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Pengajar pada Fasa Unpad dan FISS Unpas

SUDAHKAH ditemukan langkah-
langkah konkret untuk mewujud-
kan Sunda Jaga (Sunda masa
depan) yang jaya? Pertanyaan itu
patut diajukan karena akhir-akhir
ini perbincangan ten tang (kebuda-
yaan) Sunda begitu sering
dilakukan. Taktanggung-
tanggung, pembahasan ten tang
Sunda itu tidak hanya dilakukarr
oleh orang Sunda saja, melainkan
juga oleh orang-orang dari etnis
lain, bahkan orarig-orang dari luar
negeri. Pembahasnya pun bukan
pula jalma jore-jore, melainkan para
sarjana dan pakar kebudayaan.
Pembicaraan ten tang (kebuda-

yaan) Sunda dikemas dalam '
bentuk seminar, baik bersifat
nasional maupun internasional.
Penyelenggaranya adalah 1mbaga-
lembaga yang sangat berwibawa. ,
Di akhir tahun 2010, tepatnya
tanggal. 25-27 Oktober, di Bogor,
Pemerintah Provinsi Jawa Barat
menyelenggarakan International
Conference on Nature, Philosophy
and Culture of Ancient Sunda
Civilization 2010.
" Konferensi internasional itu
bertema Reinventing Sunda in
Strngtehing the National Culture
and Promoting Cultural Diversity.
Konferensi internasional itu
dilengkapi pula dengan Pameran
Produk Budaya, P~gelaran Seni
Tradisi dan Tinjauan Lapangan ke '
Kawasan Percandian Situs Batujaya
Kabupaten Karawang.
Di akhir konferensi internasional

itu semakin menguatlah kebangga-
an Urang Sunda pada masa lalunya.
Kebanggaari bahwa masa lalu
Urang Sunda adalah masa penuh
kejayaan. Bahwa di masa lalu,
orang Sunda pernah mengalami
peradaban sedemikian tingginya.
Bahwa dengan demikian berarti,
Urang Sunda masa kini bukanlah
keturunan jalma jore-jore.

Di awal tahun 2011 kegiatan
yang membahas tentang Sunda
dilakukan oleh tiga perguruan
tinggi terkenal di Bandung. Bulan
[anuari, Unpas menyelenggarakan
seminar internasional dengan .
menghadirkan lebih dari Iflorang
sarjana dari Malaysia. Tg19-1O
Februari, Unpad pun menyeleng-
garakan Seminar Internasional
yang membahas Reformulating
and Transforming Sundanese
Culture. Pada bulan yang sama,
giliran Unisba menyelenggarakan
kegiatan yang juga membahas
kebudayaan Sunda. Pembicaranya
adalah pakar-pakar kebudayaan,
pesertanya pun orang-orang
pilihan.
Sebatas "Ngadu Bako"
Serangkaian panjang

pembiacaraan ten tang Sunda
itu, sebagaimana juga
pembicaraan sejenis' yang
berlangsung sebelumnya,
selalu terkesan ngabuntut
bangkong, tak pernah ada
kelanjutan. Tak ada
program aksi yang merupa-··
kan langkah lanjutan dari apa
yang dibicarakan itu. Tidak ada
rincian tentang langkah-Iangkah
implementatif yang harus
dilakukan agar rumusan pem-
bicaraan tersebut bisa "berbunyi"
dan tidak sekadar menjadi pengisi
lemari arsip belaka, atau bahkan
hanya dibuang ke keranjang
sampah. Tidak ada lajuning laku.
Karena tidak disertai lajuning

laku, maka serangkaian
pertemuan itu, yang tentu
saja mengeluarkan anggaran
tidak kecil, tidak terasa man-
faatnya. Konferensi internasional,
atau apapun namanya itu, tak lebih
dari sekadar forum silaturahim di
antara orang-orang Sunda yang
lawas tidak bertemu, kemudian
ngadu bako.
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Ada hal penting yang seharus-
nya menjadi bahan pembicaraan
Urang Sunda sekarang tanpa
harus melibatkan pakar-pakar
luar daerah atau bahkan luar-
negeri. Urang Sunda Masa Kini
harus merumuskan apa yang
menjadi "keinginan bersama"
(kahayang kolektif)-nya. Kemudain
bersama-sama menetapkan kapan
kahayang
kolektif itu .
harus (atau
akan) ter-
wujud. Untuk
mengetahui
kapan kahayang
kolektif itu
harus (atau
akan)
terwu-
jud,

tentu Urang Sunda harus menge-
tahui kekuatan yang dimillkinya
saat ini untuk dapat mencapai
kahayang itu.

Urang Sunda perlu mempunyai
database tentang potensi yang
dimilikinya saat ini. Dengan
memiliki database ten tang potensi
yang dimilikinya itu, Urang
Sunda akan mengetahui bagai-
mana kekuatannya saat ini,
sehingga dapat menentukan
secara pasti kapan akan mampu
mencapai kahayang kolektif yang
dicanangkannya.

Bagaimana mungkin Urang
Sunda akan mampu meraih Sunda
Jaga yang Digdaya apabila
kekuatan, dan juga kelemahan,
yang dimiliki Sunda Masa Kini
tidak diketahui. Diperlukan
penelitian yang sungguh-sungguh
untuk mengetahui kekuatan Sunda
Masa Kini, untuk memperoleh
database tentang potensi yang
dimiliki Sunda Masa Kini dalam
berbagai aspek kehidupan.

Tentang perlunya Urang
Sunda memiliki database
Kasundaan, merupakan salah
satu persoalan Yangmencuat
secara tajam pada acara
peluncuran buku karya Tjetje
Hidayat Padmadinata berjudul
Menembus Sekat-sekat Budaua,
Kamis (23/2)g lalu. Banyak

persoalan yang mengemuka,
seperti perlunya membukukan
pemikiran-pemikiran para
tokoh Sunda yang memberikan
warna pada perjuangan
Kasundaan agar pemikiran-

pemikiran yang pada
umurnnya syarat makna

'/ itu dapat dikaji-ulang, dan
dijadikan rujukan bagi

perjuangan Urang Sunda
Masa Kini menuju Sunda

Jaga yang didamba-
kan. Sunda yang
diperhitungkan
dalam percaturan
regional [awa Barat

dan nasional Indione-
sia, Sunda yang sadar

pada posisinya sebagai
bagian dari peradaban
global yang terus
bergulir tanpa bisa
dihindarkan. ***


