kenana kebangkitan tradisi dan budaya lokal
Nusantara?

Wallahu a’lam.


