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"social learning" juga untuk mengikat kelompok yang semakin

kentara batas dan keberadaarmya. Unhrk T|.t,"strong state" sangat

dibutuhkan pada abad mendatang tidak untuk melicinkan jalan

pasar global, tetapi untuk menyelamatkan ruang-ruang publik

yang memungkinkan masyarakat mengembangkan identitas dan

jati dirinya sebagai orang Indonesia.

Proses estetisasi dalam kehidupan perkotaan telah menegas-

kan suatu transformasi identitas dengan batas- batas kultural yang

berubah. Perubahan ruang desa-kota tidak lain merupakan suatu

proses harsformasi sosial yang melahirkan suafu kultur baru yang

membedakan dirinya dengan kultur lama (pedesaan), khususnya

terjadi pada saat pembentukan gaya hidup berorientasi pada nilai

yang bersifat global dengan batas-batas sosial yang mengabur.

Transformasi ruang perkotaan menyebabkan batas-batas kultural

menjadi mengabur dengan adanya pembentukan sejarah baru

dalam identitas masyarakat kota. Identitas dalam konteks glo-

bal memiliki corak simbolisasi yang padat dengan nilai estetika

yang menggugat nilai-nilai etis dan definisi normatif tentang ke-

hidupan secara umum. Makna kehidupan iLu sendiri kemudian

ditentukan oleh proses diskursif yang dibangun dengan kekuat-

an yang bervariasi dengan kepentingan yang beragam, karena Pusat
kekuasaan mengalami gugatan akibat kompetisi yang semakin

berat yang melibatkan aktor dan partisiPan yang berbeda. r
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Froduksi dan Reproduksi Kebudayaan
dalam Ruang Sosial Baru

Pendahuluan

Sekelompok orang yang pindah dari safu lingkungan budava
ke lingkungan budaya yang lain, mengalami proses sosial budaya
yang dapat mempengaruhi mode adaptasi dan pembentukan
identitasnya (Appadurai, 1994;[:rgold, 1995). Pengelompokan baru,
definisi sejarah kehidupan yang baru, dan pemberian makna
identitas merupakan kekuatan di dalam mengubah berbagai eks-
presi kultural dan tindakan-tindakan sosial para pendatang. Ke-
budayaan daerah tujuan telah memberi kerangka kultural baru
yang karenanya turutpula memberikan definisi-definisi dan ukur-
an-ukuran nilai bagi kehidupan sekelompok orang (Featherstone,

Proses semacam ini merupakan proses sosial budaya yang
penting karena menyangkut dua hal. Pertama, pada tataran sosial
akan terlihat proses dominasi dan subordinasi bgdaya terjadi se-
cara dinamis yang memungkinkan kita menjelaskan dinamika
kebudayaan secara mendalam. Kedua, pada tataran individual
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yang menelaskan keberadaannya dalam kehidupan sosial ;iffigf
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akan dapat diamati proses resistensi di dalam reproduksi iden- .
titas kultural sekelompok orang di dalam konteks sosial budaya 

;
tertentu. Proses adaptasi ini berkaitan dengan dua aspek: eks- .t
presi kebudayaan dan pemberian makna tindakan-tindakan indi- \
vidual. Dengan kata lain, hal ini menyangkut dengan cara apa q
sekelompok orang d"p", *"*p".t"h"l@
suatu etnii di dat@ya ),angTa6eat-'

Pemahaman tentang proses reproduksi kultural yang me-
nyangkut bagaimana "kulrduyu

lingkungan baru, masihsan gat terbatarg Peneliti an kesukubang-

saan umurnnya menitikberatkan kebudayaan sebagai "pedoman"

dalam adaptasi dan kelangsungan hidup (Barth, 19BB) sehingga
lebih melihat aspek produktif dari sebuah kebudayaan. Semen-
tara itu, aspek reproduktif yang menjadi kecenderungan baru
di dalam menjelaskan perubahan-perubahan kontemporer (Ap-

pandurai, 1994;Harmerz,1996; Olwig & Hastrup, 1997; Strathern,
7995), masih kurang diperhatikan. Dalam konteks Indonesia dis-
kusi yang mengarah pada proses pemaknaan kembali kultur
daerah asal ini masih bersifat baru, khususnya dalam memberi-
kan pemahaman baru tetang konteks sosial budaya yang ber-
ubah-ubah.

Tulisan ini membicarakan bagaimana ErubahgnJgAng_telah
menyebabkan perubahan dalam politik kebudayaan. _\4.obiltas
yang terjadi telah mempengaruhi identitas kelompok melalui

penggunaan simbol-simbol baru. Kecenderungan ini didorong
olehggdig_$gssa yang tumbuh kemudian yang menyebabkan
kebudayaan bersifat reproduktif.

Mobilitas, Konteks Budaya dan Pembentukan ldentitas
Mobilitas telah menjadi faktor penting dalam pembentukan

dan perubahan peradaban umat manusia karena perbedaan

-tempat 4alam kehidupan manusia telah menciptakan definisi-

definisi baru, tidak hanya tentang lingkungan kebudayaan di
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mana seseorang tinggal tetapi juga tentang dirinya sendiri
(Appadurai,1994; Hannerz, 1996). Appadgrqi clan Hannerz telah

ng dalam lingkungan
tbntu di satu pihak mengharuskan p""y"""uiu" aoi yu.,g terus
menerus unu t menj

pihak,:dentitas asal yang telah menjadi bagian seiarah
)an seseorans tidambeoihr saia hahl-kehidupan seseorang tidak@tu sa;'a, bah-

EIn-kebpd.avaan _-kan kebudavaan asal cenderu 
-

Proses@
terjadi, seperti ditunjukkan Georg Simmel (Ig9I), pada saat ber-
langsungnya interaksi yang terus menerus antara sifat-sifat gen-
eral (sosial) yang harus dipertahankan.

Dalam banyak studi telah diperlihatkan bahwa perubahan
wilqreblrnpat tinggal,latar belakang sosial, dan latar belakang

*lg*rc1_ggl"pakan konteks yang memberikary;^/ana_bagi_*
identi tas ke_loqpok _dan .ide:r tiJas. kesukuba ngsaan (Abdul lah,
2001; Anderson, 1991: Barth, I99B). Sejalan dengan mobilita_s
manusia yang demikian padat, yang dinilai Appadurai sebagai
fenomena mencolok sejak abad ke- 20, batas-batas wilayah (ke-
budayaan) tidak lagi menjadi penting karena suatu kelompok
tidak selalu terikat pada batas wilayah kebudayaan sendiri, ia
telah menjadi bagian dari batas wilayah kebudayaan yang ber-
beda yang bahkan cendemng berubah-ubah pada saat orang ber-
pindah dari satu tempat ke tempat lain.

Secara umum mobilitas berbagai kelompok masyarakat telah
menjadi fenomena yang sangat umum. Hal ini mengandung pe-
ngerhan bahwa lingKungan sosial budaya setiap orang- dapat ber-
ubah-ubah yang- rynFat terga{1grg pada perilaku mobilitas sese-
g.u.,gutalt
kelompok orang berhadapan dengan nilai-nilai baru yang meng-
haruskannya menyesuaikan diri secara terus menerus. Dalam
situasi semacam ini studi antropologi relevan untuk mempertanya-
kan bagaimqlra r€Eeelanfatau sekelompok orang dapat me;rp,er:-
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nilai dan praktik kehidupan secara .r*;."";;;"rffifft"fr
nl* telah menjadi kekuatan baru fr,g *"*perkenalkan n'ai-nilainya kepada pendatang, *"rkiprn ia tidak sepenuhnya me_miliki daya paksa. Namun demikian, proses reproduksi kebu_dayaan lokar' tempat setiap kebudayaan melakukan penegasan-

Penegasan keberadaannya sebagai pusat orientasi nilai suatumasyarakat, tentu
orans (Appa dura,,Tiil;ffi::flHil:ff ;|:*'i 

diri se ti ap
Ked ua, terja di proses 

{>e Tpe_n tu-len, 4un tig, individ ua ljran gdupu 
. Bah_kan dalam kontekl

l:, " *,"". ;;: ftjil:1 ;ff iH [:ll"f ffilff]i;;Abdullah, 1995; strath"r.,, rggs). i<ebudayaan dalam har ini ke_mudian berftrngsi *gugu] apa yang dikatakan Ben Anderson se_bagai imagined ztarues (anderson , toitl,fang uerfungsi dalam fikir-an setiap orang yang menjadi penduk,ng dan y*gir"_p".r"hr._

*ffit":1il:ilifu.meskipun seseorans b".,iu dl r.,,, f;,,s_

dua proses vang dapat terjadi, seperti ;;il""#,ill#;rli
para ahli. Pertama, terjadi adaptasituttr-ral oara np-.rrrnn_ )-,_^^ ,

_^ _,l"oti 1g.f.lg.,ru"i buauuu ̂ erupakan landasan yang cukuppenting dalam menjelaskan f,Jubaitan-perubahan adaptasi suatuetrLis (Appadurai, 1994; strathem, 1g5). Dalamhubungannya dengan

fi "n}ffii;:: :::T"' bahwa ada tiga P';"; ;;J' r*,

tahankan nilai-nilai kebudy_aan asalnya. Har ini mengingat bahwawilayah kebudayaa" 
lidif 

l"g, pu.,rr^g dalamproses pemberianmakna kehidupan individuaikur"r,u irituyuf, kebudayaan sese_orang berubah-ubah saat ia pindah dari satu tempat ke tempatlain (Anderson, 1991: Hannerz,1996).

. . 
Molilitas dengan demikian terah mendorongproses rekons-

,:-:::i:::::1":o""mpok 
orans. sejaran densan har ini, ada
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ot3lg y3l6l**' ?engelompokan ini merupakan prosespenting dalam hubrlgannyu d".,jur, proses adaptasi pendat;rng,yang ini berarti pembentuku., hrl,
Kedua, tgrladi
adarase lH#arti yang sangat berbeda bagi seseorang karena seting sosiar yangberbeda dengan seting di mana me.eku menjadr ba-j'ai"r"u"t,.-_nya. Ketiga, r 

iri sese_orang' yang menyebabkan ia mendetrnisikan o"-r"u *"uL,kultural dirinya dan asal usulnva.

," o, :ffj i il #l:",1il:::,[:'Jilf:* il:;il::? :,:::konteks sosiar memberika.r *uinu pada tindakan-tidakan indi_vidual (Berger, 1990; Simm;el, tggl)Strathern, 1995).perubahankonteks juga kemudian memberikan kesadaran baru bagi i^di-vidu daram mendefinisikan kembari kebudayaan dan identitasyang dianutnya (Appadurai, 7994;193;Olwig & Hastrup ,1997:6)' Hal ini sejaran dengan pem'.r.u., uun*" toitets ,*iut trauyumenjadi faktor penting di dalam pemberian makna t"irorpu.,secara umum (Featherstone, 7990; Berger, 1990).Reprodukst U"l:l"r-"an merupakan proses penegasan iden_titas budaya yang dilakukan of"f, j*autang, yang dalam hal ini

;ffffrllff T:'o' "n kebu d avuu^ u,ut.,vu pariu d i ;;0.;;;;
keb u d a va a ; ilT"i# ff;:il]i :,"*:"ft ::t*i'.:;orang Jawa yang ada di Suriname (suparlan, 7gg5). Demikianpula orang-orangJaawa yang ada di berbagai lokasi transmigrasiatau di Malaysia, di lingkunlan_tingkun;;;;;;;";; 

r"^,berbeda dengan kebudayaa" p*r,i"oudayaan 
dalarn kontekssemacam ini dihadirkan melalui simbol_simbol yang menegas_kan kehadiran identitas kelompok.

dapat terjadi. pertama, terjadi pengelomr,oturiu*.. a".,il;.:il:
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Pembentukan Ruang Simbolik Baru
Integrasi ekonomi ke tatanan ekonomi global telah terbukti

juga merupakan integrasi sosial budaya ke dalam suatu tatanan
dunia, yang kehadirannya dapat dilihat di kalangan penduduk
kota. Revolusi teknologi elektronik dan teknorogi komunikasi/
transportasi telah merupakan jembatan yang menghubungkan
berbagai tempat dengan berbagai belahan dunia lain. Hal yang
mencolok teqadi dalam kecenderungan ini adalah tumbuhnya
clnsLnner ctilttrre di kota-kota (Featherstone, 1991) yang merupa-
kan bagian dari proses ekspansi pasar (Evers, lggl). Dalam pro-
ses ini ko_nsu_r-nsi merupa-kan faktor penting di dalam mengubah
tatanan nilai dan tatanan simbolis. DaG@
titas dan subyektivitas mengalami transformasi, baik menyang-
kut masalah integrasi maupun masalah nasionalisme (Feather-
stone 7990).

Basis material yang tampak dalam proses konsumsi pen-
duduk kota menunjukkan satu usaha aktif penduduk dalam mem-
b.angun identitas pribadi. Berbagai penelitian mengenai perkem-
bangan dan pertumbuhan kota menunjukkan bahwa perubahan-
perubahan yang terjadi di kota disebabkan oleh ledakan pertam-
bahan penduduk. Laju pertumbuhan penduduk di kota berasal
dari peningkatan jumlah pendatang dari daerah pedesaan dan
dari kota-kota lain yang lebih kecil. Pemusatan kegiatan ekonomi
di kota-kota besar telah menyebabkan konfigurasi penduduk
semakin terpusat di wilayah perkotaan.

Ada beberapa implikasi dari tekanan penduduk di per-
kotaan. Pertama, tingkat kepadatan penduduk yang tinggi akan
membawa implikasi pada fasilitas publik perkotaan. Berbagai
sarana dan prasarana menjadi kurang memadai. Lalulintas me-
rupakan masalah yang sangat rumit untuk ditangani pada saat
kota sudah begitu padat. Kedua, tingkat kepadatan penduduk
yang tinggi mempengaruhi pengelolaan ruang yang lebih rumit,
yang secara langsung mempengaruhi harga tanah. Dengan
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naiknya harga tanah, biaya hidup di perkotaan menjadi semakin
tingg.Ketiga, kenyamanan untuk tinggal di kota menjadi per_
soalan penting akibat tekanan penduduk. polusi suara dan udara,
rawan kebakaran, kecelakaan, dan tingkat kriminalitas merupa-
kan faktor yang mempengaruhi kenyamanan. Menurut Koswara,
paling sedikit terdapat empat persoalan pokok yang muncul di
perkotaan: (1) Fasilitas-fasilitas lingkungan dan infrastruktur
yang kurang memadai; (2) Kondisi perumahan yang kurang sehat;
(3) Tingginya tingkat kepadatan penduduk dan pola penggunaan
tanah yang tidak teratur; dan (4) tatanan kehidupan sosial vang

. kurang teratur.

N 
Konteks ruang tersebut telah mengubah kota menjadi s,atu

p i ruang konsumsi yang membentuk suatu gaya hidr.rp kota. Dua
Yproses merupakan tanda dari transformasi sosial perkotaa. se-

$rlmacam 
ini, yaitu proses konsumsi simboris dan transformasi estetil

\ i Proses konsumsi simbolis merupakan tanda penting dari pem-

t* 
bentukan gaya hidup di mana nilai-nilai simbolis dari suatu pro-

,i " duk dan praktik telah mendapat penekanan yang besar diban-

9 dingkan dengan nilai-nilai kegunaan dan fungsional. Hal ini
paling tidak dapat dijelaskan dengan riga cara; kelas sosial telah
membedakan proses konsumsi di mana setiap kelas men,njuk-
kan proses identifikasi yang berbeda. secara umurn memang tam-
pakbahwa pilihan-pilihan dilakukan sesuai dengan kelas di mana
integrasi ke dalam suatu tatanan umum seperti kebudayaan Jawa
tidak terbentuk sepenuhnya. Nilai simbolis dalam konsumsi tam-
pak diinterpretasikan secara berbeda oleh kelompok yang ber-
beda. Pasar dalam masyarakat semacam ini lebih berfungsi se-
bagai pembatas dan penegas batas-batas kelompok. pasar.justru
menegaskan kolektifitas, walaupun dalam bentuk identitas ko-
munal dengan gaya hidup yang berbeda. orientasi nilai kelom-
pok yang sudah sejak semula terbentuk telah berperan dalam
mengendalikan ekspresi dan praktik setiap kelompok etnis.
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Kedua, barang yang dikonsumsi kemudian menjadi wakil

dari kehadiran. Hal ini berhubungan dengan aspek-aspek

psikologis di mana konsumsi suafu produk berkaitan dengan

perasaan atau rasa percaya diri yang menunjukkan bahwa itu

bukan hanya sekedar assesoris, tetapi barang-barang merupakan

isi dari kehadiran seseorang karena dengan cara itu ia berko-

munikasi (Goffman, 1951). Demikian pula bagi kelompok yang

memiliki wilayah pertukaran sosial terbatas, maka ia tidak me-

rasa membutuhkan suatu benda atau praktik. Perbedaan kelom-

pok di sini memperlihatkan perbedaan wilayah di mana wilayah

tersebut telah menjadi wilayah kebudayaan yang memiliki orien-

tasi dan beniuk-bentuk pertukaran sosial yang berbeda. Hal ini

menunjukkan bahwa proses konsumsi itu juga bersifat fungsio-

nal karena melayani atau disesuaikan dengan kebutuhan masing-

masing kelompok. Kelompok yang tinggal di kota merupakan

kelompok yang memiliki orientasi nilai yang kurang lebih sama

dan pasar di satu pihak, menegaskan kehadiran masing-masing

orang, di pihak lain menegaskan kepatuhan-kepatuhan sosial

individual terhadap tata masyarakat yang berorientasi pada gaya

hidup tertentu.

Ketiga, berdasarkan proses konsumsi dapat dilihat bahwa

konsumsi citra (image) di satu pihak telah menjadi proses kon-

sumsi yang penting di mana citra yang dipancarkan oleh suatu

produk dan praktik (seperti pakaian atau makanan) merupakan

alat ekspresi diri bagi kelompok. Bagi kelas menengah citra

yang melekat pada suatu produk (global) merupakan instrumen

modernitas yang mampu menegaskan keberadaannya dan iden-

titasnya. Proses identifikasi yang terwujud melalui proses kon-

sumsi merupakan proses aktif di dalam konsumsi cilra yang me-

nyebabkan intensifikasi kesadaran kelas. Rumah, misalnya, di-

konsumsi karena style, dengan sifat yang modem atau karena ke-

r:nikannya yang menegaskan perbedaannya dengan orang lain.
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Dalam proses konsumsi dan pergeseran orientasi kehidupan
kota, referersi kadisional tampak melemah. Hai ini terutama di-
sebabkan oleh kebudayaan lebih terikat pada lokalitas yang spe-
sifik dan kendali kelas yang tegas. Dalam seting sosial baru se-
perti kota-kota baru, simbol-simbol lebih merupakan sesuatu yang
dikonstruksikan untuk kepentingan-kepentingan yang lain, yang
kemudian menciptakan kultur tersendiri yang tidak terintegrasi
ke dalam sistem kebudayaan di luarnya.

Perubahan konteks sosial semacam ini di Indonesia tidak
terlepas dari sejumlah kebijakan yang berkaitan dengan dere-
gulasi ekonomi yang dikeluarkan oleh pemerintah sejak 1980-
an. Telah dijelaskan bahwa Indonesia tidak dapat mengisolasi-
kan dirinya dengan kecenderungan arus global yang semakin
kuat dewasa ini. Dalam proses ini, integrasi ekonomi Indonesia
ke dalam pasar internasional tidak dapat ditolak. Indonesia di-
anggap sebagai salah satu pasar yang potersial bagi produk glo-
bal. Perbaikan telekomunikasi dan transportasi, sebagai salah
satu faktor terpenting, telah memungkinkan mengalirnya barang-
barang global yang dengan mudah diperoleh di berbagai tempat
yang pada gilirannya mengubah mode konsumsi berbagai suku
bangsa. Namun demikian, globalisasi harus juga dilihat sebagai.
tekanan terhadap kehidupan sosial secara umum karena har itr.r
merupakan faktor mendasar dalam transformasi masyarakat.

Kentucky Fried Chicken, Texas Fried Chicken, Califomia Fried
Chicken, MacDonald, danpizzahut merupakan contoh yang me-
m.mjukkan bahwa citarasa estetis keluarga kelas menengah se-
dang menjalani perubahan. Makanan semacam ini telah menjadi
simbol kehidupan modern di kalangan keias menengah.kota, di
mana konsumsi makanan dianggap sebagai bagian dari rekreasi
bukan hanya sekedar pemenuhan kebutuhan dasar. Citra ten-
tang makanan di sini sangat berbeda dengan citra yang dirniliki
di tempat asalnya, di mana di Amerika atau Eropa makanan itu
dianggap sebagai "makanan jalanan". Dalam konteks ini perlu
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diajukan pertanyaan tentang faktor-faktor yang menentukan pem-
bentukan nilai suatu barang sehingga dalam praktiknya suatu
barang dapat menjadi alat (instrumen) bagi artikulasi diri (iden-
titas). Fakta ini menegaskan kembali ide bahwa produk global
memiliki makna-makna yang berbeda di dalam konteks sosial
yang berbeda (Ewen, 1976,1990; Appadurai, 1986).

Dari sini kita dapat menjelaskan bahwa globalisasi bukan
merupakan proses satu arah karena ada kecenderungan untuk
terjadi dialog dengan sifat-sifat lokal yang menentukan pene-
rimaan atau penolakan unsur-unsur dan barang baru dalam ber-
bagai bentuk diskursus. Penduduk kota mulai membutuhkan
produk global sebagai instrumen untuk mengartikulasikan kelas
dan identitas kelompok untuk membedakan dirinya dengan orang
larn. Hal ini terutama sejalan dengan fumbuhnya kelas menengah
yang begitu pesat sejak tahun 1980-an di Indonesia (Kuntowi-
joyo, 7991), yarrg merupakan kelompok yang paling berpenga-
ruh dalam reproduksi gaya hidup. Label "produk luar negeri"
merupakan semacam fasilitas bagi ekspresi diri kelas menengah
kota.

Penutup: Yang Produktif dan Reproduktif dari Kebudayaan
Media merupakan saluran yang berpengaruh dalam distri-

busi kebudayaan global yang secara langsung mempengaruhi
gaya hidup. Iklan cenderung untuk membenluk pasar baru dan
mendidik kaum muda untuk menjadi konsumen. Hampir tidak
ada agen yang cukup berkuasa unfuk mengendalikan iklan. Lem-
baga nonpemerintah, termasuk lembaga agarrut, tidak terlibat dalam
proses sosial ini meskipun sangat berpengaruh dalam proses per-
adaban. Pemerintah kehilangan pengaruh atas massa dan ke-
hilangan minat di dalam produksi pengetahuan massa.

Dalam musik kita juga dapat melihat kecenderungan yang
sama. Meskipun ciri-ciri lokal masih memiliki pengaruh dalam
musik pop, nilai-nilai barat semakin kental pengaruhnya.
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Pertunjukan kelompok dalam sepuluh tahun terakhir, seperti

Spy.o Cyra yang berlangsung pada bulan Mai 1994 di Yogyakarta

dan sejumlah kota lain atau pementasanjazz di Jakarta dan Sura-

baya sejak awal tahun 1994, rnenjelaskan bahwa sosialisasi suatu

tipe baru musik sedang berlangsung secara intensif. Seiain musik

semacam ini diudarakan oleh beberapa stasiun radio, musik se-

pertt jazz juga didiskusikan dalam pembicaraan publik.
Secara umum dapat diamati bahwa agen pemerintah, ke-

budayaan, dan lembaga agama tidak terlibat dalam proses pro-

duksi dan reproduksiimage simbolik dan mental. Hal ini sesung-

guhnya dapat menjadi proses untuk pengembangan semacam

imaginasi kelompok dan identitas. Kehidupan sehari-hari 1,ang
menjadi basis di dalam pembenhrkanimnge telah didikte oleh pasar

dan institusi terkait (seperti iklan). Kraton dalam banyak kasus

tampaknya telah kehilangan pengaruh dalam masyarakat karena
tidak berfungsi sekuat dulu dalam konskuksi praktik kehidup-

an. Masyarakat kota lebih kurang merupakan "orang luar" dalam
masyarakat Jawa yang sedang diubah oleh pusat-pusat kekuatan
luar. Sifat-sifat lokal mulai mengabur dan digantikan oleh warna-
warni pemandangan pusat-pusat perbelanjaan dan merah putih
Kentucky fried Chicken atau suasana malam yang gemerlap oleh
pub, caf6, dan restoran. Ruang-ruang konsumsi ini merupakan
lingkungan di mana setiap etrLis dienkulturasikan yang kemudian
mempengaruhi identitas kelompok.

Kebudayaan bagi suatu masyarakat bukan sekedar sebagai

frame of reference yang menjadi pedoman tingkah laku dalam ber-
bagai praktik sosial, tetapi lebih sebagai"barang" atau materi yang
bergr.rna dalam proses identifikasi diri dan kelompok. Sebagai
kerangka acuan kebudayaan telah merupakan serangkaian niiai
yang disepakati dan yang mengatur bagaimana sesuatu yang
bersifat ideal diwujudkan. Kebudayaan sebagai simboi (materi)
menunjuk pada bagaimana suatu budaya "dimanfaatkan" untuk
menegaskan batas-batas kelompok. Bahasa yang merupakan
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materi budaya telah digunakan oleh suahr etnis untuk membangun
wilayah-wilayah simbolik di mana penggunaan bahasa telah me-

nyebabkan terjadinya identifikasi diri.

Kebudayaan bagi suatu kelompok telah menjadi standar ukur-

an dalam menilai dan mewujudkan tingkah laku. Nilai baik dan

buruk kemudian diukur berdasarkan ukuran yang berlaku karena

disepakati dan dijaga. Proses semacam ini telah melahirkan pro-

ses eksklusi sosial di mana suatu kelompok cenderung mem-

bangun wilayah simboliknya sendiri yang membedakan diri

mereka dengan orang lain. Komunikasi kebudayaan dalam hal

ini tidak dapat berlangsung dengan baik untuk melahirkan ben-

tuk-bentuk ekspresi kebudayaan yang komunikatif dalam seting

sosial yang berbeda. Kelompok muda atau pasangan-pasangan

campuran di lain pihak memiliki keterbukaan, namun kebuda-

yaan dapat pula ditempatkan sebagai bagian dari estetika yang

dihadirkan dalam bentuk-bentuk pakaian atau upacara-upacara

yang jauh lebih memiliki fungsi sosial ketimpang spiritual.
. Dalam proses pembentukan identitas kelompok migran di

berbagai tempat cenderung terperangkap ke dalam kerinduan

masa lalu. Meskipun ekspresi mereka berbeda, dasar reproduksi

kebudayaan lebih disebabkan oleh usaha menghadirkan masa

lalu ke dalam kehidupan masa kini. Hal ini tidak terlepas dari beban

€-uh yang dipikul oleh setiap kelompok yang meninggalkan

wilayah kebudayaannya, yakni untuk mewujudkan cit-cita dan

menegakkan identitas, misalnya sebagai orang Islam yang taat,

atau sebagai etnis yang taat memegang adat. Meskipun tidak

semua orang berhasii dalam mewujudkan cita-cita yang menjadi

beban sejarah ini, paling tidak "pesan kultural" semacam itu telah

memberi kekuatan pada banyak orang dalam kehidupan sehari-

hari. Berbagai mode ekspresi kelompok budaya yang menunjuk-

kan bentuk-bentuk trarskrip tersembunyi, meminjam istilah ]ames
Scott, yang digunakan sebagai teknik reproduksi kebudayaan asal.

Bentuk- bentuk reproduksi tersebut justru telah melahirkan wilayah-
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wilayah simbolik baru yang memiliki kekuatan isolasi sangat
kuat terhadap lingkungan sekitar.

Tiga hal menjadi penting dalam konteks ini. perbama, pemaham-
an slrategi adaptasi sekelompok etnis di dalam proses integrasi
sosial di mana ia menjadi bagian dari sebuah sistem general. Ke-
dua, persoalan dominasi dan kendali kebudayaan lokal di dalam
memberikan corak dan wama kehidupan individual. Ketiga, rumus-
an mode-mode representasi kebudayaan asal di dalam kehidupan
masakini sekelompok orang dan sekaligus merupakan usaha men-
jelaskan proses pemaknaan terhadap suatu kebudayaan yang
tidak memiliki batas wilayah kebudavaannva. o


