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ABSTRACT 

Rohmatunisa, Firstdha Harin Regia. 2016. BUILD AN ETHNIC IDENTITY IN 

IMAGINARY WORLD: A NETNOGRAPHY OF SALAKANAGARA. 

Anthropology Studies Program, Faculty of Cultural Studies, Brawijaya 

University. Supervisor: Ary Budianto, M.A. 

Keyword: Sunda, Salakanagara, Ethnicity, Identity  

The impact of Globalization has created a borderless situation in our 

society. Arjun Appadurai (1996) called this situation as deteritorialization, where 

today's societies are no longer live within the boundaries of space and time. That 

cause an irony and resistance, on the one hand people have to adapt to their new 

identity as a modern human, while on the other hand they still have ties with 

traditional values and local identities that exist in their environment (Appadurai, 

1996: 29). That also happened in Salakanagara, an online community in Facebook 

that called them as Sundanese. Salakanagara is try to represent themselves as 

Sundanese in cyber space, where the members doing self-imagining by building 

Sundanese discourses (kasundaan) in every posts on their page. Salakanagara 

exist through a text, an image, audio and video that posted in their group page. 

Salakanagara is referring to the concept of Valerie Alia (2004) of New Media 

Nation, an ethnic movement in society through new media across political, 

geographical and cultural boundaries. 

 

This research is dedicated to understanding how sundanese identities are 

imagined and experienced by sundanese in Salakanagara through a new media. 

How, for example, do we describe the cultural discourse that they brought in 

every post on their group? It is my assumption that understanding a practices of 

Sundanese in Salakanagara is rooted from their consciousness about how 

important their identity and ethnicity, and a nostalgia for their cultural 

romanticism. Research shows that identity in Salakanagara influenced by ethnic 

identification and articulation of the discourse, it is related to expressions that 

appear in Salakanagara as Salakanagaras effort in finding their identity as urang 

Sunda. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRAK 

Rohmatunisa, Firstdha Harin Regia. 2016. MEMBANGUN IDENTITAS ETNIS 

DALAM DUNIA IMAJI: NETNOGRAFI SALAKANAGARA. Program Studi 

Antropologi, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Brawijaya.  

Pembimbing: Ary Budianto, M.A 

Kata kunci: Sunda, Salakanagara, Etnisitas, Identitas  

Globalisasi beserta akibat-akibat yang dibawanya telah menciptakan 

suatu kondisi yang tanpa batas di masyarakat. Kondisi ini oleh Arjun Appadurai 

(1996) disebut sebagai deteritorialisasi, di mana masyarakat saat ini tidak lagi 

hidup dalam batasan-batasan ruang dan waktu. Hal itu memunculkan sebuah ironi 

dan resistensi, di satu sisi masyarakat harus beradaptasi dengan identitas barunya 

sebagai manusia modern, sedangkan di sisi lain mereka juga masih memiliki 

ikatan dengan nilai-nilai tradisi dan identitas lokal yang ada di lingkungan mereka 

(Appadurai, 1996: 29). Begitu pula dengan Salakanagara, sebuah grup di 

Facebook yang menyebut diri mereka sebagai orang Sunda. Melalui grup tersebut, 

para anggotanya melakukan self-imagining dengan mengangkat wacana 

Kesundaan di setiap postingannya. Salakanagara  eksis melalui teks, gambar, 

video dan audio yang diposting di halaman grup. Apa yang dilakukan oleh 

Salakanagara, merujuk kepada konsep Valerie Alia (2004) mengenai New Media 

Nation, yaitu suatu gerakan di masyarakat melalui media baru. 

Penelitian ini mencoba menelusuri bagaimana urang Sunda di 

Salakanagara membangun identitasnya sebagai grup Facebook, serta identitas 

kesundaan seperti apa yang muncul dalam bayangan Salakanagara. Hasil dari 

penelitian menunjukkan bahwa Salakanagara sebagai fenomena etnisitas 

melakukan identifikasi etnis, dengan membangun wacana-wacana kesundaan 

terutama sejarah, bahasa dan kebudayaan Sunda. Identitas Sunda di Salakanagara 

sangat dipengaruhi oleh identifikasi etnis dan proses artikulasi wacana kesundaan, 

hal itu berkaitan dengan ekspresi-ekspresi yang muncul di Salakanagara sebagai 

usaha Salakanagara dalam menemukan jati diri mereka sebagai urang Sunda.  
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Bab I 

Pendahuluan 

1.1 Latar Belakang 

Berbagai kemajuan teknologi dan media komunikasi yang dibawa oleh 

globalisasi telah membentuk identitas baru di masyarakat, masyarakat seolah-olah 

menuju pencerahan ketika mengadopsi nilai-nilai yang dianggap modern. 

Menurut Jurriëns globalisasi adalah berisi akibat-akibat budaya dari safari 

langlang buana yang melintasi jarak ruang dan waktu (Jurriëns, 2006: 5). Akibat-

akibat budaya ini membawa masyarakat pada apa yang oleh Alex Inkeles sebut 

sebagai identitas manusia modern di masyarakat melalui gaya hidup. Dimana 

media merupakan saluran yang berpengaruh dalam distribusi kebudayaan global 

yang secara langsung mempengaruhi gaya hidup dan identitas manusia modern 

(Abdullah, 2007: 50). 

 Namun bagaimana dengan identitas lokal yang mulai tergeser akibat 

dari proses penglobalan di masyarakat? Ketika yang lokal terintegrasi menjadi 

global maka batasan fisik lokal menjadi kabur dan terjadi perubahan di 

masyarakat. Masyarakat pun harus beradaptasi dengan lingkungan barunya yang 

berkaitan dengan dua aspek yaitu ekspresi kebudayaan dan pemberian makna atas 

tindakan-tindakan individual (Abdullah, 2007: 42). Ketika nilai lokal mulai 

tergeser maka ada upaya dari masyarakat untuk mengembalikannya, dan 

membentuk suatu identitas kelokalan yang memberikan tempat bagi anggotanya 

dalam status di masyarakat. Hal ini menunjukkan sisi paradoks dari globalisasi, di 
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mana keadaan masyarakat yang terintegrasi itu harus berhadapan dengan 

lokalitas-lokalitas baru. 

Kelompok-kelompok lokal yang dalam hal ini merupakan kelompok 

etnis, adalah mereka yang merasa terancam identitasnya. Sehingga mereka 

mencoba membangun kembali batas-batas yang telah kabur akibat dari 

deteritorialisasi dan globalisasi melalui proses produksi dan reproduksi identitas. 

Edwin Jurriëns (2006: 5) meneliti tentang ekspresi lokal orang Sunda di Bandung 

melalui media sebagai bagian dari fenomena global, dalam penelitiannya ekspresi 

lokal orang Sunda muncul dalam budaya pop lewat media televisi dan radio. 

Dengan mengangkat konten lokal, orang Sunda tersebut mereproduksi 

identitasnya melalui media agar tetap eksis dan diakui di masyarakat. Hal yang 

sama terjadi pada Salakanagara, sebuah grup di Facebook yang menyebut diri 

mereka sebagai orang Sunda. 

Dalam grup Salakanagara, kebanyakan anggotanya merupakan orang-

orang yang bermigrasi dari daerah asalnya dan juga orang-orang yang tinggal di 

perkotaan. Mereka merindukan romantisme kebudayaan Sunda di masa lampau, 

dan meskipun mereka berpindah tempat, mereka tetap membawa identitas asalnya 

sehingga mereka melakukan self-imagining (Appadurai, 1991: 4) mengenai 

identitas mereka. Self-imagining atau juga yang oleh Ubed Abdillah (2002: 76) 

sebut sebagai identifikasi ini tercermin di dalam postingan yang seringkali 

mengangkat wacana kesundaan, termasuk budaya dan sejarah Sunda (seperti 
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mitos, paribasa
1
, tatarucingan

2
, pupuh, sejarah, nama-nama sunda, simbol-simbol 

seperti kujang
3
dan maung

4
, makanan, humor, undak usuk basa, berita dan sapaan-

sapaan dalam bahasa sunda). 

Tujuan dibentuknya grup ini adalah untuk menunjukkan bagaimana 

budaya sunda kepada dunia, baik dari segi sejarah dan kebudayaannya. Bahkan 

hingga saat ini Salakanagara mengklaim bahwa mereka telah memiliki lebih dari 

1030 naskah bahasa
5
, budaya dan sejarah orang sunda, maka tidak aneh jika 

anggota yang terdaftar sudah mencapai angka 33.533 anggota. Misi dari grup ini 

adalah nyundakeun urang Sunda utamana barudak jeung rumaja entragan anyar 

(“menyundakan orang Sunda, terutama anak-anak dan remaja saat ini).Tentu saja 

dari misi tersebut ditujukan untuk masyarakat Sunda agar mencapai identitas 

kesundaan yang SUNDA SADU SANTA BUDI, yaitu baik hati dan berbudi pekerti. 

Salakanagara sebagai fenomena etnisitas, merupakan ekspresi lokal 

berisi kategori-kategori yang diterapkan pada kelompok yang dibentuk dan 

membentuk dirinya dalam kebersamaan (Rex, 1994: 8; Abdillah, 2002: 75). 

Sebenarnya di Indonesia terdapat banyak organisasi adat ataupun semacam 

perkumpulan etnis yang ditujukan untuk pelestarian budaya seperti Galuh Pakuan 

di Subang dan Paguyuban Donowarih di Prigen, mereka sama seperti 

Salakanagara, mencoba untuk menjawab tuntutan akan memudarnya identitas 

                                                           
1
peribahasa 

2
Tebak-tebakan sunda 

3
Nama senjata  

4
harimau 

5
 Sumber dari pengantar grup Salakanagara, lihat di 

(ttps://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka) 
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etnis akibat globalisasi dan deteritorialisasi. Hanya saja ekspresi mereka berbeda, 

Galuh Pakuan dan Donowarih merupakan komunitas yang didasari oleh 

pertemuan tatap muka secara intens, sedangkan Salakanagara merupakan 

komunitas yang menggunakan media virtual atau yang oleh Howard Reingold 

(Hidayah, 2012: 5) sebut sebagai virtual community. Komunitas online (virtual 

community) merupakan komunitas yang bersifat kolektif dengan interaksi 

individu-individu yang termediasi komputer, dan di dalamnya terdapat simbol-

simbol yang dipertukarkan (Kozinets, 2009: 8). Sedangkan tempat bagi orang-

orang agar dapat berkomunikasi secara virtual melalui komputer disebut sebagai 

cyber space (Gibson, 1984; Belvagye, 2012). 

Dunia virtual atau cyber space merupakan bagian dari globalisasi dan 

deteritorialisasi di mana batasan wilayah dan kebudayaan mulai kabur, maka 

Salakanagara mencoba masuk dan membangun sekat-sekat Kesundaan dan 

membangun sense of community di antara para anggotanya.  Maka di sinilah letak 

kelebihan Salakanagara sebagai komunitas dalam dunia virtual, sebuah dunia 

yang luas tanpa batas, sehingga tiada batasan ruang dan waktu bagi anggotanya 

untuk berkumpul. Mereka saling berjauhan tetapi tetap memiliki sentimen 

bersama, di mana mereka dapat berimaji dan berbagi perasaan diantara sesama 

Urang Sunda  melalui Facebook. 

Salakanagara eksis melalui teks, gambar, video dan audio yang diposting 

di grup. Apa yang dilakukan oleh Salakanagara merupakan suatu aksi kultural 

yang merujuk pada konsep Valerie Alia (2010), yang disebut sebagai Indigenous 

mediascape. Konsep ini berawal dari istilah mediascape yang digagas oleh 
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Appadurai (1990: 7; Ginsburg, 2003: 89), yaitu distribusi kebudayaan global oleh 

teknologi media dan imaji yang dibuatnya. Indigenous mediascape sendiri oleh 

Moyers dianggap sebagai sebuah revolusi (Alia, 2010), di mana saat ini ruang 

wacana tidak hanya dimiliki oleh kelompok yang mendominasi tetapi juga 

dibangun dari bawah oleh mereka yang mengimajinasikan identitasnya (Ginsburg, 

2003). 

Meminjam dari istilah Valerie Alia (2010), apa yang dilakukan 

Salakanagara dalam konteks saat ini adalah sebagai bentuk perlawanan 

masyarakat etnis dengan melakukan representasi (indigenous self representation) 

melalui media baru. Bentuk perlawanan ini dapat muncul melalui postingan 

seperti yang telah diposting oleh Ashap Akur
6
 dalam Salakanagara pada 11 Juni 

2015: 

“Dina mangsa globalisasi kiwari, taya deui pilihan iwal ti kudu wani 

aub tarung dina persaingan. Urang Sunda kudu siap tandang 

makalangan sangkan henteu jadi galandangan di lembur sorangan” 

Terjemahan: 

Dalam era globalisasi, tidak ada lagi pilihan selain harus berani 

bersaing. Orang Sunda harus siap menghadapinya agar tidak menjadi 

gelandangan di daerah sendiri. 

                                                           
6
Untuk penulisan nama akun atau pengguna (user) sengaja dicetak tebal sebagaimana yang 

tertera di dalam Facebook, sehingga untuk penulisan selanjutnya pun akan dicetak tebal. 
Sedangkan untuk penulisan istilah hingga kalimat dalam bahasa Sunda akan dicetak miring, dan 
terjemahan lebih lanjut tertera di dalam lampiran. 
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Dari kutipan yang diposting menunjukkan bahwa adanya kesadaran akan situasi 

yang saat ini dihadapi oleh masyarakat, yaitu ketika lokalitas mulai tergeser. 

Akhirnya mau-tidak-mau orang-orang lokal harus menghadapinya dan siap 

bersaing. Persaingan yang dimaksud misalnya adalah ekonomi dan politik, dengan 

mengesahkan identitasnya sebagai orang Sunda melalui Salakanagara, para 

anggota grup tersebut menempatkan posisinya agar tidak didominasi oleh 

kekuasaan budaya dominan. 

Penelitian ini terfokus kepada perilaku anggota Salakanagara yang 

tercermin melalui postingan dan wacana yang mereka angkat di grup. Hal ini 

tentunya relevan dengan keilmuan antropologi yang hari ini semakin berkembang 

kajiannya, mengingat masyarakat saat ini mengalami perubahan dalam berbagai 

aspek yang terkait dengan pemaknaan mengenai lingkungan dan identitasnya. 

Begitupun dengan Salakanagara, di dalamnya berisi manusia-manusia Sunda 

modern yang memaknai kesundaanya di dalam dunia virtual. Hal ini 

menunjukkan bahwa identitas modern yang dibawa oleh kemajuan teknologi 

media tidak selalu mengancam keberadaan identitas lokal (Wearne, 1996; Alia, 

2005). 

1.2 Rumusan Masalah 

Dari latar belakang dapat dipahami bahwa Salakanagara merupakan 

ekspresi lokal orang Sunda melalui dunia virtual. Hal ini juga dapat disebut 

sebagai aksi kultural dalam wujud indigenous self representation melalui internet. 

Sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana 
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Salakanagara membangun identitasnya melalui grup di facebook, dan identitas 

kesundaan seperti apa yang ada dalam imaji anggota Salakanagara? 

1.3 Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui gambaran mengenai 

identitas kesundaan yang ada di Salakanagara sebagai komunitas online melalui 

konsep etnisitas, politik etnis dan new media nation. 

1.4 Kajian Pustaka  

1.4.1 Penelitian Terdahulu 

Penelitian sebelumnya mengenai Facebook dilakukan oleh Rulli 

Nasrullah (2011) dalam “Konstruksi Identitas Melalui Bahasa Alay di Dunia 

Virtual”. Dalam tulisannya Nasrullah menggunakan pendekatan dari berbagai 

konsep diantaranya mengenai identitas di era modern oleh Stuart Hall 

danCyberspace oleh Hine. Penelitiannya juga menggunakan metode yang 

ditawarkan oleh Hine (2000) yaitu etnografi virtual, yang di dalamnya dunia siber 

dipandang melalui dua sisi yaitu sebagai cultural artefac dan sebagai culture. 

Bahasa Alay menurut Nasrullah merupakan ajang pembentukan identitas 

di kalangan remaja Indonesia, karena dalam praktiknya identitas selalu 

membutuhkan pengakuan dari subjek lainnya. Dan salah satu wadah bagi para 

remaja untuk membentuk dirinya adalah media sosial atau yang lebih spesifik lagi 

yaitu Facebook. Karena Facebook menyediakan jaringan bagi orang-orang yang 

menggunakannya, hal ini akan sangat berguna bagi para remaja yang 
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membutuhkan pengakuan melalui opini publik dan hal itu akan semakin 

mendorong mereka untuk menarasikan dirinya. Hal ini terjadi melalui bahasa 

alay, suatu bahasa yang menunjukkan keunikan si pengguna. Hanya orang-orang 

tertentu yang mengerti bahasa ini, dan ketika jaringan simbol dan opini ini 

semakin mapan maka akan membentuk suatu identitas alay yang memberi tempat 

serta pengakuan bagi anggotanya atau siapapun yang ikut serta menggunakan 

bahasa tersebut. 

Akan tetapi bahasa alay ini tidak benar-benar dipraktikan di kehidupan 

nyata, sehingga pada kesimpulannya Nasrullah berargumen bahwa identitas alay 

hanya terbentuk di dunia virtual yang tidak ada kaitannya dengan dunia nyata. Hal 

itu dikarenakan oleh sifat bahasa alay yang tidak praktis digunakan dalam 

percakapan sehari-hari, selain itu pengakuan dan opini hanya dapat ditemukan 

dalam situs jejaring sosial seperti Facebook yang mapan, massif dan menjejaring, 

sehingga identitas yang terbangun merupakan identitas yang jatuh hanya pada 

gambaran realitas yang hanya berlaku di dunia virtual (Nasrullah, 2011: 15). Hal 

itu berlawanan dengan tulisan Budiawan (2012) mengenai Facebook yang justru 

melihat adanya keterkaitan antara offline dan online yang ia contohkan dalam 

kebiasaan bergosip. Dalam penelitian Salakanagara pun, saya akan menyoroti 

hubungan antara offline dan online dilihat sebagai dua unsur yang berhubungan 

dan saling memengaruhi. Salah satu unsur penghubungnya yaitu pengalaman atau 

historical experience (Timothy, 2006: 17) yang muncul dalam postingan di grup. 

Pengalaman, atau juga historical experience yang dimaksud merujuk 

pada salah satu faktor pendorong terjadinya praktik masyarakat imajiner, seperti 
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dalam tulisan Susan Leong (2003) dalam “New Media and Nation in Malaysia – 

Malaysianet”. Melalui tulisannya Leong mencoba untuk menganalisa relasi antara 

bangsa dengan internet (new media), hal itu ia kaitkan dengan keadaan sosial-

budaya dan politik di Malaysia. Ia berargumen bahwa internet sebagai teknologi, 

secara optimis dapat dijadikan sebagai alat untuk mencapai pembangunan. 

Tentunya pembangunan di sini seperti yang diungkapkan oleh Richard A. 

Shweder yaitu searah dengan kemajuan, dan sesuatu dianggap maju jika hal itu 

mengarah kepada sesuatu yang diinginkan atau direncanakan (Shweder, 2006: 

238). 

Dalam tulisannya, Leong menggunakan pendekatan socio-historical 

untuk melihat bagaimana suatu bangsa (Malaysia) terbentuk. Penulis pun 

membuat sebuah kerangka teori berdasarkan pada konsep mengenai social 

imaginary atau masyarakat imajiner berdasarkan pada tiga orang penggagas yaitu 

Taylor, Castoriadis dan Schutz. Pengertian masyarakat imajiner dalam Leong 

(2003: 7) adalah “the body of loosely co-ordinated significations that enable our 

social acts and practices by making sense of them”. Dengan kata lain, masyarakat 

imajiner merupakan konsep yang mencoba untuk menjelaskan bagaimana 

pengetahuan dibentuk, diterapkan dan ditransmisikan menjadi suatu perilaku dan 

praktik sosial dalam masyarakat.  

Istilah imajiner sengaja digunakan dalam konteks yang merujuk pada 

praktik di masyarakat, di mana gambaran, simbol, cerita dan legenda digunakan 

masyarakat untuk membayangkan eksistensi dan relasi mereka dengan yang lain. 

Sehingga pengetahuan-pengetahuan yang dibentuk itu bisa diakumulasikan 
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menjadi sebuah  public culture, yang muncul dalam berbagai atribut diantaranya: 

adat, nilai dan norma. Sehingga tanpa sebuah buku panduan pun kita dapat 

membayangkan mana yang baik dan buruk, hal itu sesuai dengan pengetahuan 

yang terbentuk di dalam masyarakat. 

Selain itu, Leong juga berpendapat bahwa praktik masyarakat imajiner 

secara unik dapat mendorong suatu komunitas membentuk identitasnya yang 

membedakannya dengan yang lain. Seperti yang dikemukakan Leong (2003: 16), 

yaitu: The social imaginary is unique in the sense that the collection of knowledge 

that holds a specific society together differs from that of another. Akan tetapi jika 

proses pembentukan public culture dapat dijelaskan melalui konsep masyarakat 

imajiner, maka yang menjadi pertanyaan penulis adalah melalui apa pengetahuan 

itu diakumulasikan oleh masyarakat? Adakah sebuah ruang khusus untuk 

membentuk sebuah opini yang dapat menjadi opini semua orang? Internet dalam 

hal ini dapat menjadi media atau ruang bagi masyarakat untuk beropini. 

Dalam tulisannya, Leong mengutip asumsi dari Foster ( 2005 : 225), 

yaitu: Internet poses a problem for the imagined community of the nation because 

it facilitates the creation of intimate circuits that prematurely foreclose the ‘open 

speech terrain’. Internet dalam interpretasinya dapat membuka sebuah lapangan 

bagi masyarakat untuk berbicara secara terbuka, dari keterbukaan itulah opini 

publik dapat terbentuk menjadi kebenaran yang diakui. Tentunya hal ini dapat 

dimanfaatkan untuk tujuan tertentu, yang dalam penelitian ini politik menjadi isu 

yang dibahas oleh Leong. Salah satu kasusnya adalah kampanye melalui internet, 
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di mana para kandidat menggalang simpati dengan mengangkat suatu wacana 

publik lalu ditransmisikan kepada masyarakat. 

Akan tetapi mengingat akan sifat internet yang terbuka, di sini posisi 

masyarakat (para pengguna internet) tidak hanya pasif menerima opini tetapi juga 

dapat beropini. Mereka tidak hanya mengonsumsi pengetahuan-pengetahuan yang 

sudah dibentuk, tetapi mereka juga dapat membentuk kerangka pengetahuan 

berdasarkan opini mereka. Sehingga pada kesimpulannya Leong (2003: 109) 

memiliki argumen mengenai budaya politik orang Malaysia melalui internet, 

diantaranya: demokrasi melalui layar, modifikasi kebijakan hukum yang berkaitan 

dengan mediascape, dan solidaritas etnis di Malaysia. 

Sama seperti internet dan orang Malaysia dalam tulisan Leong (2003), 

melalui Facebook orang-orang Sunda yang tergabung dalam Salakanagara 

mencoba mengangkat ingatan serta pengalaman-pengalaman yang berkaitan 

dengan Sunda melalui teks dan gambar yang diposting. Facebook seperti yang 

telah disebutkan oleh Nasrullah (2011), memiliki sifat mapan, massif, dan 

menjejaring. Dengan sifat itu Facebook dapat memfasilitasi anggotanya untuk 

membuat suatu kerangka pengetahuan (karena Facebook sediri dapat menjadi 

media informasi), yang terakumulasi berdasarkan pada gambaran, simbol, cerita 

dan legenda yang sengaja diangkat untuk membangun suatu kesadaran akan 

keberadaan kelompok dan membedakannya dengan identitas lain.  

Lalu tulisan lain mengenai bangsa dan dunia virtual juga ditulis oleh 

Thomas Hylland Eriksen dalam Nation in Cyberspace, yang disampaikan pada 
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saat konferensi Association for the Study of Ethnicity and Nationalism (ASEN) di 

tahun 2006 lalu. Dalam tulisannya Eriksen mengaitkan antara diaspora, 

nasionalisme dan fenomena dunia siber. Menurutnya internet dapat menjadi 

kekuatan bagi pembentukan identitas nasional. Tentunya hal ini berlawanan 

dengan pendapat para ahli sosial yang melihat internet sebagai produk dari 

globalisasi dan dapat menyebabkan disintegrasi di masyarakat dan tercerabutnya 

masyarakat dari akar kebudayaannya. 

Untuk membuktikan asumsinya mengenai internet, Eriksen 

menggunakan beberapa kasus yang berbeda tetapi memiliki kesamaan yaitu 

sekelompok etnis yang menggunakan media internet untuk membangun 

kebersamaan dan nasionalisme. Ia membantah pendapat para ahli berdasarkan 

pada pengamatannya mengenai orang-orang atau sekelompok etnis yang 

melakukan diaspora ke berbagai negara. Menurutnya di sinilah letak kegunaan 

internet yang dapat menghubungkan orang-orang dengan tanah airnya walaupun 

sedang berada di negeri orang, dan bahkan dapat membangun sebuah negara 

imajiner di ranah siber. 

Kasus yang pertama adalah tentang orang-orang Kurdi yang terasing dari 

negaranya sendiri dan kini tersebar di berbagai negara seperti AS, Jerman, dan 

Belanda. Karena tidak memiliki tempat bagi identitas mereka, mereka membuat 

media sendiri seperti surat kabar dan halaman web untuk membangun suatu 

identitas bersama dan memperkenalkan diri mereka sebagai sebuah bangsa tanpa 

negara. Sehingga dapat dilihat bahwa yang menjadi tujuan bagi orang Kurdi di 
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dalam ranah virtual adalah membangun sebuah ruang bagi negara imajiner yang 

mereka akui bersama. 

Lain dengan orang-orang Kurdi, orang Boer di Afrika Selatan 

menggunakan dunia virtual untuk mendapatkan identitasnya kembali. Orang Boer 

di Afrika Selatan sudah dianggap sebagai pribumi dan kelompok etnis lokal, akan 

tetapi karena ada misi nasional melalui homogenisasi, identitas mereka menjadi 

tidak diakui. Sehingga orang-orang Boer ini membentuk sebuah ruang di ranah 

siber untuk identitas mereka yang sudah lama hilang. Seperti yang diungkapkan 

oleh Eriksen (2006: 10), yaitu: 

The virtual nations on the internet may both function as a 

compensation for the nation they have lost (twice, in fact; first to the 

British after the Boer wars, and then to the ANC) and as rallying 

points for future and imminent political action. 

Masyarakat virtual di internet bagi orang Boer dapat menjadi tempat bagi identitas 

mereka yang sudah hilang, selain itu juga dapat menjadi ruang bagi mereka untuk 

melakukan aksi politik. 

Sedangkan dua kasus lainnya yaitu di Chile dan di orang Moroko 

Belanda, sedikit berlawanan dengan kedua kasus sebelumnya. Orang-orang 

Moroko di Belanda justru ingin membaur dengan Belanda sehingga aksi yang 

dilakukannya lebih kepada ide-ide mengenai multikulturalisme. Dari beberapa 

kasus yang disampaikan, dapat dilihat bahwa pembentukan virtual nation dapat 

berbeda-beda. Hal ini dapat berbeda-beda karena ditentukan melalui bagaimana 
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hubungan bangsa-bangsa yang melakukan diaspora dengan negara asalnya dan 

dengan negara yang didatanginya. 

Menurutnya keberadaan internet dapat membantu menciptakan suasana 

kesatuan dan integrasi kebudayaan yang tidak dimiliki oleh negara akibat adanya 

diaspora. Negara dan nasionalisme selama ini selalu dikaitkan dengan batasan 

wilayah dan waktu, dan hal itu sudah tidak lagi relevan ketika adanya globalisasi 

dan arus diaspora. Sehingga virtual nation sebagai ranah elastis tanpa batasan-

batasan dianggap menjadi penyeimbang dari kekurangan yang dimiliki oleh 

nasionalisme negara. Dalam kesimpulannya Eriksen dengan cermat 

mengkomparasikan sifat kebangsaan (baik didasarkan pada batas teritori ataupun 

virtual) dengan model kekerabatan di masyarakat. Menurutnya sistem kebangsaan 

berdasarkan batas teritori bersifat patrilineal di mana identitas nya kaku, tidak 

dapat diubah. Sedangkan kebangsaan yang ada di ranah siber yang memiliki sifat 

luwes lebih bersifat matrilineal karena keberadaannya sebagai penyeimbang. 

Eriksen dalam melihat kebangsaan di dunia siber, ia lebih banyak 

menggunakan sudut pandang nasionalisme, dan melihat dari beberapa kasusnya 

hanya sebatas reaksi dari adanya globalisasi dan diaspora. Sedangkan di sisi lain 

ada Valerie Alia yang membahas kasus serupa melalui sudut pandang New Media 

Nation (Alia 2004), yaitu: 

The international movement in which minority peoples, particularly 

indigenous people are creating and running their own media and 
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programming and projecting their voices across cultural, political 

and geographical boundaries (Alia, 2005: 93). 

Sebuah gerakan internasional yang terdiri dari kelompok minoritas (dalam hal ini 

kelompok etnis), yang membuat dan menjalankan media untuk menarasikan diri 

mereka. Hal ini berawal dari pemikiran Appadurai mengenai ethnoscape dan 

mediascape sebagai pola persebaran bagi media dan manusia, lalu kembali 

diinterptretasikan oleh Alia (2005) dalam “Media and Ethnic Minorities” sebagai 

suatu peluang bagi kelompok etnis yang tertindas oleh wacana-wacana globalisasi 

dan post-kolonialisme. 

Menurut Alia, New Media Nation tampil sebagai gerakan perlawanan 

terhadap ketertindasan kelompok-kelompok etnis. Ia mengambil kasus di Amerika 

Serikat, dengan membandingkan antara orang-orang Maori di Aotearoa dengan 

Inuit di Kanada. Apa yang dilakukan oleh kedua kelompok etnis ini dianggapnya 

telah mewakili gerakan-gerakan etnis lainnya di seluruh dunia karena memiliki 

pola yang sama, yaitu “..indigenous self representation through a new media 

nation..,” representasi diri oleh kelompok etnis melalui media baru seperti TV 

kabel, radio dan internet. 

Dalam tulisannya, Alia mendeskripsikan bagaimana ketertindasan yang 

dialami oleh orang-orang Maori di Aotearoa dan Inui di Kanada. Ketertindasan ini 

muncul dalam bentuk narasi yang menyesatkan mengenai identitas kedua 

kelompok ini melalui media mainstream oleh orang di luar kedua kelompok 

tersebut, atau yang oleh Alia diistilahkan sebagai outsiders (Alia 2005). Dengan 
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menggunakan kata kunci seperti ‘tertindas’ dan ‘outsiders’, Alia mencoba untuk 

menyampaikan bahwa gerakan-gerakan masyarakat etnis melalui media baru 

merupakan suatu aksi dekolonialisasi yang terhadap kekuasaan dominan melalui 

media.  

 Terdapat kesamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Alia dengan 

penelitian yang akan saya lakukan mengenai Salakanagara, yaitu kami sama-sama 

menyoroti sikap masyarakat etnis dalam menghadapai dominasi dengan 

meromantiskan kebudayaan sendiri. Dalam kasus orang Sunda di Salakanagara, 

seringkali mereka merasa menjadi identitas yang kalah oleh modernitas dan 

keberadaan identitas-identitas lainnya. Lalu sebagai solusi, mereka melakukan 

romantisasi kebudayaan mereka “bahwa Sunda itu arif, luhur, dan sebagainya..”. 

Hal itu juga sempat dideskripsikan oleh Alia mengenai masyarakat Maori di 

Aotearoa. 

Selanjutnya penelitian mengenai masyarakat Sunda melalui media 

dilakukan oleh Edwin Jurriëns dalam “Ekspresi Lokal dalam Fenomena Global: 

Safari Budaya dan Migrasi”. Ia melakukan penelitian di bandung dan melihat 

bagaimana media televisi dan radio sebagai bagian dari fenomena global dapat 

menjadi wadah bagi orang Sunda dalam mengekspresikan kebudayaan lokalnya. 

Ekspresi-ekspresi itu muncul dalam film, novel, lagu pop Sunda, dan acara radio.  

Menurut Jurriëns, ekspresi-ekspresi ini muncul sebagai akibat dari 

globalisasi. Karena seperti yang kita ketahui bahwa globalisasi telah membawa 

identitas modern man di masyarakat. Sehingga munculnya konten-konten lokal di 
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media informasi dan komunikasi orang Sunda merupakan bagian dari adaptasi 

orang Sunda dalam menghadapi globalisasi dan berbagai akibat-akibat budaya 

yang dibawanya. Sehingga melalui ekspresi lokal yang diangkat lewat media, 

nilai-nilai kebudayaan Sunda dapat tetap eksis menjadi sebuah gaya hidup di 

masyarakat. 

Baik Alia ataupun Jurriëns, keduanya melihat kemajuan teknologi media 

bukan sebagai ancaman bagi keberadaan identitas lokal, melainkan sebagai 

peluang bagi mereka untuk menyuarakan diri. Seperti yang diungkapkan oleh 

Wearne, yaitu: 

 “The presence of well-developed media does not signify a culture 

destroyed or assimilated, but a culture defending itself, campaigning 

to be heard”  (Alia, 2005: 4)  

Bahwa kebudayaan juga dapat mempertahankan keberadaannya, dan kemajuan 

tekonologi bukanlah suatu halangan. Hal ini juga yang ingin saya angkat dalam 

penelitian Salakanagara, yaitu mengenai pemanfaatan kemajuan media (internet) 

sebagai ranah ekspresi kebudayaan Sunda. Hanya saja jika penelitian-penelitian 

sebelumnya lebih banyak membahas media, representasi dan pola informasi yang 

searah, maka dalam penelitian Salakanagara yang lebih disoroti adalah identitas 

kesundaan yang muncul melalui postingan dan komentar di grup facebook 

Salakanagara. 
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1.4.2 Kerangka Teoritis 

Terdapat beberapa konsep yang digunakan untuk memahami fenomena 

yang terjadi pada anggota grup Salakanagara, yaitu etnisitas, politik identitas etnis 

dan new media nation. Ketiga konsep ini digunakan, mengingat yang menjadi 

objek dalam penelitian ini adalah identitas etnis dan dunia siber. Dunia siber atau 

internet memiliki kriteria-kriteria yang ada pada media baru, yaitu tanpa batas 

(borderless) dan terpusat kepada narasi (Alia 2005). Sedangkan identitas menjadi 

sangat penting ketika bertemu dengan identitas lainnya. Hal itu seperti yang 

digambarkan oleh Appadurai mengenai sisi paradoks globalisasi, yaitu ketika sifat 

integral dari globalisasi hadir dan membuat masyarakat semakin menuntut 

keberagaman (Appadurai, 1996: 29). 

Etnisitas dalam pengertian Antropologi Sosial, merupakan aspek 

hubungan antar kelompok etnis yang saling mengakui bahwa masing-masing 

memiliki pembeda (Eriksen, 2010: 5). Sedangkan menurut Fredrik Barth (1969), 

kelompok etnis merupakan kategori-kategori yang terdiri dari identifikasi dan 

klaim-klaim atas asal-usul oleh para pelakunya sendiri, yang dalam artian oleh 

anggota kelompok etnis itu sendiri. Sehingga pendekatan Barth ini seringkali 

diistilahkan sebagai pendekatan konstruktivisme, yang melihat bahwa identitas 

etnis merupakan hasil dari proses sosial yang kompleks di mana batasan-batasan 

simbolik terus-menerus membangun dan dibangun.  

Batasan-batasan tersebut dibangun melalui proses identifikasi etnis yang 

dilakukan oleh anggota kelompok etnis, yang dalam Isaacs (1993) disebutkan 
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bahwa hal itu melibatkan beberapa unsur. Unsur yang pertama, tubuh, merupakan 

pembeda yang paling terlihat yang kita dapatkan sejak kita lahir di dunia ini. 

Ketika kita mencoba untuk mengidentifikasi perbedaan antara ‘kita’ dan ‘mereka’, 

maka tubuh merupakan hal yang paling terlihat. Tubuh dapat menjadi unsur dalam 

identitas etnis, karena tubuh pun tak luput dari konstruksi sosial yang 

mengaitkannya dengan sifat dan karakteristik suatu kelompok. Seperti kulit hitam, 

kulit putih, mata sipit, rambut keriting, dan lain sebagainya. 

Kemudian Isaacs (1993: 91) menjelaskan bahwa nama merupakan unsur 

pembeda yang paling sederhana, lebih harfiah, dan paling nyata dari semua 

simbol identitas. Karena nama juga merupakan perwakilan dari bahasa yang 

digunakan oleh kelompok etnis tertentu. Seperti Asep di Sunda, ataupun nama-

nama lainnya yang mewakili suatu identitas etnis. Kekerasan terhadap nama pun 

dapat terjadi, salah satunya yang pernah terjadi di Indonesia di mana nama-nama 

orang dari etnis Tionghoa dilarang menggunakan nama aslinya dan harus 

menggantinya dengan nama yang terdengar Indonesia. 

Unsur yang ketiga, yaitu bahasa. Bahasa merupakan komponen penting 

dalam berkomunikasi, bahkan untuk berekspresi. Isaacs (1993: 122) berpendapat 

bahwa, “Setiap penggunaan jenis bahasa mempunyai kepentingan khusus untuk 

menemukan identitas”. Menurutnya bahasa yang pertama kali dipelajari oleh 

individu adalah bahasa ibu, yang terus terbawa dan memberi sumbangan dalam 

pembentukan diri dan pengembangan kepribadian individu. 
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Unsur keempat merupakan sejarah dan asal-usul, yang dalam Isaacs 

(1993: 151) sempat digambarkan dalam kelahiran seorang bayi. Berikut ilustrasi 

yang digambarkan oleh Isaacs: 

“sebelum ia dapat ‘mengetahui’, sang bayi sudah dibubuhi tanda 

pengenal dan selubung masa lalu yang ia warisi. Sebelum ia dapat 

‘mendengar’, ia sudah diberitahu tentang sejarah asal-usulnya […] 

‘fakta’ tentang  dunia baru yang ia masuki, ‘sejarah’ dari mereka 

yang telah pergi sebelum dia, dan ‘mitos’ untuk mempercayai 

tentang apa arti semua itu” (Isaacs, 1993: 151).  

Sejarah dan asal-usul merupakan sesuatu yang diwariskan kepada setiap individu 

dan kelompok. Dengan mewarisi sejarah dan asal-usul dapat memberi individu 

dan kelompok suatu ruang, baik di masa lalu, masa kini dan masa depan. Maka 

dari itu menjadi bagian dari sejarah nenek moyang merupakan sesuatu yang 

berharga bagi identitas etnis. 

Kemudian yang terakhir adalah kepercayaan. Dalam kepercayaan terdapat 

peraturan-peraturan, upacara dan praktik yang merupakan bagian dari kebudayaan 

manusia. Selain itu menurut Isaacs (1993: 191), agama merupakan salah satu 

sarana yang menghubungkan setiap orang kepada orang-orang lainnya. Hal itu 

seperti yang diungkapkan oleh Emile Durkheim (1976) mengenai fungsi 

kepercayaan dalam mengintegrasikan masyarakat sehingga membentuk solidaritas 

sosial (dalam Jones, 2010: 57).  
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Unsur-unsur yang disebutkan diatas dibentuk dan membentuk suatu 

identitas etnis. Hal itu juga yang terjadi pada Salakanagara, unsur-unsur seperti 

nama, bahasa, sejarah, asal-usul dan kepercayaan diangkat untuk membangun 

suatu wacana tentang identitas Sunda saat ini. Wacana mengenai ‘kita’ dan 

‘mereka’ sengaja dibangun sebagai respon terhadap perubahan yang terjadi di 

masyarakat. Seperti yang dijelaskan oleh Eriksen (2010: 81), bahwa migrasi, 

perubahan demografis, perubahan ekonomi dan perubahan sistem politik dapat 

berpengaruh pada kemunculan etnisitas. 

Salah satu perubahan yang terlihat adalah ketika masyarakat Sunda saat ini 

telah mengenal kebudayaan lain karena dampak globalisasi. Ditambah dengan 

berbagai kemajuan teknologi akibat modernisasi yang menyebabkan identitas 

kebudayaan semakin memudar. Akan tetapi mulai muncul kesadaran di 

masyarakat untuk kembali mendalami identitasnya sebagai urang Sunda. Menjadi 

bagian dari sejarah dan kelompok tertentu merupakan sesuatu yang berharga di 

tengah-tengah masyarakat serba modern ini. Seperti yang dijelaskan oleh Eriksen 

(2010: 81) bahwa “[…] stable core of ethnic belongingness which assures the 

individual with the continuity with the past, which can be an important sources of 

self-respect and personal authenthicity in the modern world”. 

Etnisitas juga merupakan salah satu faktor yang dapat menggerakan 

massa, karena didalamnya terdapat kesadaran masyarakat bahwa suatu 

kebudayaan adalah milik bersama (Ihromi, T.O., 1999:16). Bentuk etnisitas yang 

sudah mengarah pada suatu gerakan ini juga dapat disebut sebagai politik 

identitas. Istilah politik dalam politik identitas bukanlah mengacu pada  makna 
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politik secara tradisional, tetapi lebih kepada wacana perbedaan yang dapat 

merepresentasikan kemanusiaan dan merepresentasikan individu atas individu 

yang lain (Abdillah, 2002). 

Terdapat beberapa pola yang menunjukkan relasi kuasa etnis diantaranya 

yaitu integrasi, separatisme dan posisi politik pribumi dan non-pribumi (Abdillah, 

2002: 18). Politik integrasi terjadi ketika kelompok-kelompok etnis berusaha 

untuk bersatu dibawah nama bangsa atau negara tertentu. Sedangkan politik 

separatism, adalah bentuk dari pemisahan seuatu kelompok etnis yang diakibatkan 

oleh perbedaan-perbedaan yang tidak bisa diintegrasikan ke dalam suatu kesatuan 

bangsa atau negara. Kemudian politik pribumi dan non-pribumi lebih disebabkan 

oleh wacana relasi antara pendatang dengan pribumi di suatu wilayah yang erat 

kaitannya dengan faktor-faktor migrasi dan penguasaan suatu wilayah. 

Dalam Salakanagara sendiri pola relasi yang ada salah satunya 

menunjukkan politik pribumi dan non-pribumi, di mana urang Sunda merasa 

kalah dari para pendatang. Terdapat peribahasa Sunda yang berbunyi “Jati Kasilih 

Ku Junti”, yang dalam konteks urang Sunda saat ini dimaknai sebagai pribumi 

yang kalah oleh pendatang. Selain itu, pola relasi kekuasaan yang muncul pun 

adalah wacana kecil yang mencoba melawan wacana besar, hal itu muncul 

sebagai respon terhadap modernitas yang tidak dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat (Abdillah, 2002: 139). 

Berkaca pada pengalaman Foucault dalam memihak kaum marginal, 

terutama para homoseks, politik identitas dalam perang wacana mengenai 



23 
 

 
 

perbedaannya mencoba mengangkat identitas yang selama ini tersampingkan 

(Abdillah, 2002). Sehingga dalam perang wacana tersebut ada sebab mengapa 

suatu wacana harus diangkat ke permukaan, salah satunya oleh Ubed dijelaskan 

bahwa hal itu terkait dengan globalisasi dengan dinamika masyarakat yang ada di 

mana-mana, sehingga setiap kelompok membutuhkan suatu pengakuan dari yang 

lainnya, hal ini kembali pada bahasan bahwa politik identitas etnis terjadi karena 

adanya proses komunikasi antar kelompok. 

Jika melihat analisis Klaus Von Beyme (Abdillah, 2002: 17) mengenai 

karakter gerakan politik identitas dalam beberapa tahap perkembangannya yaitu 

pramodern, modern dan postmodern. Pada tahap pramodern, masih terdapat 

perpecahan dan perebutan kekuasaan antar golongan, pemujaan terhadap 

kelompok etnis tersebut bersifat eksklusif, yaitu lebih ditujukan pada kepentingan 

kelompok. Sedangkan politik identitas pada masa postmodern cenderung lebih 

mengangkat identitas kelompok-kelompok yang terpinggirkan. 

Menurut Abdillah (2002:199) gerakan postisme merupakan pemunculan 

gerakan-gerakan pinggiran dan marginal yang kalah oleh dominasi atau 

kekuasaan wacana-wacana besar yang menindas. Sehingga yang terjadi pada 

politik identitas adalah perang wacana, dimana gerakan-gerakan yang 

mempertahankan eksistensinya itu mencoba mengangkat wacana mengenai 

dirinya. Hal itu dilakukan dengan identifikasi terhadap ciri-ciri kelompok 

(identitas). 
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Proses identifikasi nilai-nilai tradisi lama di Salakanagara dimulai dari 

bagaimana pengalaman-pengalaman yang berkaitan dengan tradisi dan budaya 

diterjemahkan menjadi wacana yang diposting di halaman grup. Wacana-wacana 

itu menjadi hal yang ideal bagi anggota grup apabila diamalkan di kehidupan 

sehari-hari, maka yang terjadi adalah antara pengalaman, wacana (imajinasi) dan 

praktik kehidupan saat ini saling mempengaruhi satu sama lain seperti 

bereproduksi di dalam dunia siber. Salakanagara di facebook juga dapat dianggap 

sebagai strategi orang Sunda dalam mengangkat kembali identitas etnis agar tetap 

tampil di tengah khalayak. Di dalamnya terdapat ekspresi lokal yang muncul 

dalam bentuk wacana yang diposting dan dapat dibaca oleh siapa saja melalui 

media digital. Melalui Salakanagara, admin dan anggotanya mengidentifikasi 

nilai-nilai tradisi lama dan mengangkatnya menjadi wacana kebudayaan melalui 

media digital. 

Membangun Identitas dalam Dunia Imaji, merupakan judul penelitian ini 

yang sengaja diangkat untuk memberi gambaran awal mengenai bagaimana 

Salakanagara melakukan politik identitas etnis dengan berwacana dalam dunia 

imaji. Dibandingkan istilah cyber, virtual, ataupun digital yang memberikan 

keterangan mengenai suatu ruang ketiga dalam komunikasi manusia, kata dunia 

imaji digunakan untuk lebih menekankan pada suatu praktik sosial pada era 

globalisasi. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Appadurai mengenai imaji:  

“the image, the imagined, the imaginary – these are all term that 

direct us to something critical and new in global cultural processes: 

the imagination as social practice” (Appadurai, 1996: 31).  
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Jika imaji di sini merujuk kepada suatu praktik sosial yang melibatkan nostalgia 

suatu kelompok, maka menempatkan kata dunia pada awalnya menjadikan kedua 

kata ini bermakna sebagai tempat atau ruang di mana anggotanya dapat 

mengimajinasikan identitasnya. Hal ini serupa dengan konsep Valerie Alia (2010) 

tentang Indigeous Mediascape dan Leong (2003) dalam New Media and Nation in 

Malaysia, yang keduanya sama-sama mencoba untuk menjelaskan bagaimana 

arus informasi tidak hanya dari atas ke bawah tetapi juga dari bawah keatas. Tidak 

hanya dinarasikan, tetapi masyarakat yang terutama kelompok-kelompok kecil 

(yang terfragmentasi) mulai aktif menarasikan diri mereka melalui media baru. 

Sifat media baru yang mengarah pada konsep Appadurai tentang 

mediascape yang cenderung terpusat kepada suatu gambaran dan narasi, telah 

memberi ruang tersendiri bagi mereka yang kekurangan narasi. Gambaran dan 

narasi atau wacana ini dapat bersumber dari kenyataan, dapat juga bersumber 

pada imajinasi. Akan tetapi bagaimanapun sumbernya, keduanya membentuk 

suatu kepercayaan yang menuntun anggotanya dalam melakukan praktik-praktik 

di kehidupan sehari-hari. Hal ini memberi tempat bagi masyarakat untuk melawan 

narasi dominan dengan menarasikan dirinya sendiri sebagai identitas lokal atau 

etnis tertentu. 

Hal ini sebagaimana dalam konsep social imaginary yang dikemukakan 

oleh Taylor (dalam Leong, 2003: 19). Dalam social imajinary, imajinasi 

digunakan dan diarahkan kepada tindakan praktik sosial dalam kehidupan. Dalam 

konteks praktik sosial dalam grup Salakanagara, berbagai gambaran serta simbol 

berusaha untuk diangkat, diwacanakan, dan diimajinasikan agar mengarah kepada 



26 
 

 
 

suatu pemaknaan akan tindakan dan praktik sosial yang dilakukan dalam 

kehidupan nyata. 

1.5 Metodologi 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode netnografi 

yang dikemukakan pertama kali oleh Robert V. Kozinets (2010) dalam bukunya 

yang berjudul “Netnography: Doing Ethnography Research Online”. Buku 

tersebut berisi beberapa prasyarat bagi penelitian etnografi di dunia maya beserta 

etika penelitiannya. Netnografi, menurut Kozinets adalah suatu metode penelitian 

yang digunakan untuk memahami kehidupan masyarakat saat ini, di mana hampir 

semua orang telah mengenal teknologi internet dan menjadi bagian dalam 

masyarakat virtual. 

Selain itu, di dalam Kozinet disebutkan bahwa setidaknya terdapat lebih 

dari ratusan juta, bahkan milyaran orang di dunia ini yang berpartisipasi dan 

menjadi anggota dalam komunitas online sebagai bagian dari kehidupan sosial 

mereka (2010: 2). Sehingga kita tidak dapat memisahkannya– hubungan antara 

online dan offline. Karena seperti yang diungkapkan Kozinets (2010) pada bab 

pengantar di bukunya bahwa kedua hal tersebut telah tercampur menjadi satu 

yaitu: ‘the world of real life’, di mana salah satunya terdapat penggunaan 

teknologi untuk berkomunikasi, berkumpul, bersosialisasi, berekspresi dan saling 

mengerti (2010: 2). 

Istilah netnografi (netnography) sendiri ditujukan sebagai penelitian 

etnografi yang khusus mempelajari komunitas dan online cultures. Komunitas di 
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sini tidak hanya sebagai sekumpulan individu yang berkumpul dan berinteraksi, 

tetapi terdapat ranah online yang memungkinkan setiap anggotanya melakukan 

komunikasi yang termediasi oleh perangkat komputer (CMC = Computer-

Mediated Communication). Komunitas inilah yang oleh Howard Rheingold sebut 

sebagai komunitas online atau virtual, yaitu sekelompok orang yang memiliki 

anggota yang berinteraksi, melibatkan perasaan dan membentuk kebersamaan di 

dunia siber (Rheingold, 1993: 3; Kozinets, 2010: 8). 

Kemudian online cultures atau yang lebih lanjut lagi diistilahkan sebagai 

cyberculture, istilah tersebut mengacu kepada sebuah konstruksi dan rekonstruksi 

kultural di ranah online atau virtual (Kozinets, 2010: 12). Karena sebagaimana 

yang terjadi di kehidupan masyarakat bahwa kebudayaan terdiri dari proses 

pemaknaan yang di dalamnya terdapat sistem simbol (Geertz, 1973), maka dalam 

dunia virtual pun ada sistem simbol, ritual dan norma, identitas, peran dan bahasa 

yang dipertukarkan (Kozinets, 2010: 12). Netnografi melihat adanya hubungan di 

antara keduanya (komunitas online dan cyberculture), di mana ketika komunitas 

online merupakan fenomena yang sudah tersebar dan menjadi bagian dalam 

kehidupan sosial masyarakat, maka norma bahkan ritual yang ada pada komunitas 

tersebut dibentuk oleh praktik-praktik cyberculture (Kozinets, 2010: 37). 

Meskipun netnografi merupakan perluasan dari metode penelitian 

etnografi dan sama-sama mengandalkan observasi-pratisipan dalam penelitiannya, 

terdapat perbedaan yang mencolok di antara keduanya. Netnografi merupakan 

penelitian dengan dunia virtual sebagai lapangan penelitiannya. Sehingga 

observasi-partisipan, wawancara, dan penulisan catatan lapangan pun mengalami 
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pergeseran makna. Dalam penelitian etnografi, wawancara dan observasi-

partisipan dilakukan secara tatap muka yang dalam artian bahwa peneliti lansung 

bertemu secara fisik dengan informannya. Sedangkan dalam netnografi, 

observasi-partisipan dapat berarti aksi mengintip (lurking) terhadap suatu 

komunitas online, dan wawancara pun dapat dilakukan melalui chatting, video 

call, bahkan melalui percakapan telepon (Kozinets, 2010: ). 

Jika dibandingkan dengan penelitian etnografi, netnografi atau penelitian 

online lainnya mengenai masyarakat masih dipandang sebelah mata terutama 

dalam hal otentisitas penelitiannya. Etnografi menjadi otentik karena terdapat 

interaksi langsung dengan masyarakat dan lingkungan yang dikunjungi. 

Sedangkan netnografi tidak memiliki hal itu, seperti yang diungkapkan oleh 

Christine Hine yaitu “They are ‘almost but not quite like the real thing’,” bahwa 

penelitian online tidak mendekati realitas (Hine 2000; Kozinets 2010). Akan 

tetapi hal itu tidak sepenuhnya benar, karena seperti yang dikatakan oleh Kozinets 

bahwa “there is no really real ethnography, no de facto perfect ethnography that 

would satisfy every methodological purist” (Kozinets, 2010: 62). Tidak ada 

etnografi yang benar-benar murni etnografi, mengingat keilmuan antropologi pun 

semakin berkembang sehingga bermunculan berbagai sub-bidang yang 

memungkinkan munculnya penyesuaian dalam hal metode (etnografi). 

Dalam meneliti komunitas online, pengambilan data dapat berdasarkan 

penelitian netnografi ataupun menggabungkan etnografi dan netnografi, 

tergantung pada fokus penelitian. Menggabungkan etnografi dan netnografi 

ditujukan untuk penelitian yang berfokus pada kajian masyarakat dan budaya 
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online, maka hal itu memungkinkan peneliti untuk melakukan wawancara tatap 

muka disamping juga mengambil data secara online (mengunduh). Sedangkan 

penggunaan ‘pure’ netnografi, hal itu ditujukan pada penelitian mengenai 

komunitas online dan kebudayaannya tanpa memerlukan elemen tatap muka. 

Pure netnografi melihat bahwa komunitas-komunitas online dibentuk 

dan membentuk nilai-nilai, adat kebiasaan dan kepercayaan yang mengatur dan 

mengarahkan tingkah laku komunitas tersebut. Dalam hal ini saya mencoba untuk 

memahami grup Salakanagara, di dalamnya terdapat wacana yang dibentuk dan 

membentuk pola pikir anggotanya. Dengan netnografi, saya dapat menunjukan 

dan menganalisis strategi self-representation yang digunakan orang-orang dalam 

membentuk digital self  (Kozinets 2010: 1). 

Kelebihan dari penelitian ini adalah biayanya lebih murah ketimbang 

melakukan penelitian etnografi yang biaya penelitiannya mahal, dan proses 

pengumpulan datanya pun lebih praktis karena semuanya dapat secara otomatis 

disimpan. Akan tetapi penelitian netnografi pun tidak sepenuhnya terlepas dari 

masalah, karena ketika berbicara mengenai digital self atau identitas yang ada di 

dunia virtual maka kita akan selalu dihadapkan pada permasalahan anonimitas. 

Anonimitas merupakan wujud nyata dari kebebasan di dunia maya, di mana 

individu bebas membentuk dirinya sendiri, sehingga hal itu terkesan imajinatif 

dan menampilkan karakteristik-karakteristik dan keinginan yang mungkin sulit 

dicapai di kehidupan offline (Kozinets, 2010: 70). Sehingga anonimitas bisa saja 

merupakan sifat terpendam seorang individu yang dimunculkan ke dalam ranah 

online. 
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Netnografi adalah pendekatan yang dapat digunakan untuk mengkaji 

komunitas online dan masyarakat yang kebudayaannya sebagian besar 

termanifestasikan ke dalam ranah online. Dalam meneliti Salakanagara, saya akan 

lebih mengutamakan pada penelitian netnografi tanpa melakukan wawancara tatap 

muka karena fokus penelitian saya yang ingin mengkaji sisi komunitas online nya. 

Sekalipun dihadapkan pada permasalahan anonimitas, maka saya akan 

mengkonfirmasi mengenai identitas informan ketika proses wawancara itu 

berlangsung. Akan tetapi wawancara tatap muka pun dapat dilakukan dalam 

kondisi tertentu, ketika situasi memerlukan adanya wawancara tatap muka.  

Oleh karenanya dalam penerapan metode penelitian, saya mencoba 

untuk lebih fleksibel. Dalam artian, saya mencoba untuk menyesuaikannya 

dengan masyarakat atau komunitas yang sedang saya teliti. Seperti penggunaan 

kuisioner dan pendekatan yang diajukan di dalam Kozinets, saya memilih untuk 

tidak menggunakannya karena terlalu kaku untuk digunakan sebagai suatu 

pendekatan agar dapat berbaur dengan anggota Salakanagara lainnya. Sehingga 

harus dipahami sebelumnya bahwa dalam penerapannya, netnografi Salakanagara 

mengalami beberapa penyesuaian terutama dalam segi teknik peneltian di 

lapangan. 

1.5.1 Pemilihan Lokasi 

Muhammad Zamzam Fauzanafi
7
 (2012) menjelaskan bahwa dalam 

memahami dunia internet harus mengerti tiga hal yang dapat membangunnya 

                                                           
7
Dalam jurnal Ranah Th. II, No. 1, April 2012. 
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yaitu manusia, media, dan teks. Media, atau juga lokasi penelitian adalah halaman 

grup Salakanagara, sebagai komunitas online untuk orang-orang Sunda yang 

memiliki keinginan untuk menghidupkan kembali Sunda dengan visi Sunda sadu 

santa budi
8
. Komunitas online sendiri didefinisikan oleh Howard Reingold 

(Kozinets, 2010:8) sebagai komunitas bersifat kolektif dengan interaksi antar 

individu melalui jaringan komputer dan memiliki simbol-simbol yang 

dipertukarkan. Kozinet (2010) berpendapat bahwa simbol-simbol yang 

dipertukarkan itu jika sudah melibatkan ikatan emosional kelompok dapat 

menghasilkan jaringan sosial dengan identitas bersama. 

Dalam penelitian netnografi, pemilihan lokasi penelitian tentunya harus 

melibatkan beberapa pertimbangan. Pertimbangan-pertimbangan itu diantaranya: 

relevan, yaitu sesuai dengan konteks penelitian; aktif, bahwa grup ini memiliki 

anggota tetap; interaktif, bahwa komunitas online yang diteliti aktif dari segi 

kegiatannya dalam bertukar simbol atau informasi; subtansial, komunitas ini 

memiliki alur komunikasi yang kritis; heterogen, grup ini memiliki anggota yang 

beragam; dan memberikan data yang banyak bagi penelitian (Kozinet, 2010: 89). 

Dari pertimbangan-pertimbangan itu, grup Salakanagara memiliki semuanya. 

Grup ini beranggotakan 33.000 orang lebih, selain itu wacana yang diangkat 

adalah seputar budaya dan sejarah Sunda, tak heran bahwa grup ini berani 

mengklaim bahwa mereka memiliki ribuan naskah bahasa dan sejarah kebudayaan 

Sunda. Anggotanya pun bukannya hanya dari Bandung tapi juga dari kota-kota 

                                                           
8
Yaitu baik hati dan berbudi pekerti. 
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kecil seperti Tasikmalaya dan Subang, bahkan dari provinsi Banten dengan 

identitas Sunda yang berbeda-beda. 

1.5.2 Pemilihan Informan 

Seperti penelitian yang dilakukan oleh Viswanath dkk., mereka mencoba 

membatasi informan yang memaparkan identitas dirinya di dalam akun dan 

tergabung pada grup tertentu (Viswanath, dkk., 2012). Di dalamnya, manusia 

sebagai pengguna internet dikategorikan menjadi dua yaitu pengguna pasif yang 

hanya mengonsumsi informasi dari grup, dan pengguna yang interaktif dalam 

bertukar simbol dan wacana. Dalam penelitian netnografi, mengkategorikan 

pengguna harus dilakukan untuk menentukan anggota mana yang dapat dijadikan 

sebagai informan.Hal itu juga membantu peneliti dalam memahami bagaimana 

situasi komunitas. 

Dalam grup Salakanagara anggotanya dibagi kedalam lima kategori yaitu 

admin sebagai agen yang mengatur grup, aggota yang aktif memposting dan 

berkomentar, anggota yang hanya aktif berkomentar, anggota yang pasif tetapi 

kehadirannya dapat dilihat dari bagaimana ia memberikan jempol terhadap suatu 

postingan, dan anggota yang sama sekali tidak aktif dan jarang mengunjungi grup. 

Sehingga dalam pemilihan informan di Salakanagara, peneliti lebih tertuju 

kepadaadmin dan beberapa anggota yang rajin memposting berita dan 

berkomentar di halaman grup. Dari admin, informan kunci adalah akun Aan 

Merdeka Permanadan Sandi Firmansyah. Sedangkan dari anggota, akun Arif 

Arif Rachman dan Nano yang dijadikan sebagai informan kunci. 
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1.5.3 Teknik Pengambilan Data 

Dalam penelitian grup Salakanagara, observasi partisipasi pun tetap 

digunakan sebagai pendekatan peneliti kepada komunitas. Observasi partisipasi, 

atau yang dalam bahasa netnografi merupakan aksi menguntit (lurking), dilakukan 

dengan mengamati kegiatan dan wacana yang ada di grup, ikut memposting 

wacana, dan ikut berkomentar terhadap isu yang diangkat di komunitas. Tentunya 

hal ini tidak mudah dilakukan, karena sebelumnya saya harus memahami konteks 

dalam komunitas seperti penggunaan bahasa, sifat-sifat anggotanya, ketertarikan 

mereka dan praktik-praktik apa saja yang muncul.  

Dalam proses mengamati Salakanagara, seringkali saya merasa bosan dan 

jenuh karena aktifitas hanya berkutat di depan laptop seharian. Kejenuhan itu 

ditambah dengan banyaknya data yang ada di dalam grup. Maka dari itu saya 

harus bijak dalam memilah data berdasarkan kualitas data itu sendiri, seperti 

pertimbangan apakah data tersebut telah mewakili data lainnya yang serupa? 

Termasuk menentukan data yang diambil adalah kebanyakan dari tahun 2014 

akhir hingga tahun 2016 awal. Selain itu, dalam masalah waktu dapat diatasi 

ketika saya mengamati waktu-waktu ketika para anggota aktif memposting, yang 

rata-rata berkisar pada jam istirahat yaitu sore hari hingga malam hari.  

Kemudian ikut berpartisipasi dan beradaptasi dengan anggota grup 

Salakanagara lainnya tidak semudah yang dibayangkan. Mang Arif (salah satu 

informan) pernah memberi tahu saya tips-tips agar dapat berbaur dengan anggota 

lainnya, yaitu harus hereuy (bercanda) dan menguasai materi. Akan tetapi ternyata 
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hereuy dan menguasai materi pun tidak cukup, melainkan bahasa pun harus 

dikuasai. Karena yang saya rasakan bahwa berbahasa Sunda saja tidak cukup, 

ketika saya ingin memposting sesuatu di halaman grup agar mendapat perhatian 

dari anggota lainnya saya harus dapat menggunakan bahasa Sunda Salakanagara, 

atau lebih tepatnya adalah gaya bahasa di Salakanagara. Seperti penggunaan titik-

titik atau pun tanda lainnya digunakan agar postingan tidak terkesan tanpa 

ekspresi, lain lagi halnya ketika berkomentar, di mana ekspresi merupakan reaksi 

yang datang begitu saja.  

Selain masalah gaya bahasa yang berkaitan dengan partisipasi dalam grup 

Salakanagara, bahasa juga menjadi kunci dalam pengambilan data wawancara 

melalui chatting. Hal itu saya alami ketika pertama kali mewawancarai informan 

pertama yaitu Pak Sandi, sangat terasa perubahannya ketika saya mulai 

menggunakan bahasa Sunda dalam mewawancarai Pak Sandi. Pada awal-awal, 

wawancara menggunakan bahasa Indonesia menjadikan percakapan terasa formal 

dan kaku. Hal itu berbeda ketika saya mulai menggunakan bahasa Sunda, 

percakapan begitu mengalir sambil diselingi hereuy, hingga sama sekali tidak 

terasa canggung untuk bertanya. Saya biasanya melakukan wawancara pada sore 

hari hingga malam, ketika informan saya sedang beristirahat. 

Selain wawancara melalui chatting, wawancara tatap muka pun sempat 

dilakukan di rumah Pak Aan, di Sukamiskin, Bandung. Hal itu dilakukan untuk 

melengkapi data, karena dalam metode netnografi, wawancara tatap muka pun 

masih dapat dilakukan. Selain itu data sekunder juga didapat dari beberapa kajian 

pustaka tentang identitas masyarakat Sunda. 
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1.5.4 Teknik Analisis Data 

Analisis data dalam netnografi diawali oleh mengkategorikan dan 

mengklasifikasikan data ke dalam beberapa kategori (Kozinets, 2010: 105). 

Kategori-kategori ini disesuaikan dengan data dan konteks dalam objek penelitian. 

Dalam penelitian Salakanagara sendiri, saya telah mengkategorikan sebagian data 

yang didapat ke dalam beberapa kategori berdasarkan konteks budaya virtual 

(cyberculture) yang ada di dalamnya. 

Kemudian dalam proses noting, saya merefleksikan data yang telah 

dikategorikan dan memberikan catatan-catatan mengenai data tersebut. Data  yang 

direfleksikan ini merupakan data hasil observasi dan wawancara, terutama kesan-

kesan yang didapat ketika chatting bersama informan dan ketika ditemukan pola-

pola relasi yang terlihat dalam setiap postingan di halaman grup. Setelah proses 

noting, data yang sudah diabstraksikan ke dalam beberapa kesimpulan kemudian 

dibandingkan. 

 Setelah itu, tahap checking dan refinement dilakukan untuk 

mengkonfirmasi validitas data. Saya membuka kembali halaman Salakanagara 

untuk memastikan bahwa data yang telah menjadi kategori-kategori itu sesuai 

dengan yang ada di Salakanagara. Setelahnya, data kemudian di generalisasikan 

menjadi data yang lebih kecil lagi untuk menjelaskan konsistensi data yang ada, 

hingga kemudian diformulasikan dengan konsep-konsep atau teori yang ada. 

Dalam Salakanagara, data yang tergeneralisasikan tampak pada Bab III dan Bab 
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IV dalam bentuk kategorisasi postingan yang ada di Salakanagara dan analisis 

menggunakan konsep-konsep seperti etnisitas dan politik etnis. 

1.6 Sistematika Penulisan 

Hasil penelitian pada akhirnya dijabarkan dalam suatu rangkaian 

sistematika penulisan. Sistematika penulisan dibutuhkan agar pembaca dapat 

dengan mudah memahami hasil penelitian ini dalam bentuk tulisan. Dalam 

penelitian ini, sistematika penulisan dirangkai menjadi beberapa bab yaitu: Bab I, 

Bab II, Bab III, Bab IV dan Bab V.  

Pada Bab I penulis memaparkan latar belakang penelitian mengenai 

identitas Sunda yang ada di dalam grup Salakanagara. Selanjutnya penulis 

merumuskan suatu permasalahan untuk dijabarkan melalui pencarian data 

lapangan atau penelitian. Tujuan penelitian pun dijelaskan untuk menunjukkan 

bagaimana pentingnya penelitian mengenai Identitas Sunda yang dibangun di 

ranah siber. Kemudian kajian pustaka dan kerangka teori pun menjadi sangat 

penting, karena kajian pustaka banyak membahas penelitian-penelitian terdahulu 

mengenai identitas masyarakat dalam dunia siber, dan kerangka teori yang 

menggiring penulis untuk memahami gejala-gejala yang ditemui di lapangan. 

Metodologi juga dibahas dalam bab ini untuk menjelaskan pendekatan dan 

berbagai metode penulis dalam melakukan penelitian. 

Pada Bab II penulis membahas gambaran Salakanagara sebagai 

komunitas online di ranah siber. Dimulai dengan pembahasan yang menjelaskan 

apa itu Salakanagara dan pengertian serta dari mana nama Salakanagara didapat. 

Kemudian penulis juga membahas mengenai keanggotaan dalam Salakanagara, 
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yang melibatkan struktur organisasi dalam Salakanagara. Pola relasi dan 

solidaritas yang dibangun di dalam grup pun akan penulis bahas. Kemudian bab 

ini pun diakhiri dengan pembahasan mengenai sekilas postingan yang ada di 

Salakanagara untuk mengantarkan pembaca pada bab selanjutnya. 

Pada Bab III penulis membahas tentang postingan atau konten-konten 

yang ada di halaman grup Salakanagara. Konten-konten yang dimuat di halaman 

Salakanagara dibagi menjadi dua, yaitu konten yang diharuskan di dalam 

peraturan grup dan konten yang muncul sebagai pengembangan dari konten 

postingan lainnya, sekaligus menanggapi Sunda dalam konteks kekinian. Konten-

konten yang diharuskan, adalah konten yang memuat topik-topik yang 

berhubungan dengan bahasa, sejarah dan kebudayaan. Sedangkan konten-konten 

kekinian merupakan topik-topik yang muncul dengan sendirinya didasari oleh 

perkembangan grup dan keadaan situasional Sunda seperti politik, berjualan, 

menceritakan pengalaman ataupun hanya sekedar menyapa anggota lainnya. 

Kemudian penulis juga akan membahas mengenai Sunda yang ada 

dalam bayangan anggota Salakanagara. Dalam sub bahasan ini penulis mencoba 

mengangkat pengalaman-pengalaman beberapa anggota Salakanagara perihal 

kesundaan. Hingga pada akhirnya penulis mengidentifikasi wacana-wacana 

mengenai kesundaan yang bersumber dari wawancara dan postingan yang muncul 

di halaman grup Salakanagara. 

Pada Bab IV penulis membahas tentang konteks Sunda saat ini dan 

mencoba menjabarkan apa yang sedang dilakukan Salakanagara. Pada awalnya 

penulis membahas mengenai bagaimana Salakanagara sebagai komunitas online 
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yang membangun keakraban hingga terciptanya solidaritas antar sesama anggota 

grup. Kemudian penulis juga membahas tentang bagaimana Salakanagara 

mengidentifikasi identitas kebudayaannya sebagai reaksi dari keadaan saat ini 

akibat dari adanya globalisasi dan modernisasi, ditambah dengan ingatan-ingatan 

sejarah yang mendorong mereka untuk ‘menjadi Sunda’. 

Dengan ‘menjadi Sunda’, Salakanagara sedang melakukan politik 

etnisnya. Perbedaan dalam hal ini memainkan peranannya, dengan membuat 

batasan antara ‘kami’ dan ‘mereka’. Hal ini muncul sebagai reaksi terhadap suatu 

relasi kekuasaan yang hadir dalam bentuk kontradiksi antara pribumi dengan non-

pribumi, wacana lokal dengan wacana global, narasi kecil dan narasi besar. Semua 

itu dilakukan di ranah siber, memperlihatkan suatu aksi sosial dalam bentuk 

imajinasi dan simulasi. Hingga pada akhirnya mencapai kesimpulan bahwa 

Salakanagara merupakan bagian dari masyarakat global saat ini yang disebut 

sebagai New Media Nation. 

Pada Bab V penulis merefleksikan keseluruhan yang telah dijabarkan 

dari Bab I hingga Bab IV. Refleksi tersebut menyangkut dari pembahasan 

mengenai latar belakang keadaan Sunda saat ini. Kemudian munculnya 

Salakanagara beserta konten-konten di dalamnya. Hingga bayangan mengenai 

identitas Sunda berdasarkan konten dan persepsi para anggotanya, serta yang 

menjadi orientasi Salakanagara mengenai identitas Sunda. 
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BAB II 

Gambaran Salakanagara 

2.1 Tentang Komunitas Saloka dan Nagara 

Salakanagara merupakan komunitas online di media sosial Facebook 

yang anggotanya adalah orang-orang Sunda, baik yang tinggal di sekitar Priangan 

(seperti Bandung, Garut, Tasikmalaya dan Sumedang) ataupun dari Banten. Grup 

ini didirikan oleh seseorang dengan akun Facebook Fauzi Salaka
9
 pada tanggal 

12 Maret 2010. Awal dibentuknya grup ini adalah sebagai media berkumpulnya 

orang-orang Sunda yang memiliki minat pada sejarah dan kebudayaan Sunda 

(Kasundaan), sekaligus sebagai media untuk memesan tabloid
10

 Salakanagara 

yang kini sudah tidak lagi terbit karena keterbatasan dana. 

Tetapi, seiring dengan bertambahnya anggota ke dalam grup ini 

menyebabkan Salakanagara mengalami perkembangan ke arah yang lebih pasti, 

yaitu sebagai ruang berkumpulnya orang-orang Sunda yang membangun 

kesadaran dan identitasnya bersama-sama. Perubahan ini terlihat pada perbedaan 

pola komunikasi di tahun awal terbentuknya grup ini dengan tahun-tahun terakhir 

grup ini, di mana arus informasi yang pada awalnya hanya satu arah (admin 

                                                           
9
Tabloid Salakanagara dijual dengan harga 6000 rupiah. Merupakan tabloid yang digagas oleh 

para pupuhu Salakanagara dengan konten-konten sejarah dan bahasa Sunda, serta konten 
lainnya yang berhubungan dengan Sunda. Munculnya tabloid Salakanagara berawal dari 
banyaknya anggota Salakanagara di grup, membuat para pupuhu mengambil langkah untuk 
melestarikan bahasa dan sejarah Sunda melalui media. Sebelumnya, tabloid Salakanagara dapat 
dipesan online melalui halaman grup Salakanagara. Beberapa artikel yang dimuat pun berasal 
dari dokumen-dokumen yang ada di grup, salah satunya mengenai sejarah yang kontributornya 
adalah salah satu pupuhu yaitu Pak Aan Merdeka. Hanya saja tabloid ini berhenti di tengah jalan, 
karena keterbatasan dana dan tidak tercapainya target peminat. 
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anggota) telah berubah ketika anggota pun ikut aktif dalam membuat postingan-

postingan di grup. Mereka yang pada awalnya hanya menerima informasi kini 

mulai ikut memposting informasi sekaligus menunjukkan opini yang mereka 

miliki, termasuk berbagi pengalaman dan kerinduan terhadap Sunda, seperti yang 

ada pada postingan Ashap Akur pada 2 Maret 2016, yaitu: 

Ashap Akur 

2 Maret pukul 23:51 

" Meuni tos lami teu tepang sareng Urang Sunda.  

ari ras kana kajembaran manahna,luhur budi pangartina,euyeub ku 

pangaweruhna. Depe-depe handap asor.jauh tina sipat adigung adiguna. 

ieuh aing pang punjulna. 

Deuh...asa kagembang.Kukalilaan teuing teu tepang. 

Kamana atuh nya ? " 

 

Dalam postingannya Ashap Akur mengungkapkan rasa rindunya serta 

bayangannya mengenai orang Sunda yang luhur budi pekertinya dan ilmu 

pengetahuannya. Rasa rindu ini ada seolah-olah menunjukan bahwa sosok Sunda 

yang sejati adalah sosok yang ideal, yaitu sosok yang kini hanya tinggal di dalam 

bayangan setiap orang yang merindukannya saja, sehingga seringkali sosok itu 

hanya hadir ketika diangkat dan diingat bersama melalui perbincangan di grup. 

Begitu pula dengan anggota Salakanagara yang lain, imajinasi akan kebaikan dan 

romantisme orang Sunda muncul dalam komentar-komentar seperti ini: 

'Ryzal Lemarchal Abi mah hayang urang sunda nu jiga jaman baheula, 

pinuh ku elmu pangaweruh, aya gelar nu jadi sebutan saperti : Sanghyang, 

https://www.facebook.com/ashap.akur?fref=nf
https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/permalink/10153499590638723/
https://www.facebook.com/rymoire?fref=ufi
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Batara, Begawan, Resi, Resiguru. Ayena mah geuning euweh gelar nu 

model kitu.... Urang sunda mah lain jawa, lain cina, lain batak, lain bugis. 

Anu aus kana hal nu sipat na kadunyaan ungkul... Ti kolot baheula ge 

Urang sunda sejati mah mudu Aus ku Elmu ... Elmu ...sakti..anu saestu... 

(Saya ingin orang Sunda yang seperti zaman dahulu, memiliki ilmu 

pengetahuan yang banyak, punya gelar seperti: Sanghyang, Batara, 

[…] orang Sunda bukan Jawa, bukan Cina, bukan Batak, bukan 

Bugis. Yang haus akan hal-hal duniawi. Dari zaman nenek moyang 

Sunda sejati itu harus haus akan ilmu).  

Dari postingan dan komentar itu menunjukan bahwa anggota pun dapat aktif 

memposting dan mengomentari di dalam halaman grup. Hal ini sesuai dengan 

sifat Facebook sebagai media sosial yang mapan, massif dan menjejaring 

(Nasrullah 2011). 

 Akibatnya, tema yang dibahas pun semakin berkembang. Salakanagara 

yang pada awalnya hanya terfokus pada sejarah dan bahasa Sunda, kini 

berkembang menjadi banyak bahasan lain seperti situasi sosial dan politik hingga 

sekedar pengalaman-pengalaman ataupun ingatan  individu yang berkaitan dengan 

Kasundaan. Padahal sebelumnya telah ditetapkan suatu peraturan yang 

berhubungan dengan konten postingan, yaitu hanya boleh memosting yang 

berhubungan dengan sejarah dan kebudayaan Sunda. Seperti yang diungkapkan 

oleh akun Sandi Firmansyah atau yang akrab disapa Pak Sandi selaku admin 

grup, yaitu: 
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Sandi Firmansyah (wawancara pada 23 April 2016 melalui pesan chatting) 

1. Dipahing mosting ngeunaan SARA 2. Diutamikeun nyarios kubasa Sunda (ngarumat 

basa) 3.Teukenging pasea 4. Kedah mosting nupatali sejarah sareng budaya sunda 

 

Dari kutipan Sandi Firmansyah di atas, menyebutkan bahwa terdapat peraturan 

di dalam grup yang mengharuskan para anggotanya memerhatikan empat hal, 

yaitu: 

1. Dilarang memposting hal-hal yang mengandung unsur SARA 

2. Diutamakan menggunakan bahasa Sunda (untuk melestarikan bahasa) 

3. Dilarang bertengkar. (Ketika berdiskusi, perdebatan memang selalu 

muncul, akan tetapi para anggota diminta untuk membatasi hal itu) 

4. Harus memposting hal yang berkaitan dengan sejarah dan budaya Sunda. 

Meskipun seperti itu, tampaknya aturan dibuat seolah-olah hanya untuk dilanggar, 

seperti yang diungkapkan oleh Pak Sandi ketika membicarakan member yang 

bedegong (bandel) karena tidak menuruti aturan, “mung kadang member na 

baredegong nya didelcon tina grup,” kata Pak Sandi. Istilah ‘delcon’ berasal dari 

kata delete contact atau menghapus kontak, yang dapat juga berarti dikeluarkan 

dari grup. Bagi anggota Salakanagara yang tetap bedegong melanggar aturan, 

maka akan di-delcon oleh admin.  

Selain itu, tampilan dari grup ini tidak jauh berbeda dengan beranda grup 

lainnya yang ada di Facebook, yaitu terdapat foto profil grup, foto sampul, 

keterangan grup dan keterangan yang memperlihatkan jumlah anggota di dalam 

grup. Berikut merupakan gambar tampilan Salakanagara: 

https://www.facebook.com/sandi.firmansyah.90281
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Gambar  2.1 Tampilan Salakanagara (lihat, https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/?fref=ts) 

Ketika saya membuka halaman Salakanagara, di sini dapat dilihat 

sebuah keterangan bahwa grup ini merupakan grup publik yang anggotanya sudah 

lebih dari 33.000 anggota. Terdapat foto para pupuhu (admin sekaligus 

pendahulu) Salakanagara yang dijadikan foto sampul grup, dan berdasarkan 

keterangan dari Pak Aan  selaku admin yang ada di dalam foto, foto tersebut 

diambil ketika diselenggarakannya acara sarasehan kebudayaan di Jawa Timur. 

Acara tersebut merupakan salah satu media bertemunya para pegiat budaya, 

termasuk orang-orang yang memiliki minat pada sejarah Sunda. 

Sedikit bergeser ke arah kanan, terdapat keterangan jumlah anggota, 

yang dari keterangannya saya tidak hanya dapat mengetahui dengan pasti jumlah 

anggota secara keseluruhan, tapi juga mengetahui berapa jumlah anggota yang 

baru bergabung dan berapa lama ia telah menjadi anggota. Lalu di bawah 

keterangan anggota, terdapat pengantar dari pupuhu Salakanagara dan Visi-Misi 

grup dalam bahasa Sunda. Bahasa Sunda memang menjadi bahasa yang 
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digunakan di dalam grup ini, hal itu menjadi aturan yang pernah diposting admin 

di halaman grup. Sehingga dengan diberlakukannya bahasa Sunda, secara tidak 

langsung menunjukan bahwa yang dapat bergabung di dalam grup ini adalah 

orang Sunda dan dapat menggunakan bahasa Sunda. Hal ini berkaitan dengan 

latar belakang terbentuknya Salakanagara yaitu ingin melestarikan bahasa, sejarah 

dan kebudayaan Sunda karena saat ini banyak sekali orang Sunda yang sudah 

tidak peduli dengan kebudayaan Sunda (lihat 

dihttps://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka).  

Kemudian, di sebelah kanan halaman terdapat pengantar beserta visi dan 

misi grup. Sehingga hal itu memberi informasi mengenai grup kepada orang-

orang yang baru membuka halaman tersebut, termasuk saya. Visi Salakanagara 

berbunyi “SUNDA SADU SANTA BUDI,” dan misi Salakanagara adalah 

“nyundakeun urang Sunda utamana barudak jeung rumaja entragan anyar”. 

Sunda Sadu Santa Budi, merupakan kalimat yang terdengar seperti peribahasa 

Sunda yang berbunyi “Ambek sadu santa budi,” dan memiliki arti baik hati dan 

berbudi pekerti, atau juga memiliki hati yang baik dan tidak mendendam. 

Berdasarkan postingan Fauzi Salaka II, kalimat Sunda Sadu Santa Budi 

merupakan sekumpulan kata yang memiliki makna indah, bijaksana, suci dan 

berbudi. Sifat-sifat tersebut dipercaya dimiliki oleh beberapa tokoh Sunda yang 

bijaksana seperti Rahyang Darmasiksa dan Prabu Siliwangi (lihat 

https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/permalink/10153314710133

723/). 
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Sedangkan misi grup tersebut yang dalam bahasa Indonesia berbunyi 

“menyundakan orang sunda terutama anak-anak dan remaja saat ini,” hal itu 

sesuai dengan keadaan di masyarakat saat ini. Di mana tidak hanya anak muda 

yang acuh, melainkan juga orang-orang dewasa saat ini yang walaupun di 

lingkungan mereka masih menggunakan bahasa Sunda untuk percakapan sehari-

hari, tetapi acuh terhadap sejarah dan kebudayaannya. Fenomena itu ditangkap 

oleh para pupuhu Salakanagara sehingga terpikirkan untuk membuat grup yang 

bertujuan untuk melestarikan sejarah dan bahasa Sunda yang dicantumkan di 

pengantar grup Salakanagara dalam istilah Sunda yaitu, “ngamumule sajarah 

jeung basa Sunda”. 

Kemudian di bagian paling atas postingan, yaitu tepat di bawah kolom 

status, dapat dilihat sebuah postingan yang disematkan oleh salah satu pupuhu 

Salakanagara yaitu Fauzi Salaka II yang diberi judul “MILANGKALA 

SALAKANAGARA”. Postingan tersebut sengaja disematkan agar orang Sunda 

terutama para anggota Salakanagara dapat selalu membacanya tanpa harus repot-

repot mencari dengan men-scroll ke postingan paling bawah. Postingan ini 

berisikan lima harapan grup Salakanagara yang ingin tercapai ketika menjelang 

ulang tahunnya yang ke-5, yaitu: (1) Orang Sunda harus mengetahui bahasanya; 

(2) Orang Sunda harus tahu tulisannya (aksara : tulisan : naskah) sendiri; (3) 

Orang Sunda harus mengenal sejarahanya; dan (4) Orang Sunda harus mengenal 

jati dirinya (lihathttps://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/).  

Kelima harapan ini juga seolah-olah menjadi jawaban bagi para anggota 

yang sering bertanya-tanya mengenai identitas Sunda, ataupun ciri-ciri orang 

https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/
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Sunda. Sempat pada beberapa tahun yang lalu, saya melihat postingan di dalam 

grup ini yang berbunyi “ari nu disebat urang Sunda teh nu kumaha nya? Anu 

ngomong bahasa Sunda? Atawa anu cicing di tanah Sunda?” (yang disebut urang 

Sunda itu yang bagaimana? Apakah yang berbicara dalam bahasa Sunda? atau 

yang tinggal di tanah Sunda?) atau pertanyaan-pertanyaan lainnya yang 

berhubungan dengan identitas dan jati diri Sunda. Selain itu, Milangkala 

Salakanagara juga secara tidak langsung dapat menjadi aturan atau tolak ukur 

bagi Orang Sunda di Salakanagara dalam berperilaku. 

Nama Salakanagara sendiri diambil dari nama kerajaan Sunda tertua, 

sekaligus kota perdagangan pada 160 M di Teluk Ladang Pandeglang, Banten, 

dengan raja nya yang bernama Dewa Marwan (komentar akun Batari Iskala 

Sundari, lihat di https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/).Akan 

tetapi terdapat hal yang menarik mengenai pandangan anggota Salakanagara yang 

muncul dalam komentar ketika membahas Salakanagara. Ada yang memaknai 

Salakanagara dari sejarahnya, seperti akun Batari Iskala Sundari dan akun Aan 

Merdeka Permana yang memaknai Salakanagara dari sumber tulisan atau arsip 

yang ada di Salakanagara. Juga ada yang memaknai Salakanagara dari arti Salaka 

dan Nagara. 

Pendapat yang pertama, merupakan pendapat yang diungkapkan oleh 

Aan Merdeka Permana atau yang akrab dipanggil Pak Aan dan lebih bersifat 

hipotesis karena bersumber pada catatan sejarah. Menurutnya kata ‘salaka’ dalam 

Salakanagara berasal dari kata ‘salak’ atau buah salak. Salak juga merupakan 

nama salah satu gunung yang ada di Jawa Barat, sehingga jika dikaitkan dengan 

https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/
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kata ‘nagara’ atau negara, Salakanagara merupakan sebuah negara yang pada 

awalnya terlahir di Gunung Salak. 

Kemudian di dalam pendapat lain, salaka atau saloka dalam bahasa 

Indonesia dapat berarti perumpamaan, sedangkan nagara atau negara, dapat 

berarti wilayah atau juga suatu tatanan yang mengatur masyarakat. Menurut Sony 

Jafar We dalam komentarnya ia berpendapat bahwa berdasarkan artinya 

Salakanagara merupakan negara di dalam negara, atau juga asal-muasal suatu 

negara. Hal itu pula ditanggapi oleh akun Abah Abah Na Raya dengan 

persetujuan, ia setuju bahwa Salakanagara juga dapat dimaknai sebagai 

perumpamaan negara atau negara di dalam negara yang jika dipahami lebih 

mendalam, Salakanagara sebagai grup di Facebook merupakan sebuah negeri 

yang memiliki dunianya sendiri. Hal itu dapat kita pahami dari keberadaan dunia 

virtual dengan deteritorialisasi-nya yang selalu membuat kemungkinan untuk 

terbukanya dunia-dunia baru. Salakanagara merupakan dunia di dalam dunia atau 

juga dunia baru di mana para anggotanya memiliki aturan dan normanya sendiri. 

2.2 Manusia dalam Salakanagara 

Jumlah anggota Salakanagara pada tanggal 28 April 2016 berjumlah 

33.126 anggota (dan 30 anggota baru)
11

, tentunya jumlah ini selalu berubah-ubah 

karena berbagai alasan seperti masuknya angota baru dan keluarnya beberapa 

anggota dari grup. Bergabungnya para anggota ke dalam grup dilatarbelakangi 

oleh berbagai alasan, ada yang memang ingin bergabung dan ada juga yang 

                                                           
11

 Perlu diketahui bahwa jumlah anggota Salakanagara selalu berubah-ubah, dan data yang 
dicantumkan di dalam tulisan ini diambil pada tanggal 26 April 2016. 
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diundang oleh admin grup ataupun oleh anggota lainnya. Saya sendiri bergabung 

di tahun 2011 karena diundang oleh salah satu anggota Salakanagara yang saya 

kenal di dunia nyata. Hal ini tidak jauh berbeda dengan pengalaman akun Aan 

Merdeka Permana dan King Arif Parahyangan, di mana mereka juga diundang 

oleh admin pada saat itu dengan alasan yang kurang lebih sama yaitu, “mungkin 

admin tahu mengenai minat saya terhadap kasundaan”. 

Struktur keanggotaan di Salakanagara sendiri terdiri dari pupuhu, admin 

dan anggota. Pupuhu yang dalam bahasa Indonesia memiliki arti ketua, 

merupakan orang atau akun yang menjadi penanggung jawab grup Salakanagara 

dan membuat aturan di grup. Seperti halnya ketua adat di suatu perkampungan, 

keberadaan Fauzi Salaka II sebagai pupuhu di Salakanagara sangatlah penting. 

Sedangkan admin di grup terdiri dari beberapa orang yang dipilih (oleh pupuhu 

atau pun direkomendasikan oleh admin lainnya) dan memiliki tugas untuk 

melindungi regulasi akun, seperti menyensor postingan yang tidak pantas 

(mengandung unsur SARA) dan memasukan anggota baru. Di antara para admin 

dan pupuhu juga terdapat tanggung jawab masing-masing, terutama dalam hal 

postingan dan pengarsipan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh pak Aan ketika 

diwawancarai di rumahnya, yaitu “Saya spesialis sejarah non-akademisi. Asep 

Idjudin spesialis sejarah akademisi, Fauzi Salaka spesialis bahasa dan Kang 

Wawan spesialis kesenian tradisional,” begitu katanya. 

Menjadi anggota di Salakanagara pun ternyata sangat beragam dari latar 

belakang profesi dan dari berbagai daerah. Dimulai dari yang berprofesi sebagai 
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pengacara, penulis, hingga tukang becak
12

, bahkan pelajar seperti saya, namun 

ketika berdiskusi kami menggunakan bahasa yang sama yaitu bahasa Sunda, dan 

itulah yang membuat kami akrab tanpa melihat tingkatan dan latar belakang. 

Orang-orang di Salakanagara pun berasal dari daerah yang berbeda-beda dengan 

kebudayaan Sunda yang tidak selalu sama. Seperti Cirebon, Banten dan Garut, 

ketiga daerah tersebut memiliki karakteristiknya masing-masing yang salah 

satunya terlihat dalam dialek atau bahasa wewengkon. Akan tetapi perbedaan-

perbedaan itu bukan menjadi masalah, melainkan hal itu menjadi sebuah ajang 

untuk berbagi di grup. Seperti yang saya rasakan ketika melihat postingan tentang 

istilah-istilah di daerah masing-masing, ataupun hanya mengenai buah-buahan 

yang tumbuh di daerah masing-masing, hal-hal seperti itu yang justru menambah 

pengetahuan sekaligus mengikat tali silaturahmi antar anggota yang berbeda 

daerah. 

Selain itu, selama saya mengamati grup ini, dapat dilihat bahwa tidak 

semua anggota aktif dalam memposting dan berkomentar di grup. Ada yang 

senang melakukan keduanya, ada yang hanya senang berkomentar, dan ada pula 

yang hanya memberi jempol dengan menekan ‘like’ di setiap postingan. Tidak 

semua anggota saling mengenal satu sama lain di kehidupan sehari-hari, seperti 

pengalaman akun King Arif Parahyangan, beliau yang tidak mengenal satupun 

anggota di Salakanagara bahkan salah satu dari admin yang mengundangnya, 

tetapi pada akhirnya ia pun bergaul dengan anggota lainnya melalui diskusi di 

grup. 

                                                           
12

Untuk beberapa profesi yang dimiliki oleh beberapa anggota Salakanagara saya ketahui secara 
langsung dengan mengenal anggotanya, tetapi ada juga yang saya ketahui dari postingan.  
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2.3“Ngiring ngagelar lapak, bari ngopi heula..” (Postingan, Komentar dan 

Pergaulan di Salakanagara) 

Ketika diskusi dan adu argumen melalui komentar berlangsung, tiba-tiba 

muncul seorang anggota sambil berkomentar “ngiring ngagelar lapak..,” 

selayaknya orang yang ingin ikut bergabung ke dalam suatu kumpulan orang-

orang yang sedang nangkring di warung lesehan. Lalu yang lain ada yang 

menanggapi dengan “mangga kang…(nama akun)”. Atau juga, ketika datang 

anggota yang dapat disebut populer di grup, ada anggota lain yang menyapa, 

“kumaha damang?” dan disusul oleh yang lainnya dengan “teh…(nama akun) teu 

acan disuguhan cai..” seolah-olah menyambut tamu yang ikut bergabung. 

Begitulah pola komunikasi dan ikatan yang terjalin di Salakanagara. 

Terkadang suasana dibangun seolah-olah para anggotanya berkumpul dan 

nongkrong sambil ngopi santai. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah mereka 

masing-masing menggenggam ponsel ataupun menghadap layar komputer. Kopi 

yang ada pun tidak lebih dari gambar yang diunggah. 

Brikut kata-kata yang biasanya digunakan oleh para anggota 

Salakanagara: 

“sabari ngopi
13

..” 

“ngopi heula
14

..” 

                                                           
13

 Sambil ngopi 
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“tah kopi
15

” 

Kemudian  ada yang menanggapi, 

“panas keneh
16

” 

Oleh karena itu, istilah ngampar dan ngopi merupakan kata yang dapat 

mengakrabkan antar anggota satu dengan anggota lainnya. Hal itu terjadi seolah-

olah kedua kata tersebut merupakan bahasa pergaulan di Salakanagara, ketika kita 

mencoba membaur di antara percakapan yang sudah asik terjalin, kalimat “ngiring 

ngampar” ataupun “sabari ngopi” seolah-olah mengantarkan kita untuk 

bergabung. 

Al-Majnun Teu serieus mang Asep da bari ngoprek hp reng ngopi...hehe 

 

 

Suka · Balas · 1 · 13 Mei pukul 1:03 

 

Asep Suparman TEH BOTOL DINGIN om? 

Suka · Balas · 13 Mei pukul 1:04 

 

Al-Majnun Sumuhun...da kopina lasteu... 

 Gambar 2.2 Contoh kopi dalam komentar. Sumber: halaman grup Salakanagara 

                                                                                                                                                               
14

 Ngopi dulu 
15

 Nih kopi/ tuh kopi 
16

 Masih panas 

https://www.facebook.com/trisaktipermana?fref=ufi
https://www.facebook.com/lidra.suditapura?hc_location=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1043249629084174&set=p.1043249629084174&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1043249629084174&set=p.1043249629084174&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1043249629084174&set=p.1043249629084174&type=3
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1043249629084174&set=p.1043249629084174&type=3
https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/permalink/10153680174618723/?comment_id=10153680239838723&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/browse/likes?id=10153680357818723
https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/permalink/10153680174618723/?comment_id=10153680357818723&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/lidra.suditapura?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/permalink/10153680174618723/?comment_id=10153680239838723&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/permalink/10153680174618723/?comment_id=10153680239838723&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/permalink/10153680174618723/?comment_id=10153680359008723&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/trisaktipermana?fref=ufi
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1043249629084174&set=p.1043249629084174&type=3
https://www.facebook.com/lidra.suditapura?fref=ufi
https://www.facebook.com/trisaktipermana?fref=ufi
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Selain itu ikatan di Salakanagara muncul dalam aksi solidaritas ketika 

salah satu anggota yang populer, yaitu anggota yang paling aktif dan muncul 

dengan pemikirannya yang kritis di grup memutuskan untuk keluar. Alasannya 

keluar dari grup adalah karena postingannya dihapus oleh admin lantaran terdapat 

unsur SARA di dalamnya. Maka anggota yang lain pun tidak tinggal diam, 

kebanyakan memang yang mengenal member populer ini, anggota yang lain pun 

ramai dengan kata #savemangNano. Bahkan hingga saat ini pun akun Nano itu 

masih sering ditandai di postingan beberapa anggota yang mengenalnya. 

Di lain hal, ketika ada anggota yang menyebalkan pun secara tidak 

langsung hukum mengucilkan pun berlaku. Hal itu sempat tampak pada bulan 

April 2016 lalu, ketika muncul akun Maha Ratu Galuh yang senang memblokir 

akun member lainnya karena perbedaan pendapat. Maka para anggota yang 

terkena blokir Maha Ratu Galuh pun beramai-ramai menyindir dengan bahasa 

curhat dan humor seolah-olah mereka telah dicampakan oleh Maha Ratu Galuh. 

Hingga pada akhirnya admin grup pun ikut-ikutan memposting curhatannya yang 

diblokir oleh Maha Ratu Galuh maka para anggota yang lain pun mulai 

memandang hal ini serius dan meminta admin segera menindak akun tersebut. 

Begitulah pola komunikasi dan pergaulan di Salakanagara. Dimulai dari 

ngopi hingga curhatan-curhatan para member. Hingga terkadang grup ini tidak 

hanya sebagai grup yang mencoba melestarikan kebudayaan Sunda, tetapi juga 

yang menyambungkan tali silaturahmi di antara anggotanya. 
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2.4 Sekilas Tentang Postingan di Salakanagara 

Dalam Salakanagara, memposting suatu topik hingga dibarengi diskusi 

merupakan aktifitas utama grup ini. Jumlah postingan di setiap harinya pun tidak 

pernah kurang dari tiga hingga lima postingan. Ada yang curhat, ada yang 

bertanya ataupun sekedar menyapa anggota lain dengan “calageur sugan wa?” 

(apakah sehat semuanya?), ada yang bercanda dan masih banyak lagi. Hanya saja, 

memang yang paling banyak diangkat adalah topik yang berkaitan dengan sejarah, 

bahasa dan kebudayaan. Hal itu sesuai dengan yang telah dicantumkan di dalam 

pengantar grup ini. 

Akan tetapi walaupun sudah ditentukan apa yang menjadi topik utama di 

dalam grup, para anggota di dalam grup masih saja senang memposting dan 

membahas topik-topik di luar sejarah, bahasa dan kebudayaan. Ada yang curhat, 

bahkan ada yang berjualan di halaman grup. Hal ini membuktikan bahwa 

Salakanagara bukan hanya grup diskusi tanpa memiliki fungsi lain, tetapi juga 

dapat menyediakan lapak untuk berjualan bagi anggotanya. 

Baik ketiga hal yang menjadi topik bahasan utama di grup, yaitu sejarah, 

bahasa dan kebudayaan, ataupun bahasan-bahasan yang muncul dengan 

sendirinya di grup. Hal itu terus terjadi secara berulang, diposting dengan pola 

yang hampir sama dengan sedikit perubahan di setiap tahunnya yang dipengaruhi 

oleh berbagai faktor seperti keluar dan masuknya anggota ke dalam grup dan 

situasi yang terjadi pada saat itu. Akan tetapi, satu hal yang pasti adalah postingan 

di Salakanagara terjadi setiap hari dan membentuk suatu rutinitas yang jika 
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dipandang lebih jauh merupakan budaya siber yang dimiliki oleh Salakanagara 

sebagai komunitas online dan akan dibahas lebih lanjut dalam bab selanjutnya. 
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BAB III 

Identitas Budaya Sunda dalam Salakanagara 

3.1 Sejarah, Bahasa dan Kebudayaan dalam Salakanagara 

Berkaitan dengan salah satu aturan yang mengharuskan anggotanya 

memposting hal-hal yang berhubungan dengan Sunda dan kebudayaannya, maka 

dapat dilihat bahwa sebagian besar hal-hal yang dibahas merupakan sejarah, 

bahasa dan kebudayaan. Hal itu seperti yang tercantum di dalam keterangan grup 

Salakanagara dalam bahasa Sunda, yaitu: 

"Ngadegna ieu grup dicirian ku sawala pangurus, dina lelemah 

sareundeuk saigel, sabata sarimbagan pikeun ngawujudkeun 

Salakanagara keur urang, urang Sunda. Sok sanajan kasang tukang anu 

beda, boh kalungguhan, umur jeung atikan, teu matak jadi riged da 

puguh niatna sarua papada hayang ngaronjatkeun ajen-inajen , ajegna 

kahirupan basa, budaya, sajarah jeung sastra Sunda. Cag” 

Berdirinya grup Salakanagara ditandai oleh adanya para pengurus dan 

anggotanya, walaupun dari berbagai kalangan, tempat tinggal dan usia, tidak akan 

menjadi masalah karena satu tujuan, yaitu menghidupkan bahasa, budaya, sajarah 

dan sastra sunda. Hal itu diawali oleh para admin dan pupuhuyang sering 

memposting tulisan-tulisan yang berhubungan dengan ketiga hal tersebut. 
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3.1.1 Menggali Sejarah Sunda: Akademisi versus Non-Akademisi 

Seringkali diskusi mengenai sejarah di Salakanagara diawali oleh 

pertanyaan para anggota mengenai keingintahuan mereka akan suatu peristiwa 

sejarah yang berkaitan dengan Sunda. Atau sering juga bahasan mengenai sejarah 

ini diawali oleh sebuah artikel ataupun tulisan-tulisan tentang pengalaman salah 

satu anggota yang mendatangi suatu situs sejarah. Referensi yang digunakan oleh 

setiap anggota pun berbeda-beda, ada yang dari internet dengan mengandalkan 

fitur pencari otomatis seperti Google ataupun dengan meninjau ulang naskah-

naskah yang ada di akun Salakanagara, ada yang berasal dari buku ataupun kitab-

kitab tulisan Sunda kuno, dan ada juga yang berdasarkan investigasi yang 

dilakukan baik oleh individu ataupun berkelompok. 

Pembicaraan-pembicaraan mengenai sejarah ini seringkali memancing 

diskusi hingga perdebatan di antara para anggota Salakanagara, yang dalam hal ini 

tidak ada yang benar ataupun salah. Semua anggota memiliki latar belakang atas 

pemahamannya masing-masing, sehingga hal itu akan terus menimbulkan 

perdebatan yang bukannya tuntas tetapi malah semakin menjadi. Perdebatan-

perdebatan itu biasanya muncul karena adanya perbedaan sumber ataupun 

pendapat yang dikemukakan oleh seorang anggota dan pendapatnya itu berbeda 

dengan sejarah yang selama ini diketahui, seperti hal nya postingan mengenai 

perang bubat dan Putri Dyah Pitaloka, yang di dalam sejarah yang selama ini 

dipelajari di sekolah disebutkan bahwa beliau (Putri Dyah Pitaloka) meninggal 

karena bunuh diri. Tetapi lain hal nya dengan Pak Aan Merdeka Permana, jelas 

sekali ia menyatakan bahwa Dyah Pitaloka tidak mati ketika Perang Bubat, dan 
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hal ini memunculkan perdebatan di mana ada anggota yang memercayai Pak Aan, 

dan ada juga yang berlawanan.  

Era Sasti Sugiat dyah pitaloka , juga prabu lingga buana ga mati..... ? ko bisa..... ? 

21 April pukul 14:42 

Aan Merdeka Permana Mengapa sampai ada pertanyaan "koq bisa" seolah-olah 

hrsnya mati? 

21 April pukul 14:56 

Era Sasti Sugiat kan menurut cerita yg ada. bukan. nya bunuh diri di bubat juga parabu 

linggabuana mati di bubat, kalau tidak mati kenapa ga pulang ke kerajaan kenapa 

dyahpitaloka ga ada cerita nya lagi dan suami nya siapa ...... 

21 April pukul 16:03 

Aan Merdeka Permana Panjang ceritanya. 

21 April pukul 16:53 

Prabu Parikesit maenya kudu di poponggok mah tutunggulna,, qiqiqiqi tinggal lalajo 

welah,,mana nu bnr,,, 

21 April pukul 13:28 · Telah disunting 

Abah Ali Abah Aya keneh nu nyaturkeun bubat fersi kidung sundayana..........? tah eta 

versi nu geuring........ bilih aya nu bade nepangan patilasan perjalanan Dewi Dihpitaloka 

jeung sakalian patilasan pameget nu jadi caroge Diahpitaloka mang ku kuring di jajap 

ieu rill aya patilasanana asal wani piro...........jug daptar ka pa Aan Merdeka 

permana........ 

21 April pukul 13:00 

 

Percakapan di atas merupakan contoh dari sekian perdebatan yang telah 

terjadi dan berlangsung selama beberapa tahun ini di Salakanagara. Mempelajari 

sejarah Sunda di dalam grup ini bukan hanya mengetahui sejarah yang selama ini 

tercatat dan diketahui oleh semua orang, hampir semua yang menjadi anggota 

Salakanagara dan terlibat dalam diskusi menyadari bahwa sumber sejarah dapat 

digali dari berbagai sumber. Bahkan sejarah Perang Bubat yang selama ini 

diungkit-ungkit di dalam buku pelajaran di sekolahan dianggap tidak sepenuhnya 

benar, karena disinyalir hal itu hanyalah rekayasa dan banyak kejadian yang 

ditutup-tutupi. 

https://www.facebook.com/era.sasti.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/permalink/10153636012718723/?comment_id=10153637762218723&reply_comment_id=10153637876048723&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011266572711&fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/permalink/10153636012718723/?comment_id=10153637762218723&reply_comment_id=10153637890378723&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/era.sasti.7?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/permalink/10153636012718723/?comment_id=10153637762218723&reply_comment_id=10153637944588723&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/profile.php?id=100011266572711&fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/permalink/10153636012718723/?comment_id=10153637762218723&reply_comment_id=10153637993583723&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/karuhun.sawah?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/permalink/10153636012718723/?comment_id=10153637780393723&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/permalink/10153636012718723/
https://www.facebook.com/abahali.abah?fref=ufi
https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/permalink/10153636012718723/?comment_id=10153637781723723&comment_tracking=%7B%22tn%22%3A%22R9%22%7D
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Maka yang terjadi adalah perbedaan pendapat di antara mereka yang 

meyakini sejarah yang selama ini diajarkan di sekolahan yang juga sering 

diistilahkan sebagai sejarah akademisi, dengan mereka yang meyakini bahwa 

masih banyak sumber sejarah lain yang terlewatkan oleh para sejarawan 

akademisi sehingga mereka mengistilahkannya sebagai sumber sejarah non-

akademik atau juga sejarah alternatif. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Pak 

Aan, yaitu: 

“Di wilayah pedalaman masih banyak sejarawan non-akademisi.Mereka 

jauh lebih rinci dalam memaparkan peristiwa masa lalu. Hanya saja 

mereka tak berniat mengumumkannya ke khalayak tidak seperti 

sejarawan akademisi dijual ke mahasiswa atau di toko buku. Terkadang 

mereka tak mau diwawancara soal pengetahuan sejarah masa lalu” 

Menurut Pak Aan, masih banyak para ahli sejarah non-akademisi yang 

mengetahui suatu peristiwa sejarah di masa silam. Mereka dapat ditemui di 

pedesaan-pedesaan yang ada di Jawa Barat, ataupun di sekitar lokasi yang 

dianggap pernah terjadi sebuah peristiwa bersejarah. Mereka ada yang memang 

mengetahuinya dari nenek moyang yang dulu terlibat secara langsung, atau juga 

ada yang mengetahui secara magis bahwa ia dapat berhubungan dengan orang-

orang di masa lampau. 

Memang, diakui oleh Pak Aan sendiri, bahwa anggapannya yang sering 

kali berbeda dari orang-orang kebanyakan seringkali dikecam terutama dari 

kalangan sejarawan akademisi. “Makanya dikecam oge da Pak Aan mah sok beda, 
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padahal sejarah anu kita tahu sekarang teh kebanyakan cuma rekayasa dan 

banyak terdapat unsur intrik politik,” begitu katanya. Maka dari itu sering sekali 

Pak Aan mengadakan investigasi baik ia lakukan sendiri ataupun bersama 

kelompoknya ke tempat-tempat bersejarah yang ada di Jawa Barat untuk mencari 

tahu tentang kebenaran-kebenaran yang tidak terungkap perihal suatu peristiwa 

sejarah.  

Awalnya, investigasi sejarah Sunda yang dilakukan oleh Pak Aan adalah 

untuk bahan pembuatan novel karena ia sendiri memang dikenal sebagai penulis 

fiksi Sunda, terlebih pada tahun 1967, beliau adalah penulis cerpen di tabloid 

Mangle. “Hanya sebuah cerita.Namun inti dari kesemuanya, saya ingin sampaikan 

tentang masa lalu Sunda berdasarkan investigasi pribadi” jelasnya. Pak Aan 

sendiri dengan berani menyebutkan bahwa tulisannya memang berbeda karena 

berdasarkan investigasi pribadi, lain halnya dengan penulis kebanyakan yang 

hanya membaca karya-karya para sejarawan yang kemudian dijadikan sebuah 

karya fiksi. 

Melakukan investigasi ke situs-situs sejarah tidak hanya dilakukan oleh 

Pak Aan, tetapi juga oleh anggota Salakanagara yang lain. Istilahnya seperti 

melakukan ‘napak tilas’, yang kegiatannya terdiri dari mendatangi situs-situs 

bersejarah dan bertanya kepada penduduk sekitar mengenai asal-usul ataupun 

kisah yang ada pada situs tersebut. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Pak 

Sandi Firmansyah, bahwa terkadang diadakan investigasi bersama para anggota 

Salakanagara yang lain, mereka datang ke suatu tempat di mana terdapat menhir 

dan bertanya kepada penduduk, “bari diparios bilih aya goresan tulisan/tanda, 
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kadang ujung ujungnya menggunakan supranatural manggil sesepuh/raja 

nukapungkur aya /kaitan sareng eta,” (sambil diperiksa apakah ada goresan 

ataupun tanda, kadang ujung-ujungnya menggunakan supranatural memanggil 

sesepuh raja terdahulu yang ada kaitannya dengan hal itu) tambahnya ketika 

diwawancarai melalui chatting. 

Perbedaan yang dimunculkan oleh hasil investigasi, atau juga yang 

disebut sejarah non-akademisi ataupun sejarah alternatif telah menimbulkan reaksi 

yang berbeda-beda. Salah satunya berasal dari kalangan sejarawan akademisi 

yang juga bergabung di Salakanagara, yang berdasarkan keterangan dari Pak 

Sandi mereka sering sekali tidak setuju dan yang awalnya mereka hanya berniat 

membetulkan keterangan-keterangan yang muncul dalam postingan hasil 

investigasi non-akademisi, malah berkembang menjadi perdebatan antara 

sejarawan akademisi dengan anggota lain yang meyakini sumber sejarah 

alternatif. 

Sejarah akademisi memang seringkali dianggap lebih ilmiah dengan 

serangkaian sumber dan metodologi yang diakui validitasnya. Hal itu berbeda 

dengan sejarah non-akademik atau juga sejarah alternatif yang datanya didapat via 

lisan dan investigasi lapangan, yang terkadang orang lain akan meragukannya 

belum lagi jika dikaitkan dengan hal-hal magis. Bahkan pada awal-awal 

terbentuknya grup Salakanagara, sangat jelas terlihat perdebatan di antara 

keduanya, “Kapungkur mah ditaun 2011_2013 muhun diskusi tapi remen parasea 

janten jarempe *smile emoticon* capeeun meureun, neng !isin kuyuswa hahaha,” 

Pak Sandi ketika bercerita tentang para sejarawan akademisi yang katanya 
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sekarang lebih memilih diam daripada melanjutkan pertengkaran dengan sesama 

anggota grup yang lain. 

Sejarah Sunda memang menjadi tema yang paling sering dibahas di 

Salakanagara, seolah-olah dengan mendalami sejarah maka mereka para anggota 

Salakanagara sedang menuju proses menemukan jati dirinya. Seperti yang 

dikatakan Pak Aan dalam wawancara bahwa “dengan mengenal sejarah Sunda, 

maka akan membawa kita kepada jati diri kita sebagai Urang Sunda sehingga kita 

dapat melangkah lebih jauh”. Beliau bahkan yakin bahwa banyak yang dapat 

dipelajari dari sejarah, terutama dari sikap-sikap pemimpin di masa lalu. 

Mengingat dan mempelajari sejarah dan kejayaan Sunda di masa lalu 

seolah-olah memiliki pesonanya tersendiri bagi sebagian Urang Sunda, tidak 

hanya yang bergabung di Salakanagara tetapi juga yang pernah saya temui secara 

tatap muka. Epiknya cerita-cerita kerajaan Sunda di masa lampau beserta tokoh-

tokohnya menjadi nyawa dari daya tarik sejarah Sunda. Saya teringat ketika suatu 

hari menghadiri acara pertunangan sepupu yang diselenggarakan di kampung 

nenek saya. Di mana dua keluarga dipertemukan untuk yang pertama kalinya, 

ditambah dengan kerabat-kerabat jauh yang berdatangan, maka dapat 

dibayangkan bagaimana ramainya rumah uwa saya itu. 

Pada saat itu acara sudah selesai dan semua orang sibuk dengan 

kegiatannya masing-masing, ada juga berkumpul membentuk kelompok. Tetapi 

dari sekian banyak kelompok itu saya menemukan satu kumpulan yang menarik 

perhatian. Mereka terdiri dari bapak-bapak yang sedang duduk santai di teras 
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rumah uwa saya. Angin sepoi-sepoi menjadikan suasana semakin nyaman untuk 

sekedar duduk santai di teras yang langsung menghadap ke balong di belakang 

rumah, yaitu sebuah kolam ikan yang sangat besar.Sedikit-sedikit saya 

memerhatikan mereka, di antaranya terdapat satu orang yang paling bersemangat 

bercerita, sedangkan yang lainnya mendengarkan sambil sesekali memberi 

tanggapan. Samar-samar saya mendengar istilah ‘Siliwangi’, ‘Padjajaran’ dan 

‘Perang Bubat’ dari percakapan mereka, semuanya tampak terpesona oleh kisah 

epik yang dibahas. 

Dari mengamati kumpulan di teras belakang rumah uwa saya itu, saya 

melihat bahwa terdapat suatu daya tarik yang dimiliki sejarah Sunda sehingga 

menciptakan suatu persatuan. Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Benedict 

Anderson mengenai pesona imajinasi nasionalisme yang mampu membangkitkan 

perbedaan-perbedaan anggota komunitas untuk menjadi satu dan mengikatkan diri 

pada satu kepentingan kebangsaan (Anderson, 1983). Sejarah dapat disebut 

sebagai salah satu unsur yang membentuk kebangsaan, karena memiliki latar 

belakang sejarah yang sama maka kita adalah keluarga, dan imajinasi mengenai 

sejarah di masa lampau merupakan pesona yang dapat menyatukan perbedaan. 

Walaupun tidak sampai pada nasionalisme, kumpulan di teras belakang rumah 

uwa itu telah memperlihatkan bagaimana kisah epik Sunda di masa lalu dapat 

menyatukan kedua keluarga. 

Begitupun yang terjadi di Salakanagara, terlepas dari perdebatan yang 

selalu muncul dalam setiap postingan, sejarah menjadi hal yang menarik setiap 

anggota untuk bergabung ke dalam grup juga ke dalam aktifitas diskusi hingga 
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terjalinnya kekerabatan di antara mereka. Hal itu terbukti dari cerita beberapa 

anggota mengenai alasan dan latar belakang mereka masuk ke dalam grup adalah 

karena Salakanagara merupakan grup yang ngamumule sajarah, yaitu grup yang 

mempelajari sejarah. Selain itu imajinasi mereka mengenai kejayaan kerajaan 

Sunda di masa lalu pun memiliki pesona bagi para anggota yang mendalami 

sejarah seolah-olah hal itu memberi mereka harga diri sebagai Urang Sunda. 

Sejarah dan pembentukan identitas Sunda, di antara keduanya memang 

sangat berkaitan. Hal itu sempat dijelaskan oleh Tantan Hermansah dalam sebuah 

artikel yang diberi judul “Masyarakat Sunda Kiwari: Sebuah Telaah Sosiologis”. 

Menurutnya dalam mencari tahu mengenai gambaran identitas urang Sunda salah 

satunya dapat melalui pendekatan historis dan filologis. Pendekatan ini melihat 

urang Sunda beserta identitasnya sebagai produk sejarah dengan cara menelusuri 

proses-proses yang telah terjadi sejak zaman dahulu. Hal itu diperkuat dengan 

bukti-bukti tulisan dan prasasti tentang Sunda. Sehingga melalui sejarah, dapat 

dilihat bahwa para anggota Salakanagara itu sedang mencari jati dirinya. Seperti 

yang telah diungkapkan oleh Pak Sandi tentang keterkaitan sejarah dengan 

identitas, bahwa “Ngamumule sejarah sangkan urang teu hilap kana asal usul” 

(mempelajari sejarah agar kita tidak lupa kepada asal-usul). 

Selain itu, dengan mengangkat sejarah alternatif atau juga sejarah non-

akademisi, Salakanagara mencoba melawan apa yang selama ini direpresentasikan 

tentang diri urang Sunda. Dengan mengangkat mitos serta pengetahuan-

pengetahuan dan klaim-klaim mengenai warisan pengetahuan dan keturunan, 

mereka mencoba untuk merepresentasikan diri mereka melawan wacana-wacana 
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modernitas. Hal itu dapat dilihat melalui klaim-klaim non-akademisi sebagai 

respon dari kecongkakan sejarah akademisi yang mewakili modernitas. 

3.1.2 Bahasa dan Jati Diri Sunda 

Sunda disumputkeun dina bahasa, merupakan pendapat yang pernah 

muncul dalam bentuk postingan di grup Salakanagara. Kalimat tersebut kurang 

lebih memiliki makna bahwa yang menunjukkan identitas seseorang sebagai 

orang Sunda adalah bahasa Sunda itu sendiri. Kata ‘disumputkeun’ yang berarti 

disembunyikan, menunjukan bahwa bahasa merupakan lapisan luar yang melapisi 

identitas Sunda. Seseorang dapat dilihat identitasnya dari bahasa yang ia gunakan, 

begitupun bila kita ingin mengerti suatu masyarakat maka kita harus mengenal 

bahasa yang digunakan, karena bahasa merupakan media internalisasi 

kebudayaan.  

Hal itu seperti yang diungkapkan oleh Pak Sandi, yaitu: 

Ari bahasa, eta nujanten identitas bangsa, tah eta oge nujanten ciri 

utama na sejarah hiji bangsa, nungabentenkeun antar bangsa/suku 

nyaeta bahasa, upami aya bahasa berarti aya kabudayaan, tingali 

bahasana mangka urang bisa ngukur jiga kumaha budayana. 

Menurut Pak Sandi, bahasa merupakan hal yang utama dalam 

pembentukan identitas. Maka dari itu, penggunaan bahasa Sunda dalam 

kehidupan sehari-hari diperlukan sebagai bentuk pelestarian dan pembentukan 
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identitas urang Sunda. Salah satu bentuk usaha dalam Salakanagara adalah 

diberlakukannya aturan penggunaan bahasa Sunda bagi anggota di grup. 

Selain itu, dari pupuhu pun ikut memberi kontribusi. Seperti yang 

diposting oleh pupuhu Fauzi mengenai bahasa, seperti berikut ini: 

 

Gambar  3.1 Contoh postingan bahasa oleh pupuhu Fauzi. (lihat halaman Salakanagara: 

https://www.facebook.com/groups/www.fauzisalaka/?fref=ts) 

Postingan yang berkaitan dengan bahasa di dalam Salakanagara muncul 

dalam berbagai bentuk. Ada yang seperti dicontohkan oleh Pak Fauzi di atas yaitu 

berupa sekumpulan kosa kata di dalam bahasa Sunda, ada juga yang memposting 

hal-hal lain tetapi masih berkaitan dengan bahasa seperti istilah-istilah suatu 

benda dalam bahasa Sunda, humor, dongeng, sajak bahkan jangjawokan (mantra). 

Tidak hanya admin dan pupuhu yang aktif memposting, tetapi semua anggota pun 

memiliki inisiatif untuk memposting hal yang berkaitan dengan bahasa Sunda. 
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Gambar  2.2 Contoh Postingan Jangjawokan. 

Gambar di atas merupakan salah satu contoh postingan yang berkaitan 

dengan bahasa atau lebih tepatnya dengan mantra-mantra dalam bahasa Sunda. 

Berawal dari pertanyaan tentang mantra apa yang biasa digunakan ketika 

menanam tangkal kawung (pohon), maka terdapat beberapa balasan yang 

memberitahukan mantra-mantra nya. Dapat dilihat pada gambar di atas, saya pun 

ikut memberi komentar dan bertanya apakah mantra itu benar-benar digunakan 

dan apakah manjur? Kemudian jawaban yang diutarakan oleh anggota yang 

memosting menunjukan bahwa fungsi dari memposting jangjawokan memiliki 

maksud pendidikan sekaligus melestarikan budaya lisan Sunda. 

Gaya dalam setiap postingan yang berkaitan dengan bahasa di 

Salakanagara hampir semuanya bergaya persuasif. Di mana ada anggota yang 

pada awalnya menyebutkan suatu istilah, contohnya seperti istilah ‘jatuh’ dalam 
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bahasa Sunda dapat menjadi “labuh”, “tikusruk”, “tikosewad”, “ngagolepak” yang 

kemudian dilemparkan kepada anggota yang lain untuk menambahi. Hal itu 

seperti yang terlihat dari postingan Pak Gana, yaitu: 

Gana M. Abdul Ghaniy 

Sampurasun..Wilujeng pasosonten..just rilexs..Sunda 'beunghar'...hiji we cntona dina 

basa.."Jatuh" (Enonesia) dina bahasa sunda 

aya sababaraha padanan kata na...tikusruk, tiseureuleu, tigebrus,tisoledat, titajong 

tijengkang, tikosewad,, ngagolepak nembru..Manawi aya anu kersa nambihan, 

Baraya...Wilujeng tiis manah-tiis emutan..Rampes... 

Komentar 

Mang Sugara Tijalikeuh 

Gana M. Abdul Ghaniy aih..Mang Sugara..damang, Mang..lumayan kenging teko 

listrik..1.. 

Mang Sugara Sae aya hibar 

Gana M. Abdul Ghaniy AlhAmdulillah ai damang, K.MS..hibar nA kdh 

kopdar...paNginten..Mang.. 

Harlan Sadikin ticengklak manah ( jatuh cinta tea ) 

SiAcuy Daniar Kalif Tidiklek 

Barakatak Si Manalagi tigeuleudug 

Ikah Kurniati Titeundeut (imbit) 

 

Atau ada juga yang menyertakan foto suatu buah, dengan keterangan 

yang mempertanyakan jenis buah apa ini, dan memiliki khasiat apa? 

 

Gambar  3.3 Gambar Pisang atau yang dalam Masyarakat Sunda dikenal sebagai Cau Hurang. 

https://www.facebook.com/gana.m.abdulghaniy?fref=nf
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007429216001&fref=ufi
https://www.facebook.com/gana.m.abdulghaniy?fref=ufi
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007429216001&fref=ufi
https://www.facebook.com/gana.m.abdulghaniy?fref=ufi
https://www.facebook.com/harlan.sadikin?fref=ufi
https://www.facebook.com/acuyzepret?fref=ufi
https://www.facebook.com/jeni.manihor?fref=ufi
https://www.facebook.com/ikah.kurniati?fref=ufi
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Dari pertanyaan seperti itu akan muncul komentar-komentar dari anggota lain, 

menyebutkan nama buah pisang tersebut, atau bagaimana di daerah masing-

masing anggota buah pisang itu disebut. Kita juga jadi dapat mengetahui bahwa 

buah itu hanya tumbuh di daerah tertentu di Jawa Barat, salah satunya seperti 

yang saya sebutkan di dalam komentar bahwa saya hanya menemukan buah 

pisang ini di sekitar Gunung Galunggung di Tasikmalaya. Kemudian ada juga 

anggota lain yang menambahkan mitos terkait pohon buah pisang ini. 

Memang sangat terasa perbedaannya jika membandingkan antara 

postingan yang berkaitan dengan sejarah dengan yang berkaitan dengan bahasa. 

Dalam postingan bahasa, anggota Salakanagara diajak untuk berbagi pengetahuan 

dan pengalamannya berdasarkan apa yang ada di daerah masing-masing. 

Pertanyaan-pertanyaan seperti “Bagaimana buah ini disebut di daerah kalian?” 

atau “di daerah saya benda ini disebut (…), bagaimana dengan kalian?”. Karena 

memang terkadang terdapat perbedaan istilah di daerah yang berbeda di Jawa 

Barat, atau yang sering diistilahkan sebagai bahasa wewengkon atau dialek yang 

membedakannya dari bahasa Sunda pada umumnya atau yang diistilahkan sebagai 

bahasa lulugu (Muhsin Z., dkk., 2011). Hal ini lah yang menurut saya merupakan 

sisi romantis yang dimiliki Salakanagara, di mana perbedaan dari berbagai daerah 

saling bertemu menciptakan suasana harmonis dan saling berbagi sebagai sesama 

urang Sunda. 

Akan tetapi, disamping postingan-postingan yang terkesan damai 

tersebut, terkadang muncul postingan yang bernada kritik terhadap sistem 

penggunaan bahasa Sunda. Kritik tersebut ditujukan kepada undak usuk basa 
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(UUB) atau aturan dalam bahasa Sunda berdasarkan tingkatan yang menurut 

sebagian anggota percaya bahwa hal tersebut merupakan warisan feodal, 

khususnya kolonial dan masuknya kebudayaan Mataram di Sunda. Sebagian 

anggota membandingkannya dengan masa kerajaan Padjajaran yang dikabarkan 

pada saat itu tingkatan dalam bahasa Sunda belum lah ada hingga munculnya 

kolonialisme yang menyebabkan semakin jelasnya perbedaan kelas di masyarakat. 

Sunda pada zaman dahulu, tanpa tingkatan bahasa dianggap lebih 

egaliter. Maka dari itu muncul berbagai tanggapan dari anggota Salakanagara. 

Sebagian ada yang merasa setuju terhadap kritik seperti itu, karena beranggapan 

bahwa UUB bukan benar-benar kebudayaan Sunda. Namun ada juga yang 

berpendapat bahwa UUB merupakan bagian dari pendidikan dan kebudayaan 

Sunda, juga bagian dari tata krama dalam kehidupan sehari-hari. 

Terdapat beberapa tanggapan yang menurut saya menarik, yang pertama 

adalah tanggapan dari akun Eziek Rehan. Tanggapannya bernada sarkatis dengan 

menggunakan ilustrasi sebuah cerita di mana terdapat percakapan dalam suatu 

keluarga yang terdiri dari ibu, ayah dan anak yang menggunakan bahasa Sunda 

kasar. Walaupun sambil diselingi humor, maksud dari postingan tersebut dapat 

sangat dipahami karena kita dapat menilai sendiri ketika menyaksikan seorang 

anak menggunakan kata-kata kasar terhadap kedua orang tuanya. 

Apa jadinya jika kita berkomunikasi tanpa ada aturan-aturan yang 

memperlihatkan rasa hormat kita kepada orang yang lebih tua? Hal ini juga 

ditanggapi dengan postingan Pak Aan yang diberi judul “Basa Sunda Kudu 
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Kumaha?” (Bahasa Sunda harus bagaimana?). Dalam postingannya tersebut Pak 

Aan menjelaskan beberapa isi dari sebuah kitab kuno yang bernama Wijaretha 

Angin Diri, yang di dalamnya terdapat beberapa aturan dan etika bagi urang 

Sunda untuk bersikap, dan salah satunya perihal penggunaan bahasa yang harus 

disesuaikan dengan konteks, tempat juga kepada siapa kita berbicara. 

“…pangaweruh basa aya bagianana. Kudu kumaha cacarita kasar, kudu kumaha 

jeung kasaha kudu cacarita loma…teu kabeh satata-sabasa. Sakali deui, pek 

tehteuing rek mamake basa nu kumaha…jaman baheula ge boga etika bahasa, teu 

sagenahna” (aturan berbahasa ada bagiannya. Seperti bagaimana ketika berbicara 

kasar, bagaimana dan kepada siapa dapat berbicara loma..tidak semuanya dapat 

disamaratakan. Sekali lagi, terserah jika ingin menggunakan bahasa yang 

mana..pada zaman dahulu juga terdapat etika berbahasa, tidak sembarangan) 

jelasnya. 

Terlepas dari perdebatan perihal UUB di dalam bahasa Sunda demi 

mencari identitas Sunda yang benar-benar Sunda, peranan bahasa Sunda sebagai 

bahasa daerah dalam pembentukan identitas budaya juga sempat dibahas dalam 

tesisnya Mikihiro Moriyama (2005). Moriyama menyebutkan bahwa bahasa 

Sunda memiliki pengaruh yang besar dalam terbentuknya identitas budaya, hal itu 

dapat dilihat dari usaha pemerintah dalam menjadikan bahasa Sunda sebagai mata 

pelajaran di sekolahan. Seperti misalnya, konten-konten cerita Sunda yang dimuat 

di buku pelajaran bahasa Sunda untuk anak sekolah, di dalamnya terdapat muatan-

muatan lelucon dan rasa humor yang menjadi ciri khas Sunda dan mencoba 

diwariskan melalui buku pelajaran sehingga terbentuknya identitas budaya Sunda. 
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3.1.3 Kebudayaan dalam Bayangan Salakanagara 

Kebudayaan dalam Salakanagara tampaknya terbagi menjadi dua, yaitu 

yang bersifat material dan imaterial. Kebudayaan yang lebih tertuju kepada hal-

hal bersifat material muncul dalam bentuk kesenian, pakaian adat tradisional, 

makanan dan atribut-atribut lainnya yang berkaitan dengan Sunda. Sedangkan 

kebudayaan yang imaterial muncul sebagai suatu sistem atau tatanan nilai, ajaran 

atau kepercayaan Sunda. Salah satu contoh postingan yang bersifat materi, lebih 

tepatnya tentang kesenian Sunda muncul seperti gambar di bawah ini: 

 

Gambar  3.4 Contoh Postingan yang Berkaitan dengan Kebudayaan Sunda, diposting oleh akun Ajag 
SiTumang. (gambar didapat dari halaman grup Salakanagara) 

Tampaknya, postingan yang berkaitan dengan kebudayaan Sunda  (yang 

bersifat materi), tidak seramai postingan-postingan yang berkaitan dengan sejarah 

Sunda ataupun yang berkaitan dengan bahasa, atau postingan lainnya. Bukan 

berarti para anggota tidak memerhatikan kebudayaan Sunda, hanya saja walaupun 

sebagian besar anggota menyebutkan kebudayaan Sunda secara jelas melalui 

materi, apa yang disebut kebudayaan bagi mereka masih terlalu abstrak. Sekalipun 
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muncul postingan-postingan mengenai ajaran dan kepercayaan Sunda, salah 

satunya berkenaan dengan ajaran Sunda Wiwitan, maka yang muncul adalah 

perdebatan mengenai agama. Hal itu bisa saja disebabkan oleh kurangnya 

pendalaman terhadap materi-materi kepercayaan Sunda, dan sentimen yang 

muncul dari sebagian anggota yang meyakini agama-agama samawi seperti Islam. 

Hal itu seperti yang telah disampaikan oleh akun Batari Niskala Sundari 

yaitu, “..Kapungkur mah medok pisan ku atikan buhun .. Ngan kumargi seeur nu 

ngamusriken nu antuk na janten debat antara agama jeng budaya nyak ti saprak 

harita seeur nu pangweruhna luhung kaluar ti group ku alasan group tos 

mengpar tina udagan”. Bahwa beberapa tahun ke belakang, seringkali diadakan 

diskusi tentang kebudayaan Sunda. Hanya saja semenjak munculnya perdebatan 

antara agama dan budaya dan banyak yang me-musyrik kan kebudayaan Sunda, 

maka banyak anggota yang keluar. 

Perdebatan mengenai kebudayaan Sunda dengan agama juga salah 

satunya muncul dalam postingan yang dikeluarkan oleh akun Eziek Reihan pada 

24 Februari 2016. Postingannya yang diberi judul “Budaya Sunda seeur nu 

dituduh musyrik” (Budaya Sunda banyak yang dituduh musyrik), dan 

menyebutkan contoh-contohnya berupa mitos-mitos yang ada di masyarakat 

seperti mengelilingi rumah ketika ingin membangun rumah. Kemudian ia pun 

mempertanyakan kebudayaan lain (Arab) yang tidak disebut musyrik. Tentunya 

hal itu membuat ramai halaman grup dengan perdebatan antara anggota yang me-

musyrikkan kebudayaan Sunda dengan anggota yang menganggap kebudayaan 

Sunda tidaklah musyrik. 
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Gambar  3.5 Postingan Eziek Reihan. (diambil dari halaman Salakanagara) 

Memang, nilai-nilai ajaran Sunda khususnya agama Sunda wiwitan 

seringkali mendapatkan perlakuan diskriminatif dari masyarakat Sunda sendiri. 

Hal itu sempat dibahas oleh Ira Indrawardana (2006) dalam Konferensi 

Internasional Budaya Sunda II (KIBS), bahwa perlakuan diskriminatif ini muncul 

dalam berbagai bentuk, seperti tidak diakuinya Sunda wiwitan sebagai agama 

hingga dampaknya pada orang-orang yang menganut ajarannya hingga saat ini. 

Padahal, Sunda wiwitan merupakan ajaran asli Sunda yang ada bahkan sebelum 

agama-agama lain didatangkan dari luar, sehingga hal tersebut merupakan ironi 

bagi keberadaan identitas Sunda sendiri (Indrawardana, 2006). 

Apa yang terjadi di Salakanagara pun tidak jauh berbeda dengan yang 

terjadi di kehidupan off line. Di mana selalu ada yang memiliki sikap menolak 

terhadap kepercayaan Sunda wiwitan dan ada juga yang membelanya, diantaranya 

membela sebagai seorang penganut dan ada juga yang membela sebagai suatu 
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sikap toleransi. Maka perdebatan pun berlanjut menjadi adu dalil di antara 

anggota Salakanagara. 

Kemudian perdebatan antara kebudayaan dan syariat muncul pada 

puncaknya di tahun 2015, di mana sempat ramai akibat sapaan Sampurasun 

diplesetkan menjadi Campur Racun oleh seorang tokoh agama. Hal itu membuat 

halaman Salakanagara kembali ramai oleh perdebatan antara yang membela tokoh 

agama itu dengan anggota yang tidak terima Sampurasun diplesetkan. Perdebatan 

ini berkembang menjadi adu argumen perihal antara Sampurasun dengan 

Asalamualaikum, di antara keduanya mana dulu yang pertama kali diucapkan 

ketika memberi salam. Selain itu, perihal agama pun akan muncul secara 

kondisional dalam komentar-komentar dengan topik lain yang pada awalnya tidak 

ada kaitannya sama sekali dengan agama ataupun kepercayaan.  

3.2 Postingan Terkini, Nostalgia hingga Berjualan di Halaman Salakanagara 

Sejarah, bahasa dan kebudayaan telah menjadi wacana yang membentuk 

sunda di Salakanagara. Bahkan hingga saat ini perbincangan mengenai ketiga hal 

tersebut masih ramai didiskusikan dan diperdebatkan. Akan tetapi walaupun 

terdapat pengkategorian seperti itu, setiap anggota Salakanagara bebas untuk 

memposting dan berkomentar apapun yang berkaitan dengan Sunda. 

Seperti postingan-postingan foto lama yang terkadang diangkat di 

halaman grup Salakanagara. Hal itu membawa suasana nostalgia bagi anggota 

Salakanagara mengenai kehidupan urang Sunda di zaman dahulu yang dianggap 

damai dan seolah-olah lebih baik dari kehidupan saat ini. Mungkin karena 
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perasaan nostalgia itu pula, kenangan-kenangan baik akan kehidupan di zaman 

dahulu bangkit kembali di halaman Salakanagara. 

 

Gambar  3.6 Postingan tentang Penjual Bandros di tahun 1934. (diambil dari halaman Salakanagara) 

Gambar di atas merupakan gambar tukang bandros
17

 yaitu jajanan yang 

hingga saat ini masih dijual dan diminati di beberapa daerah di pulau Jawa. Dapat 

dilihat bahwa pada foto tersebut, suasana dan kualitas foto yang masih hitam putih 

memberi gambaran bagaimana kehidupan Sunda di masa lampau. Maka 

kebanyakan dari anggota lainnya akan berkomentar dan mengatakan “asa waas”, 

yaitu sebuah ungkapan dalam Bahasa Sunda untuk kenangan indah ataupun 

perasaan kagum. Pada tanggal 17 Mei 2016, akun Deudeuh Art memposting 

sebuah foto kue kancing dan sukro, sambil memberi keterangan ‘aya anu masih 

emut teu?..hihi bernostalgia heula ah kana kue kancing’. Kemudian yang lain pun 

                                                           
17

Terimakasih kepada Pak Ary Budianto, yang telah mengoreksi bahwa foto yang dilampirkan 
ternyata adalah gambar tukang bandros atau yang lebih dikenal rangin oleh masyarakat di 
daerah lain selain Jawa Barat. Walaupun terjadi kesalahan postingan dari akun MA Fahmuddi Al-
Baki, yang menjadi tujuan utama saya mengangkat foto tersebut adalah untuk menggambarkan 
emosi-emosi nostalgia yang dirasakan oleh anggota Salakanagara ketika melihat foto-foto lama. 
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ikut mengomentari sambil beberapa menyebutkan jajanan mereka di tahun 80-an 

hingga 90-an.  

Atau ada juga yang memposting foto mojang Tasikmalaya di tahun 

1875. Dan berkomentar bagaimana cantiknya perempuan Sunda dan hal-hal lain 

yang serupa. Maka dapat dilihat bahwa dengan memunculkan dokumen-dokumen 

lama di akun tersebut, akanmenimbulkan rasa rindu karena adanya kenangan 

bahwa keadaan di jaman dahulu sangat berbeda dengan saat ini dan lebih terkesan 

damai. Meminjam dari Alia (2005) mengenai romantisasi, bahwa nostalgia 

terhadap kehidupan sebelumnya merupakan salah satu cara yang digunakan oleh 

Urang Sunda di Salakanagara untuk meromantiskan identitas kebudayaan mereka 

sekaligus membangun kebersamaan di dunia virtual. 

Selain itu, postingan-postingan lain yang berisi persoalan-persoalan di 

tatar Sunda pun banyak diangkat seperti kasus waduk Jati Gede. Banyak anggota 

Salakanagara yang bersimpati terhadap bencana yang menyebabkan pemukiman 

warga terendam dan situs yang dikeramatkan juga ikut terendam. Maka motif 

anggota di Salakanagara pun beragam, ada yang bersimpati kepada saudara 

mereka sesama urang Sunda dan ada juga yang memerhatikan situs keramat 

tersebut. Namun tetap saja, kebanyakan dari anggota Salakanagara 

mengungkapkan rasa simpati mereka melalui jempol (tombol like) dan komentar, 

walaupun ada juga yang terjun langsung membantu. 

Kemudian mengenai keadaan sosial-ekonomi dan politik urang Sunda 

pun banyak dibahas di halaman grup ini. Kebanyakan mengkritisi keadaan saat ini 



77 
 

 
 

dan mempertanyakan langkah apa yang seharusnya diambil oleh urang Sunda, 

kemudian ada juga yang mempertanyakan posisi urang Sunda di perpolitikan 

Indonesia. Sering sekali postingan seperti ini ramai oleh curhatan para anggota 

yang mengeluhkan keadaan Sunda sebagai identitas etnis yang tersingkirkan 

secara politis dan historis. 

Karena walaupun etnis Sunda merupakan salah satu kelompok etnis 

terbesar di Indonesia, secara politik kelompok etnis ini tidak memiliki posisi 

tawar. Bahkan terkadang muncul juga komentar seorang anggota yang 

menyebutkan hal itu sebagai kelemahan dari sifat urang Sunda yang suka 

ngelehan (mengalah) dan mendahulukan kepentingan orang lain. Pendapat yang 

serupa juga muncul tetapi dalam nada yang berbeda, dikemukakan oleh seorang 

budayawan Sunda yaitu Ajip Rosidi. Menurut Ajip sifat mendahulukan 

kepentingan tersebut lebih kepada suatu mental yang takut terhadap persaingan, 

dan hanya puas menjadi pesuruh (sumber: tempo.co). 

Sejarah juga turut berkontribusi dalam pembentukan sikap dan mental 

urang Sunda yang telah disebutkan oleh Ajip di atas. Karena sudah sejak dulu 

diketahui bahwa urang Sunda dijajah oleh Belanda dan oleh Mataram, yang 

menyebabkan kacaunya identitas Sunda sehingga membentuk sifat urang Sunda 

yang ngelehan maneh atau mengambil langkah mengalah (Rustandi, 2008). 

Termasuk sikap tidak berani mengungkapkan pendapatnya yang sering kali 

disembunyikan di dalam suatu sikap pasrah dan mengabdi. 
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Kemudian beberapa anggota pun ada yang menggelar lapak, 

menawarkan dagangannya. Seperti yang dilakukan oleh Pak Aan, secara berkala 

beliau memposting dagangannya berupa buku dongeng sejarah Sunda yang dapat 

dipesan secara online. “kantos dipedar..” begitulah kalimat pembuka dalam 

postingannya itu, dan yang berminat untuk membeli pun banyak. Mereka tinggal 

menghubungi Pak Aan langsung lewat chatting, dan mengirimkan uangnya ke 

rekening Pak Aan maka pesanan pun siap diantar. 

 

Gambar  3.7 Foto Konfirmasi Pak Aan terhadap Para Pembeli. (Sumber: Salakanagara) 

Ada juga yang menawarkan atribut-atribut kesundaan seperti mini 

kujang hingga kujang yang asli. Peminatnya pun dapat dibilang lumayan, terlihat 

dari komentar-komentar yang muncul menunjukkan ketertarikan untuk membeli. 

Walaupun tidak selalu membahas sejarah, bahasa dan kebudayaan, halaman grup 

Salakanagara tetap ramai oleh wacana-wacana yang masih berkaitan dengan 

Sunda. 
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3.3 Sunda dalam Bayangan Anggota Salakanagara 

Pada bagian ini akan dideskripsikan pengalaman-pengalaman beberapa 

anggota Salakanagara selama menjadi anggota grup. Apa yang membuat mereka 

tertarik menjadi anggota grup? Bagaimana pandangan mereka mengenai grup? 

kemudian bagaimana mereka membayangkan Sunda sebagai identitas? Sebagai 

gambaran awal, mereka di dalam grup merupakan anggota yang aktif, sebagian 

ada yang hanya suka berkomentar dan berdiskusi tetapi sebagian juga ada yang 

suka berkomentar dan memposting wacana. 

3.3.1 Akun Arif Arif Rachman 

Saya biasa memanggilnya mang Arif, sehingga walaupun percakapan 

kami dilakukan melalui chatting suasana akrab masih kami rasakan, ditambah 

dengan gayanya yang suka hereuy atau bercanda maka percakapan kami terasa 

santai. Berdasarkan ceritanya, pertama kali menemukan halaman grup 

Salakanagara, adalah ketika ia mencari-cari artikel mengenai sejarah atlantis yang 

berkaitan dengan sundaland dan Salakanagara, hingga ia menemukan grup 

Facebook Salakanagara. “Nyambung beh ka karajaan kuno Salakanagara,,, tas 

kitu,,,kaleresan menakan situs FB Salakanagara,,,nyobian daftar weh, 

Alhamdulillah diangken *smile emoticon*” ceritanya. 

Menyukai sejarah Sunda sudah dirasakan oleh Mang Arif sejak ia masih 

muda. Berawal dari seperangkat gamelan di rumah neneknya dan sering ikut 

memainkan alat musik, “Ngiringan tatabehan amang teh” katanya menceritakan 

bagaimana ia dulu sering ikut memainkan alat musik yang ditepak yaitu kendang. 
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Kemudian membicarakan Cianjuran, maka ia pun mulai tertarik terhadap budaya 

Sunda. 

Alasan Mang Arif menyukai budaya, terutama sejarah Sunda adalah 

menurutnya sejarah memiliki fungsi pemberi efek nyaman. “Nyaman wee lamun 

uninga saha diri urang teh kituu,” jelasnya mengenai efek nyaman yang diberikan 

ketika mempelajari sejarah bangsa sendiri, hal itu sama dengan melihat diri 

sendiri. Selain itu, bagi Mang Arif banyak yang dapat diambil dan dipelajari dari 

sejarah. Karena menurutnya sejarah berisikan pengetahuan-pengetahuan rahasia 

dan banyak juga yang ditutup-tutupi, maka dari itu sejarah memang harus digali 

dan dipelajari. Ia pun memiliki teman-teman yang sama-sama senang aprak-

aprakan atau berpergian, terutama ke tempat-tempat situs bersejarah. “Datangi 

dulu, tanya kemudian..” katanya menceritakan apa-apa saja yang dilakukannya 

bersama teman-temannya jika mendatangi situs bersejarah. 

Mengenai teman-teman yang ditemui di Salakanagara, Mang Arif 

mengaku bahwa banyak anggota lain yang ia kenal di grup terutama melalui 

kegiatan diskusi yang hampir setiap hari ia ikuti. Beberapa ada yang sering 

chatting, hanya saja belum pernah benar-benar ditemuinya dalam pertemuan tatap 

muka. Sehingga terkadang Mang Arif merasa malu karena ia tidak bisa datang 

meski diundang untuk ikut kopdar (kopi darat). “Ah tapi dina obrolan fb oge tos 

siga duduluran wee da kitu geuning urang sunda mah hehehee *smile 

emoticon*,” meskipun hanya melalui Facebook, suasana kekerabatan di 

Salakanagara dapat dirasakan melalui pergaulan yang intens, walaupun hanya 
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dengan saling menawarkan kopi seperti yang saya lakukan dengan Mang Arif di 

setiap chatting. 

Maka dari itu fungsi Salakanagara menurut Mang Arif sangatlah banyak, 

diantaranya terdapat fungsi pendidikan. Yaitu ketika para anggotanya saling 

berbagi pengetahuan dan berdiskusi mengeluarkan argumennya masing-masing. 

Sedangkan fungsi lainnya, salah satunya muncul sebagai media untuk 

bersilaturahmi membangun kekerabatan. Mang Arif juga mengaku bahwa ia tidak 

menemukan kesulitan untuk berbaur di grup, karena menurutnya memang 

begitulah sifat medsos (media sosial), berbicara apapun tidak akan berefek besar 

asalkan tetap sopan. Senang hereuy (bercanda) dan menguasai materi juga 

dikatakannya dapat memudahkan kita untuk berbaur dengan anggota lain. 

Ketika ditanya tentang perilaku nyunda, Mang Arif berpendapat bahwa 

Sunda adalah identitas. Sedangkan mengenai nyunda adalah perilaku yang muncul 

dari hati yang syahdu (wening), dan itulah yang harus dimiliki oleh semua orang. 

Ia pun berseloroh, “Nya lamun urang sunda henteu wening harusnya lebih malu, 

kitu hungkul hehe..”. Dan apa yang paling penting untuk dilestarikan dari Sunda? 

Mang Arif berkomentar bahwa yang penting adalah kesadaran, karena sadar 

adalah ketika kita ingat kepada identitas yang dimiliki. Sedangkan lain lagi jika 

berbicara mengenai kebudayaan materi, Mang Arif berkomentar “da barang mah 

kantun ngagaleuh hehehe”. Karena barang bisa dibeli, ia tidak merasa bahwa 

atribut-atribut Sunda dapat menunjukkan kecintaan, karena yang diwarisinya 

adalah raga dan pengetahuan dari leluhurnya.  
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3.3.2 Akun Sandi Firmansyah 

Pada awal percakapan bersama Pak Sandi terasa begitu formal karena 

saya menggunakan Bahasa Indonesia dan bermaksud meminta izin untuk 

melakukan penelitian tentang grup Salakanagara. Pak Sandi merupakan salah satu 

admin grup Salakanagara, sehingga saya harus meminta izin dulu agar penelitian 

yang saya lakukan juga diketahui oleh pihak Salakanagara. Kemudiansuasana 

kaku dan formal itu mulai berubah ketika kami menggunakan Bahasa Sunda, 

karenanya sangat terasa suasana santai dan ramah walaupun hanya melalui 

chatting.  

Pak Sandi mulai menjadi admin grup sejak 11 Juni 2015 lalu. Meskipun 

begitu, ia telah lama menjadi anggota grup Salakanagara, bahkan dulu ia sempat 

berlangganan buletin Salakanagara. Ia mendongeng bagaimana awalnya ia 

menemukan halaman grup Salakanagara, ketika ia sedang mencari dongeng sunda 

di Google dan menemukan grup Salakanagara. 

Selama menjadi admin, Pak Sandi bertanggung jawab untuk mengawasi 

postingan-postingan yang muncul di halaman grup. Apabila ada yang 

mengandung unsur SARA, ataupun penghinaan dan hal-hal buruk lainnya, Ia 

bertanggung jawab dan harus segera menanganinya (bisa dengan menghapus 

postingan tersebut, menetralisir kedaan hingga mendelkon
18

 member). 

Berdasarkan keterangan dari Pak Sandi, hingga saat ini sudah banyak member 

                                                           
18

Delkon, berasal dari istilah delete contact, yang dapat berarti mengeluarkan anggota dari grup. 
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yang didelkon karena bedegong atau bandel, dan sebagian ada yang meminta 

untuk bergabung kembali. 

Berawal dari senang mendengarkan dongeng ketika duduk di bangku 

Sekolah Dasar. Baik itu yang disebutkannya sebagai ‘dongeng kaset butut’, 

berupa dongeng-dongeng perjuangan dan saktinya orang-orang di zaman dahulu, 

hingga dongeng Sakadang Peucang (Si Kancil), Pak Sandi pun mulai tertarik 

pada dongeng-dongeng sunda. Hingga saat ini, di Salakanagara Pak Sandi tidak 

hanya senang memposting dongeng tetapi juga sejarah-sejarah Sunda walaupun 

dengan cara penyampaian seperti dongeng. 

Mengenai pergaulan di grup, banyak sekali anggota yang ia kenal dan 

menjadi berteman. Berbeda dengan Mang Arif, Pak Sandi sering bertemu tatap 

muka dengan anggota grup yang lain, baik hanya untuk nongkrong santai, sampai 

mengadakan diskusi. “Osok, upami kaleresan waktosna rineh mah (teu aya acara 

penting sanes na), malih sok silih anjangan” akunya, bahwa terkadang memang 

disengajakan bermain ke tempat atau daerah salah satu anggota yang berbeda-

beda kota, sambil bersilaturahmi juga sambil menggali wawasan. Karena biasanya 

acara mengunjungi suatu daerah juga dimaksudkan mendatangi situs-situs sejarah, 

dengan kondisi semuanya sedang senggang. 

Atau juga berdatangan anggota grup dari kota lain, “Bahkan ada juga 

yang dari luar negeri (Belanda) ingin bertemu sambil minta diantar ke tempat-

tempat bersejarah”, ungkapnya. Berawal dari sering posting dan saling 

mengomentari postingan, kekerabatan di Salakanagara dimulai. Kemudian mulai 
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mengadakan pertemuan di darat dan mengobrol hingga ngaler-ngidul, kesana-

kemari. Menurutnya hal itu hitung-hitung menambah kenalan, walaupun harus 

menguras dompet untuk pertemuan tersebut, “Lumayan atuh nambih baraya, teu 

kedah pipilih mung urang na wae keudah saku dua” candanya. 

Hal yang paling diminati dari Salakanagara bagi Pak Sandi adalah 

pembahasan mengenai budaya dan sejarah yang ia bagi menjadi dua, yaitu sejarah 

akademis dan sejarah alternatif (bersumber dari lisan dan investigasi). Terutama 

mengenai sejarah, karena selalu tampak perbandingan dari kedua jenis tersebut. 

Sedangkan mengenai budaya, Pak Sandi melihat bahwa budaya merupakan 

merupakan tatanan yang dapat dipraktikan dalam kehidupan sehari-hari, terutama 

untuk pendidikan. 

Melestarikan sejarah, kebudayaan dan bahasa dalam grup Salakanagara, 

menurutnya sangat berguna dalam kehidupan sehari-hari. Sejarah dilestarikan 

agar kita tidak lupa pada asal-usul kita. Dan bahasa, merupakan identitas bangsa, 

jika ada bahasa maka ada budaya dan kita dapat menilai suatu kebudayaan dari 

bahasanya. Hanya saja Pak Sandi sering merasa geli sendiri ketika melihat ada 

saja anggota yang terkesan berlebihan dalam membahas kebudayaan dan sejarah 

Sunda.“Urang Sunda sekarang (muda baru melek) terlalu ngefans (nyanjung-

nyanjung) masa lalu. Padahal masa lalu untuk cerminan masa kini..”, hal itu 

menurutnya sangat berbeda dengan perilaku Urang Sunda yang memang Nyunda, 

yang dapat dilihat dari penggunaan Bahasa Sunda dalam berkomunikasi serta adat 

dan tata cara berperilaku (etika) dikerjakan dalam kehidupan sehari-hari. 
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3.3.3 Akun Nano 

Berawal dari postingan yang sempat ramai di halaman grup dengan 

#savemangnano, saya mulai mengenali akun Mang Nano. Saat ini ia memang 

sudah keluar dari grup karena bermasalah dengan konten yang terakhir ia posting 

di grup. Padahal ketika masih bergabung di grup, Mang Nano termasuk anggota 

yang paling aktif. “Ku aya Salaka (Salakanagara) seueur nu janten dulur”, Mang 

Nano bercerita bagaimana ia bertemu dengan banyak saudara lewat Salakanagara. 

Kepopulerannya (karena aktif) terlihat ketika hebohnya anggota lain menyaksikan 

ia keluar dari grup. 

Ketika chatting Mang Nano bercerita, bahkan hingga saat ini ia masih 

memiliki hubungan yang akrab dengan anggota Salakanagara yang lain. Mereka 

masih sering bertemu, bahkan saat itu Ia bercerita baru saja dari Sumedang, akan 

mengikuti suatu acara sambil mampir ke rumah anggota Salakanagara yang 

tinggal di daerah Sumedang. Bahkan sampai sekarang, dalam beberapa postingan, 

akun Mang Nano masih disebut (istilahnya di mention dan di tag). 

Sejak dulu Mang Nano sudah tertarik terhadap Kasundaan, hanya saya 

proses mendalami Kasundaan baru dijalaninya selama enam tahun. Kata Sunda 

menurutnya dapat dilihat dari dua cara, yang pertama, Sunda yang merujuk pada 

tempat, identitas dan bahasa. Sedangkan yang kedua, adalah melihat Sunda 

sebagai etika dalam berperilaku (nyunda) dalam kehidupan sehari-hari. Dan 

Sunda bagi Mang Nano merupakan suatu ajaran yang dilakukan dalam kehidupan 

sehari-hari, di mana ada nilai, norma dan cara berperilaku.  
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3.4 Sunda, Urang Sunda, Nyunda 

Meskipun masih belum jelas, berdasarkan hasil dari beberapa 

wawancara dan pengamatan terhadap halaman grup Salakanagara. Ketika 

bertanya, Apa itu Sunda? Terdapat beberapa kata yang berkaitan dengan istilah 

Sunda yaitu Urang Sunda dan Nyunda. 

Istilah Sunda, diartikan bermacam-macam oleh anggota Salakanagara. 

Dalam postingan yang diterbitkan oleh akun Yaya Rusyana pada tanggal 23 

Januari 2016 lalu, berisikan tafsiran-tafsiran dari istilah Sunda dari berbagai 

sumber dan pandangan, seperti berikut ini: 

Makna sunda dina *Basa Sunda*, saeutikna aya 10 (sapuluh) 

makna, nyaeta:  

(1) lumbung, maknana subur makmur;  

(2) "sonda" dina arti sae;  

(3) "sonda" dina arti unggul;  

(4) "sonda" dina arti senang;  

(5) "sonda" dina arti bagja;  

(6) "sonda" dina arti sarua jeung kahayang hate;  

(7) "sundara", artina lalaki nu kasep;  

(8) "sundari", artina wanoja nu geulis;  
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(9) pinuh rasa cinta asih;  

(10) endah". 

Untuk mengerti apa itu Sunda memang merupakan suatu proses yang rumit, dan 

bahkan teu ereun-ereun atau tidak ada habis-habisnya. Hal itu terbukti pada 

Salakanagara, di mana diskusi mengenai Sunda digelar maka pembicaraan tidak 

kunjung selesai. Hanya satu kata saja, tetapi dapat ditafsirkan dalam berbagai 

cara. Karena seperti yang telah diungkapkan oleh Mang Arif bahwa Sunda adalah 

kesadaran, yaitu menyadari entitas dan identitas diri, sehingga dalam memahami 

Sunda memang membutuhkan proses yang matang seperti mencoba mengenal diri 

sendiri. 

Sunda, Urang Sunda dan Nyunda. Merupakan istilah yang sering muncul 

ketika membicarakan Sunda di Salakanagara, ketika di wawancarai pun ketiga 

istilah ini akan muncul. Sunda, seperti yang telah disampaikan oleh Mang Nano, 

merujuk kepada identitas, tempat dan bahasa. “Sunda tempat nyaeta Selat Sunda, 

Sunda identitas nyaeta Suku Bangsa Sunda, Sunda aya di basa na basa Sunda” 

jelasnya. Hal itu mendekati pemaknaan Sunda yang diungkapkan oleh seorang 

sepuh Adat Masyarakat AKUR (Adat Karuhun Urang), P. Djatikusumah dalam 

Indrawardana yaitu: Sunda secara filosofis (putih, bersih, cahaya, indah, dsb.), 

Sunda secara etnis (urang Sunda), dan Sunda secara geografis (Indrawardana, 

2011). 

Sedangkan urang Sunda, merujuk kepada identitas yang melekat pada 

seseorang. Menurut Pak Sandi, urang Sunda bisa saja dia yang dapat 
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menggunakan Bahasa Sunda untuk berkomunikasi, atau bisa juga yang 

berdasarkan keturunan. Kemudian ada juga yang bukan urang Sunda (tidak 

tinggal di tatar Sunda), tetapi masih memiliki keturunan Sunda dan dapat 

berbahasa Sunda. Sehingga seseorang dapat mudah sekali dibilang urang Sunda, 

entah dia yang tinggal di tatar Sunda, bisa juga asalkan dapat berbahasa Sunda, 

ataupun yang hanya berupa garis keturunan Sunda. 

“Nya angger urang sunda tapi teu nyunda..”, begitulah komentar Mang 

Nano, tetap saja dia urang Sunda tetapi tidak nyunda. Nyunda dapat diartikan 

sebagai suatu kualitas atas sikap selayaknya urang Sunda. Banyak sekali orang 

yang dapat kita kenali sebagai urang Sunda, bisa dilihat dari di mana ia tinggal 

ataupun bahasa yang digunakannya, namun belum tentu dia bersikap selayaknya 

urang Sunda (Nyunda). Perilaku nyunda menurut Mang Nano adalah perilaku di 

mana seseorang menerapkan ajaran Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Tidak 

perlu repot-repot memakai berbagai atribut kesundaan, tetapi jelas di dalam setiap 

perilakunya mencerminkan nilai dan etika urang Sunda. 

Dari beberapa hasil wawancara, diantara ketiga istilah tersebut sikap 

nyunda yang paling diutamakan. Tidak peduli dari latar belakang apa, berapa pun 

usianya, jika ia menyadari rasa kepemilikannya atas Sunda dan berperilaku 

Nyunda maka itulah yang paling utama. Hal itu sejalan dengan penerapan ajaran 

Sunda wiwitan yang lebih mementingkan perbuatan daripada terus mencari tahu 

tentang Tuhan (Indrawardana, 2011). Karena walaupun sampai heboh 

membicarakan Sunda di halaman grup, bahkan sampai muncul fanatisme, Sunda 

di Salakanagara hanyalah sebuah teks. Tidak semua anggotanya senang 
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menggunakan atribut-atribut Sunda, mereka lebih mementingkan suatu sikap, 

yaitu nyunda. 
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Bab IV 

Jati Kasilih Ku Junti (Konteks Sunda Saat Ini) 

4.1 Salakanagara Sebagai Komunitas Online 

Komunitas online dapat dimaknai sebagai suatu perkumpulan yang 

berada di ranah virtual atau juga online. Dalam Nasrullah, komunitas virtual 

merupakan kumpulan pengguna/user yang dibentuk secara online yang masing-

masing menggunakan identitas nyatu atau rekaan (avatar) serta informasi online 

tertentu untuk melakukan komunikasi atau interaksi secara terus-menerus melalui 

mediasi jaringan komputer (Nasrullah, 2012: 139). Sedangkan di dalam 

Rheingold (1993), komunitas virtual merupakan “social aggregations that merge 

from the net when enough people carry on […] public discussions long enough, 

with sufficient human feeling, to form webs personal relationships in cyberspace” 

(dalam Kozinets, 2010: 8).  

Pengertian mengenai komunitas virtual menurut Rheingold lebih banyak 

ditekankan kepada aspek-aspek yang mengikat setiap anggota di dalam suatu 

komunitas, seperti kegiatan diskusi dan perasaan yang merujuk pada kesadaran 

berkelompok (sense of community). Yaitu suatu kesadaran yang ada pada setiap 

individu bahwa mereka merupakan bagian dari kelompok, dan kelompok 

merupakan milik bersama. Dalam konteks komunitas virtual, Rheingold menandai 

beberapa aspek yang ada di dalam komunitas online, yaitu: 
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Exchange pleasantries and argue, engage in intellectual discourse, 

conduct commerce, exchange knowledge, share emotional support, make 

plans, brainstorm, gossip, feud, fall in love, find friends and lose them, 

play games, flirt, create a little high art and a lot of idle talk (Rheingold, 

1993; Kozinets, 2010). 

Saling berargumen, bertukar pikiran, bergosip, mencurahkan unek-unek 

hingga hanya sekedar bertukar sapa ataupun menanyakan kabar. Hal itu 

merupakan kegiatan-kegiatan yang juga sering dilakukan di dunia offline sebagai 

bagian dalam kehidupan bersosialisasi. Hanya saja saat ini masyarakat pun mulai 

mengenal ranah online  sebagai suatu ruang untuk bermasyarakat dan membangun 

komunitas, seperti yang diungkapkan oleh Kozinets (2010), yaitu “there are at 

least 100 million, and perhaps as many as a billion people around the world who 

participate in online communities as a regular, ongoing part of their social life”. 

Begitu pun di Indonesia, kita tidak dapat memisahkan antara kehidupan offline 

dan online, karena keduanya saling melengkapi, menunjukkan kepada kita bahwa 

selama ini kita memiliki kesadaran di dua ranah (offline dan online). 

Sebagai komunitas virtual, Salakanagara pun memiliki aspek-aspek yang 

telah disebutkan oleh Rheingold di atas. Bahwa Salakanagara dapat disebut 

sebagai suatu perkumpulan di mana setiap user atau akun berkumpul (social 

aggregation) di ranah online atau lebih tepatnya di dalam Facebook, dan memiliki 

anggota yang mumpuni sebagai suatu komunitas. Selain itu diskusi merupakan 

aktifitas utama di grup Salakanagara, terutama yang berkaitan dengan topik-topik 

seperti sejarah, bahasa dan kebudayaan. Hal ini yang menjadikan Salakanagara 
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bukan hanya sebagai tempat untuk berkumpulnya individu, tetapi juga sebagai 

tempat untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman di antara para anggotanya. 

Bahkan perdebatan pun dapat dilihat melalui sudut pandang lain, yaitu sebagai 

pengikat hubungan di antara anggota karena dilihat dari interaksi yang terus-

menerus dibangun melalui perdebatan. 

Interaksi yang terus terbangun melalui proses diskusi di Salakanagara, 

jika berkelanjutan akan membangun suatu ikatan antara anggota kelompok. Hal 

itu juga akan melibatkan perasaan yang dimiliki oleh setiap anggota sehingga 

membangun suasana yang kita sebut sebagai keintiman. Keintiman ini oleh 

Kozinets (2010) dikembangkan menjadi beberapa sikap yang juga dimiliki oleh 

anggota Salakanagara, yaitu keterbukaan, kejujuran, rasa percaya, kasih sayang 

serta ekspresi untuk bergaul dengan yang lainnya. Tidak hanya hal-hal yang 

terkesan damai, perselisihan pun hadir di grup ini, yaitu ketika ada anggota yang 

dengan jelas menghina anggota lain ataupun perselisihan karena ada satu anggota 

yang menyebalkan.  

Maka penyelesaiannya pun dapat terjadi melalui berbagai cara 

berdasarkan posisi anggota di Salakanagara. Seperti bullying yang terjadi di 

halaman grup, merupakan respon dari sesama anggota Salakanagara terhadap 

salah seorang anggota yang dianggap menyebalkan. Seringkali respon seperti ini 

tidak menyelesaikan konflik sehingga admin harus turun tangan dengan 

menetralkan keadaan, dengan menjadi penengah hingga menghapus postingan 

atau juga men-delcon anggota yang bermasalah tersebut. Kemudian jika ternyata 

ada anggota yang tidak terima akan otoritas admin yang dapat menghapus 
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postingan di halaman grup, maka pupuhu akan muncul untuk menetralkan 

permasalahan antara admin dan anggota tersebut. Berselisih, merupakan suatu 

bukti bahwa ikatan di Salakanagara tidak jauh berbeda dengan di kehidupan 

nyata, terutama perihal bullying yang memperlihatkan kesatuan para anggotanya 

ketika memberi respon terhadap anggota yang berbeda. 

Selain itu perihal ikatan di Salakanagara, hal tersebut seringkali muncul 

melalui proses pertukaran simbol dalam bentuk teks, gambar, video dan audio. 

Seperti yang diungkapkan oleh Kozinet (2009:8), bahwa komunitas online 

merupakan komunitas yang bersifat kolektif dengan interaksi individu-individu 

yang termediasi komputer, dan di dalamnya terdapat simbol-simbol yang 

dipertukarkan. Maka simbol-simbol yang muncul di halaman Salakanagara, yang 

dapat mempererat ikatan antar anggota salah satunya muncul dalam bentuk 

gambar kopi. 

 

Gambar  4.1 Salah Satu Gambaran Bagaimana Anggota Salakanagara Saling Bertukar Sapa dan Kopi di 
Halaman Grup. (Sumber Salakanagara) 
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Dari gambar kopi tersebut, anggota lain akan membalas dengan ungkapan-

ungkapan tentang kopi, bahkan ada juga yang membalas dengan gambar kopi 

juga. Dari sini suasana nongkrong bersama dapat dirasakan secara virtual, seolah-

olah sedang para anggota sedang berkumpul bersama, hal itu lah yang menjadi 

mediasi anggota Salakanagara dalam bersosialisasi dan mengikatkan diri satu 

sama lain di dalam keakraban. 

Kemudian pertengkaran juga sempat terjadi beberapa waktu lalu di bulan 

April 2015, ketika muncul akun Maha Ratu Galuh yang membuat kesal 

beberapa anggota. Akun tersebut senang memposting berbagai topik yang 

berhubungan dengan kerajaan Galuh dan Ciamis, akan tetapi postingannya 

tersebut seringkali dianggap berlebihan yang pada akhirnya mendatangkan protes 

ataupun kritik dari anggota lainnya. Maka akun Maha Ratu Galuh ini memblokir 

para anggota yang mengkritiknya. Respon para anggota yang diblokir pun 

bermunculan satu-persatu, diawali oleh salah satu akun yang mencurahkan 

kekecewaannya dalam nada menyindir karena tiba-tiba diblokir oleh Maha Ratu 

Galuh. Maka anggota lain pun ikut ramai berkomentar, menyindir sambil 

bercanda, hingga dalam beberapa hari kemudian para anggota lain yang juga 

diblokir bermunculan menyindir seolah-olah telah dicampakan oleh akun Maha 

Ratu Galuh.  

Sekarang akun Maha Ratu Galuh telah dikeluarkan dari grup lantaran 

salah satu admin Salakanagara pun ikut-ikutan diblokir oleh Sang Ratu. Hal itu 

telah dianggap keterlaluan oleh anggota yang lain, karena admin memiliki posisi 

yang istimewa di grup. Admin memiliki ikatan khusus bagi setiap anggota 
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Salakanagara, hal itu dikarenakan admin memiliki kuasa untuk mengatur grup dan 

anggota. Admin dapat mengeluarkan anggota yang nakal, yang sering 

memposting topik-topik mengandung unsur SARA dan provokatif. Kemudian 

admin juga, seringkali dianggap memiliki pengetahuan yang lebih daripada 

anggota lainnya, dibuktikan melalui postingan-postingan yang ada di grup. 

Meskipun begitu, ada juga beberapa anggota yang bukan admin tetapi 

dihormati oleh anggota lainnya karena postingan dan komentarnya yang dianggap 

kritis. Seperti akun Fasqa ataupun Nano, yang seringkali mengungkapkan 

pemikirannya mengenai Sunda hingga dianggap terlalu provokatif oleh admin. 

Pada akhirnya, beberapa akun serupa lebih memilih hengkang karena kecewa dan 

ada juga yang menunggu untuk di-delcon oleh admin. 

Orang-orang yang aktif tersebut seperti admin, mereka populer dan 

memiliki tempatnya di grup. Mereka berteman dengan banyak anggota di grup, 

termasuk admin, dan mereka juga lebih berani untuk bersuara dan menegur admin 

di halaman grup. Admin dan orang-orang populer ini memiliki ikatan yang 

spesial, bahkan hal itu berkembang menjadi ikatan yang tidak hanya terjadi secara 

online tetapi juga di kehidupan offline melalui pertemuan-pertemuan tatap muka. 

4.2 Online–Offline di Salakanagara 

“Online communities are not virtual. The people that we meet online are 

not virtual. They are real communities populated with real people, which is why 

so many end up meeting in the flesh” (Kozinets, 2010: 15). Seringkali kita 

beranggapan bahwa pertemuan tatap muka di dalam komunitas online tidak akan 
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terjadi. Namun yang terjadi di Salakanagara adalah kebalikannya. Walaupun tidak 

semua anggota yang terlibat, tetapi pertemuan secara tatap muka juga terjadi di 

antara para anggota Salakanagara. Sehingga interaksi yang terjadi di halaman 

grup tidak berhenti di online saja, melainkan juga dibawa ke pertemuan tatap 

muka (offline). 

Sebagai contoh, sempat beberapa kali diadakannya pertemuan untuk 

pergi ke tempat-tempat atau situs bersejarah dan melakukan investigasi bersama. 

Ada juga yang sengaja mengunjungi rumah sesama anggota di kota lain hanya 

untuk sekedar singgah dan bersilaturahmi. Terkadang beberapa anggota yang 

berada di wilayah yang sama, mereka bertemu hanya untuk mengobrol santai di 

warung kopi, seolah-olah melanjutkan apa yang sering mereka pertukarkan di 

halaman grup menjadi kenyataan dalam bentuk fisik.  

Interaksi para anggota Salakanagara yang dibawa ke ranah offline ini 

dapat dilihat sebagai sebuah efek dari sebuah relasi yang telah terbangun di ranah 

online. Meskipun bisa saja hal itu terjadi disebabkan oleh tidak terpenuhinya 

kebutuhan-kebutuhan akan keintiman yang hanya didapat dari pertemuan tatap 

muka. Dalam kasus Salakanagara, pertemuan tatap muka (offline), seperti yang 

telah disebutkan sebelumnya, lebih mengacu kepada suatu efek dari interaksi yang 

terus terbangun sehingga munculnya kekerabatan antar anggota Salakanagara. Hal 

itu karena di halaman grup mereka (anggota Salakanagara) sudah menjalin 

kekerabatan, dan pertemuan offline seringkali tidak direncanakan. 
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Selain itu, respon para anggota mengenai pertemuan offline pun berbeda-

beda. Terkadang muncul postingan yang mengajak untuk bertemu dan melakukan 

investigasi bersama, atau terkadang juga ada yang mengajak untuk mengunjungi 

salah satu anggota yang sedang sakit. Beberapa anggota akan langsung 

mengiyakan ajakan tersebut, namun yang lain akan beralasan memiliki kesibukan 

lain sehingga tidak dapat ikut berpartisipasi.  

“..ah tapi dina obrolan fb oge tos siga duduluran wee da kitu geuning 

urang sunda mah hehehee” (ah tapi melalui obrolan fb pun sudah terasa 

persaudaraannya, karena memang begitulah urang Sunda hehe) begitulah 

komentar Mang Arif mengenai pertemuan offline. Memperlihatkan bahwa tidak 

semua anggota membutuhkan pertemuan tatap muka untuk mengikatkan diri 

dalam kekerabatan di Salakanagara. Hal itu karena interaksi yang terjadi di 

Salakanagara adalah nyata, walaupun wacana yang diangkat dapat disebut sebagai 

produk imajinasi para anggotanya, akan tetapi anggota Salakanagara merupakan 

manusia yang nyata dan diskusi yang dilakukan pun nyata terjadi. 

Dengan melihat fenomena online - offline di Salakanagara, menunjukkan 

bahwa imajinasi di dalam grup tersebut sudah bukan lagi sebagai suatu angan-

angan saja, melainkan suatu aksi sosial yang muncul dalam bentuk simulasi, yang 

dalam bahasa Baudrillard disebut sebagai simulacra. Simulasi dapat dimaknai 

sebagai sesuatu yang artificial (buatan), atau merujuk kepada situasi yang sengaja 

dibuat atau berperilaku seolah-olah suatu hal itu nyata (Zpalanzani, 2010). 

Dengan kata lain, para anggota Salakanagara, mereka semua bersama-sama 

bersimulasi membayangkan bagaimana urang Sunda hidup dan berinteraksi 
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4.3 Nyundakeun Urang Sunda; Agar Sunda Menjadi Sunda 

Membahas menjadi Sunda kali ini akan berbeda dengan pembahasan 

sebelumnya yang berkaitan dengan etika dan norma yang diterapkan urang Sunda 

(nyunda). Meskipun memiliki makna yang sama, hal itu harus dibedakan untuk 

menghindari kerancuan dalam pembahasan kali ini. Menjadi Sunda, merupakan 

kalimat yang sengaja digunakan untuk menggambarkan bagaimana urang Sunda 

di Salakanagara membangun keetnisannya sebagai Sunda. 

Mengapa urang Sunda masih harus menjadi Sunda? Hal itu serupa 

dengan pertanyaan ketika saya melihat misi grup Salakanagara yang berbunyi 

“nyundakeun urang Sunda..” (menyundakan urang Sunda), pada saat itu saya 

berpikir mengapa urang Sunda masih harus disundakan? Yang kemudian harus 

dipahami bahwa “nyundakeun” ternyata masih berkaitan dengan menjadi Sunda, 

bahwa selama ini sejarah telah menceritakan bagaimana identitas kebudayaan 

Sunda sudah sejak masa pra-kolonial mengalami keterasingan. Seperti yang 

digambarkan oleh Mikihiro Moriyama (2008) pada masa sebelum kemerdekaan, 

bahwa dalam masyarakat Sunda bahasa yang digunakan adalah bahasa Sunda, 

sedangkan pada acara-acara tertentu dan oleh kalangan tertentu bahasa Belanda 

dan bahasa Jawa digunakan. Hal itu karena urang Sunda sudah lama dijajah oleh 

identitas kebudayaan lain – Mataram dan Belanda (lihat Rustandi, 2008), dan 

pengaruhnya yang paling terlihat ada pada penggunaan bahasa berdasarkan sistem 

kelas di masyarakat atau yang sekarang dikenal dengan undak usuk basa (UUB). 

Belum lagi saat ini, ketika arus migrasi dan modernisasi melanda dan 
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mempertemukan urang Sunda dengan keberadaan identitas budaya lain, maka 

urang Sunda ditantang untuk mempertahankan identitasnya. 

Hal itu juga sangat disayangkan oleh tokoh kebudayaan Sunda Ajip 

Rosidi (2003), dalam pengantar bukunya yang berjudul “Apa Siapa Orang 

Sunda”. Ia menyebutkan bahwa sedikit sekali perhatian para peneliti luar dalam 

mendalami kebudayaan Sunda, ditambah kurangnya dokumentasi oleh urang 

Sunda sendiri. Sehingga para remaja Sunda pun disebutnya Pareumeun Obor, 

kehilangan petunjuk tentang hubungan dengan nenek moyang dan saudara-

saudaranya sendiri. 

Sehingga kata nyundakeun menjadi sangat berarti karena berkaitan 

dengan keberadaan identitas kebudayaan Sunda dan keberadaan urang Sunda itu 

sendiri. Di dalam nyundakeun terdapat serangkaian aksi yang dikenal sebagai 

identifikasi unsur-unsur etnis (identifikasi etnis) yang bertujuan untuk 

membedakan etnis Sunda dengan etnis lainnya. Hal ini dilatarbelakangi oleh 

kesadaran yang timbul di masyarakat dan diekspresikan melalui  suatu sikap 

untuk kembali ke asal usul, yaitu identitas etnis (Eriksen, 2010: 12). Dengan 

demikian, urang Sunda saat ini sedang berusaha untuk kembali mengenali 

kebudayaannya dengan mengangkat kembali unsur-unsur etnis hingga 

menumbuhkan sense of community yang dapat mempersatukan setiap anggota. 

Karena seperti yang diungkapkan Harold R. Isaacs (1993) bahwa di dalam etnis 

terkandung magis atau daya tarik luar biasa pada pembentukan alam sadar para 

anggotanya sehingga terjadi suatu sikap memuja terhadap identitas etnis. 
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Identifikasi etnis menurut Isaacs (1993), melibatkan beberapa unsur 

yang memainkan peran dalam terbentuknya identitas kelompok dimulai dari 

struktur tubuh, nama, bahasa, sejarah, asal usul, kepercayaan dan kebangsaan. 

Dalam Salakanagara, beberapa unsur yang disebutkan di atas muncul dalam 

bentuk postingan di halaman grup, terutama mengenai bahasa dan sejarah. Bahasa 

dalam Salakanagara memiliki peran penting dalam pembentukkan identitas 

sebagai urang Sunda, karena selain sebagai media untuk berkomunikasi, bahasa 

dalam  Moriyama (2008) disebutkan sebagai suatu ekspresi kebudayaan yang di 

dalamnya terkandung emosi kebudayaan. Selain itu, Eriksen juga menyebutkan 

bahwa “Setiap penggunaan jenis bahasa mempunyai kepentingan khusus untuk 

menemukan identitas” (Eriksen, 1993: 122). Hal itu disadari betul oleh anggota 

Salakanagara, bahwa penggunaan bahasa Sunda sangat berkaitan dengan identitas 

mereka sebagai urang Sunda. 

Hingga saat ini, penggunaan bahasa Sunda di Salakanagara ditujukan 

sebagai suatu langkah dalam ngamumule atau mempelajari dan melestarikan 

bahasa Sunda. Menurut Gottfried Herder, bahasa dapat menjadi sebuah aset 

kebudayaan yang khas (Isaacs, 1993: 124). Sehingga di dalam Salakanagara pun 

bahasa memang menjadi salah satu fokus utama grup, hal itu dapat dilihat dari 

bagaimana aturan mengenai bahasa Sunda tercantum di dalam aturan grup dan 

juga dalam pengantar grup. Hal itu berasal dari kesadaran bahwa bahasa Sunda 

merupakan unsur etnis yang paling menunjukan identitas Salakanagara sebagai 

komunitas Sunda yang membedakannya dengan identitas etnis lain.  
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Kemudian mengenai sejarah dan asal-usul, pada bab sebelumnya telah 

dijelaskan mengenai bagaimana sejarah menjadi topik yang paling banyak dibahas 

di Salakanagara. Karena di dalam sejarah terdapat kebanggaan akan kejayaan 

Sunda di masa lalu, seperti halnya kerajaan-kerajaan Sunda dimulai dari kerajaan 

Salakanagara hingga Padjajaran, ditambah dengan sifat heroik tokoh-tokoh yang 

ada seperti Prabu Siliwangi. Maka dengan mengangkat hal itu dapat membawa 

urang Sunda kepada asal-usul jati dirinya. Seperti yang dijelaskan oleh Tantan 

Hermansyah mengenai upaya pencarian jati diri urang Sunda melalui pendekatan 

histori yang melihat urang Sunda dan identitasnya sebagai produk sejarah atau 

hasil dari akumulasi pengalaman yang telah dialami oleh urang Sunda sejak dulu 

(Hermansyah, Tanpa Tahun). 

Akan tetapi produk sejarah yang seperti apakah urang Sunda menurut 

pandangan mereka sendiri? Pertanyaan itu juga berlaku bagi para anggota 

Salakanagara. Karena pada kenyataannya, sejarah urang Sunda tidak hanya 

bercerita tentang kejayaan para raja dan kerajaan di zaman dahulu, tetapi juga 

pengalaman dijajah dan kekalahan-kekalahan lainnya dari bangsa lain. 

Tampaknya hal itu seperti yang diungkapkan oleh Harold Isaacs, bahwa 

“Sementara orang mencoba membangun penghargaan dirinya dengan menghapus 

semua kerendahan dirinya dengan membangkitkan bayangan kebesaran masa 

lalu” (Isaacs, 1993: 14). 

Sejarah memiliki pesonanya tersendiri bagi anggota Salakanagara, 

dengan mempelajari sejarah sama dengan menelusuri asal-usul keberadaan 

identitas sebagai urang Sunda. Sejarah seolah-olah dipilah dan dipilih, demi 



102 
 

 
 

memunculkan gambaran Sunda yang jaya dengan manusia-manusia Sunda yang 

teladan. Hal itu terkadang memunculkan fanatisme terhadap kerajaan Sunda 

beserta tokohnya. Prabu Siliwangi, sebagai contoh, selalu saja ada yang 

menganggapnya seolah-olah dewa atau juga manusia sakti yang memiliki 

kebijaksanaan seorang raja. Terkadang muncul juga postingan beberapa anggota 

yang mengutarakan keinginannya agar mengembalikan (membangkitkan kembali) 

kerajaan Sunda. Namun juga tidak sedikit ternyata urang Sunda di Salakanagara 

yang berpikiran kritis mengenai sejarah mereka, dengan tidak mengabaikan 

kenyataan. “Sanes mung sawates nostalgia bahkan terlarut anteng dina hiji 

mangsa nu atos-atos” (bukan hanya bernostalgia bahkan terlarut dalam suatu 

masa yang sudah-sudah), komentar salah satu anggota Salakanagara tentang 

sejarah. 

Sedangkan unsur-unsur yang memainkan peran dalam pembentukan 

etnisitas lainnya, muncul juga dalam beberapa postingan. Seperti struktur tubuh 

atau juga ciri khas fisik, yang dapat berfungsi sebagai tanda identitas yang 

menegaskan siapa ‘kita’ siapa ‘mereka’, sekaligus memunculkan solidaritas atau 

permusuhan (Isaacs, 1993: 61). Karena dari ciri khas fisik pula citra suatu bangsa 

dapat terbentuk, seperti mata sipit, kulit coklat, sawo matang dan lain sebagainya. 

Dalam Salakanagara wacana tentang ciri khas fisik tidak secara jelas dibahas, 

melainkan lebih kepada suatu citra yang telah terbentuk seperti mengenai 

kecantikan perempuan Sunda. Topik tentang mojang Sunda ini berisikan 

pemujaan-pemujaan terhadap sosok perempuan Sunda, tetapi hanya itu. 
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Kemudian topik perihal kepercayaan pun tumbuh subur di Salakanagara, 

baik disengaja melalui wacana yang diangkat ke dalam postingan ataupun secara 

spontan muncul di dalam setiap perdebatan anggota Salakanagara. Ini 

berhubungan dengan wacana nilai dan moral yang terdapat dalam kepercayaan 

lokal Sunda wiwitan, yang membawa anggota Salakanagara kepada pembahasan 

mengenai identitas Sunda dan bagaimana entitas manusia Sunda (nyunda). 

Walaupun urang Sunda pada kenyataannya, dalam hal kepercayaan telah banyak 

mendapat pengaruh dari agama-agama seperti Hindu, Budha dan Islam (Muhsin 

Z., dkk, 2011). 

Dalam Salakanagara terdapat banyak pandangan mengenai kepercayaan 

dan agama, terutama mengenai Islam dan Sunda wiwitan. Ada yang berpendapat 

bahwa Islam dan ajaran Sunda itu memang sudah sesuai sehingga tidak dapat 

dipisahkan di antara keduanya baik dari segi nilai maupun praktik. Tapi ada juga 

yang berpendapat bahwa ajaran Sunda yang dulu tanpa ada pengaruh dari agama 

lain adalah Sunda wiwitan yang saat ini masih dianut oleh urang Baduy.  

Kesimpulannya adalah bahwa unsur-unsur identitas kelompok seperti 

ciri khas fisik, bahasa, sejarah, asal-usul dan kepercayaan sengaja diangkat oleh 

Salakanagara melalui sebagai suatu kelompok yang memiliki identitas. Identitas 

sebagai urang Sunda dibentuk dari beberapa unsur yang telah disebutkan di atas 

untuk menegaskan Salakanagara sebagai suatu kelompok yang berdasarkan pada 

etnisitas. Etnisitas sendiri dalam Eriksen (2010), disebutkan sebagai suatu aspek 

hubungan antara kelompok yang mengakui dan diakui oleh kelompok lain sebagai 

identitas kultural yang berbeda . 
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Sehingga dengan mengangkat unsur-unsur identitas kelompok sebagai 

urang Sunda, Salakanagara sedang mencoba membangun perbedaan-perbedaan 

yang menegaskan antara ‘kami’ dan ‘mereka’, atau lebih tepatnya ‘urang Sunda’ 

dan ‘bukan’. Atau yang dalam Eriksen diistilahkan sebagai ‘exclusion’ dan 

‘inclusion’. Maka di sinilah peran media, yang dalam bahasa Appadurai (1990) 

mengenai media dalam utopia dapat berperan dengan cara pembentukan tanda dan 

citra yang merepresentasikan “kesatuan” dan “keoranglainan” (dalam Abdillah, 

2002: 140). Begitu pula yang dilakukan Salakanagara di Facebook, mereka 

mengidentifikasi diri mereka dengan citra urang Sunda dan menerapkan prinsip 

‘inclusion’ dan ‘exclusion’ di ranah siber. 

4.4 Perlukah Menjadi Urang Sunda? 

“Lamun urang teu boga identitas kumaha urang ek disebut Sunda atuh?” 

“Kalau kita tidak punya identitas bagaimana kita bisa disebut sebagai 

urang Sunda” begitulah komentar Pak Aan mengenai pentingnya identitas sebagai 

urang Sunda. Berbicara mengenai identitas maka berbicara mengenai suatu 

proses. Dalam Stuart Hall, identitas dijelaskan sebagai “suatu yang tidak pernah 

sempurna, selalu dalam proses dan selalu dibangun dari dalam” (Hall, 1996: 160; 

Abdillah, 2002: 27). Seperti halnya urang Sunda di Salakanagara yang sedang 

dalam proses mencari dan membentuk identitasnya sebagai kelompok melalui 

identifikasi unsur kebudayaan di ranah siber. 

Menjadi urang Sunda itu penting, “karena jika bukan urang Sunda, terus 

kita apa?” begitulah komentar Pak Sandi. Menjadi urang Sunda dianggapnya 
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sebagai sesuatu yang didapat sejak lahir. Akan tetapi urang Sunda tidak hanya 

berbicara mengenai individu, melainkan juga kelompok etnis yang untuk 

mewujudkannya dibutuhkan unsur-unsur perekat atau pengikat kekeluargaan 

seperti unsur ras, agama, budaya dan warisan-warisan para leluhurnya (Abdillah, 

2002: 82). 

Selain itu dalam Shweder (2006: 245) disebutkan bahwa “keanggotaan 

pada tradisi makna-makna tertentu merupakan sebuah syarat penting bagi 

identitas personal dan kebahagiaan individu”. Bahwa mewarisi nilai budaya dan 

mengetahui asal-usul sejarah kelompok, kemudian menjadi anggota kelompok 

(berkerabat) dapat menumbuhkan solidaritas dan rasa memiliki. Seperti yang 

dijelaskan Harold Isaacs (1993: 53), bahwa fungsi identitas kelompok 

berhubungan erat dengan unsur pokok yaitu rasa memiliki dan kualitas rasa harga 

diri. 

Adanya hubungan ‘kita’ dan ‘mereka’, exclusion dan inclusion, yang 

dibangun oleh Salakanagara tidak hanya terjadi begitu saja. Li dalam Tyson 

(2010: 24), menyebutkan bahwa formasi sosial dan budaya dibentuk dari sejarah 

migrasi, hubungan pasar, kekuasaan, dan pengaruh agama. Atau yang menurut 

Eriksen (2010: 81), hal itu disebabkan oleh perubahan-perubahan yang terjadi di 

masyarakat, yang dalam kasus urang Sunda, telah dijelaskan sebelumnya 

mengenai pengaruh kebudayaan lain yang mempengaruhi identitas budaya Sunda 

dan perubahan-perubahan yang disebabkan oleh modernisasi, globalisasi dan 

diaspora. Sehingga memiliki ketetapan sebagai anggota etnis tertentu, yang 
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didapat dari mengangkat kembali masa lalu (asal-usul) dapat berkontribusi pada 

keberadaan dan harga diri seseorang di tengah modernitas. 

Maka peran etnisitas muncul di Salakanagara melalui wacana-wacana 

yang menunjukan suatu pola dan relasi kuasa yang membuat Salakanagara 

membangun kategori-kategori identitasnya melalui ranah cyber. Seperti 

kebudayaan Sunda yang tidak mendapat perhatian negara, konstelasi politik antara 

urang Sunda dengan etnis lain, hingga persaingan dalam hal ekonomi. Dalam 

Salakanagara, wacana mengenai eksistensi urang Sunda seringkali dipertanyakan, 

seperti yang dikeluhkan oleh Ajip Rosidi yaitu, “meskipun Sunda merupakan 

salah satu kelompok etnis terbesar di Indonesia, urang Sunda tidak pernah 

memiliki sosok pemimpin di kancah perpolitikan nasional” (Ajip Rosidi dalam 

Tempo.co, 31 Januari 2011). 

Kesadaran untuk mengidentifikasi etnis hingga menciptakan perbedaan 

antara ‘urang Sunda’ dan ‘bukan’ dapat dilihat sebagai ekspresi lokal yang oleh 

Klaus Von Beyme (199:118; lihat Abdillah, 2002: 145) sebutkan sebagai bentuk 

penolakan terhadap modernitas. Hal itu ditandai dengan munculnya wacana-

wacana kecil yang melawan dominasi narasi-narasi besar yang selama ini 

menguasai. Pada kasus Salakanagara sebagai contoh, grup ini menggunakan cyber 

space sebagai ruang untuk merepresentasikan dirinya sebagai wacana kecil yang 

berusaha melawan narasi besar. Hal itu berkaitan dengan peran media yang 

berperan besar dalam mengartikulasikan politik identitas (politik perbedaan) dan 

terjadinya kekerasan budaya global atas budaya lokal (Abdillah, 2002: 139). 
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4.4.1 Politik Pribumisme 

Dalam Salakanagara, di antara ketiga pola relasi politik etnis yang 

disebutkan dalam Ubed Abdillah (2002: 18) yaitu separatisme, integrasi dan 

politik pribumisme. Hanya politik pribumisme lah yang mendekati pola relasi 

yang sering muncul di halaman Salakanagara. Terjadinya pola ini berawal dari 

kesadaran individu untuk mengidentikkan diri dengan fakta-fakta kewilayahan 

dan historis. Klaim-klaim seperti “urang Sunda adalah pribumi priangan” tumbuh 

subur di Salakanagara. Kelompok ini menurut Ubed Abdillah, muncul dan 

menyebut bahwa diri mereka punya keterikatan kepemilikan terhadap wilayah 

yang mereka huni (2002: 109). 

Esensi politik etnis adalah perbedaan, seperti yang dijelaskan oleh Ubed 

Abdillah (2002: 110), bahwa wacana pribumi adalah wacana batas antara pribumi 

dan non-pribumi. Adanya interaksi dengan para pendatang atau para imigran telah 

menyebabkan adanya persaingan dalam berbagai bentuk, dimulai dari konstelasi 

politik hingga kesenjangan ekonomi. Hal itu memunculkan gerakan 

indigenouisasi yang kemudian menjadi sentimen keaslian. 

Dalam Charlotte Setijadi (2013), kasus yang pernah terjadi di Indonesia 

lebih berlatar belakang pada kesenjangan ekonomi. Yaitu ketika sentimen anti-

Cina pernah menjadi puncak permasalahan hingga terjadinya kekerasan yang 

besar di tahun 1998 dalam bentuk penjarahan dan pemerkosaan terhadap orang-

orang Cina, atau yang saat ini dikenal sebagai etnis Tionghoa. Perlakuan 

diskriminatif ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda, di mana orang-orang 
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Cina digolongkan sebagai kelas menengah yang lebih tinggi statusnya dari 

pribumi. Hal itu menimbulkan pandangan negatif mengenai orang-orang Cina 

sebagai ‘opportunistic economic animals’ yang mengambil keuntungan dari 

pribumi. 

Hingga saat ini, hal itu pula yang dirasakan anggota Salakanagara. 

Walaupun tidak langsung tertuju kepada etnis Tionghoa, seringkali muncul 

postingan-postingan yang menunjukkan bahwa urang Sunda saat ini sudah kalah 

saing dalam hal ekonomi jika dibandingkan oleh orang-orang Tionghoa. Beberapa 

ada yang berkomentar dan mengaitkan kekalahan urang Sunda dalam hal 

ekonomi dengan karakteristik urang Sunda yang selalu mengalah dan 

semacamnya. Padahal pada kenyataannya tidak semua urang Sunda ngelehan atau 

senang mengalah. 

Kemudian tidak hanya di bidang ekonomi saja, dalam perpolitikan pun 

urang Sunda dianggap masih kalah dengan etnis-etnis lain. Sering ada postingan 

yang bernada “ari orang Sunda bakal mingpin nagara moal nya?” (akankah 

orang Sunda menjadi pemimpin negara?). Hal itu ditanggapi beragam pula oleh 

anggota yang lain, ada yang mendukung bahkan hingga mengungkit-ungkit 

kerajaan Sunda untuk kembali, tapi ada juga yang berpikir bahwa etnis tidak ada 

hubungannya dengan kepemimpinan. 

Ironisnya, salah satu ekspresi yang muncul di Salakanagara yaitu ketika 

asal-usul keturunan mencoba diangkat oleh salah satu anggota untuk menjawab 

permasalahan politik dan kepemimpinan, hal itu mendapat respon sinis dari 
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anggota yang lain. Asal-usul keturunan diangkat seolah-olah orang yang menjadi 

keturunan seorang pemimpin di zaman dahulu mewarisi karisma kepemimpinan 

nenek moyangnya. Salah satu contohnya adalah tentang Bupati Purwakarta, Dedi 

Mulyadi, memang tidak sedikit yang mengagumi dan mendukung langkahnya 

yang mencoba membangkitkan unsur-unsur kebudayaan Sunda dalam 

kebijakannya, tetapi ada juga yang menganggapnya sebagai suatu sikap yang 

berlebihan. 

Selain itu wacana tentang siapa urang Sunda yang bermain di ranah 

perpolitikan Indonesia juga muncul di tahun 2014 lalu ketika isu-isu pemilihan 

umum merebak di seantero Indonesia dikarenakan salah satu calonnya yang 

fenomenal. Siapa yang tidak kenal dengan Raja Dangdut Rhoma Irama, dan pada 

musim pemilu 2014 ia mencalonkan diri untuk menjadi kandidat Presiden 

Indonesia. Hal itu memunculkan pro dan kontra di antara urang Sunda sendiri, 

dan persoalan ini sempat diangkat di halaman grup Salakanagara karena 

berhubungan dengan identitas dan eksistensi urang Sunda di kancah politik. 

Sudah lama anggota Salakanagara berkoar-koar, mempertanyakan 

eksistensi urang Sunda di kancah perpolitikan Indonesia. Jika berbicara mengenai 

orang-orang yang menjadi Presiden di Indonesia, mereka semua berasal dari etnis 

lain. Namun ketika Rhoma Irama muncul dan mencalonkan diri, hal itu ditanggapi 

lain oleh anggota Salakanagara. Karena meskipun orang yang dipanggil akrab 

sebagai Bang Rhoma itu lahir dari Tasikmalaya, para anggota Salakanagara masih 

meragukan kesundaan Rhoma Irama. “Asa teu maos urang Tasik da, mung 

diborojolkeun hungkul di Tasik na mah” komentar Mang Nano yang kurang lebih 
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memiliki maksud bahwa dilahirkan di tatar Sunda belum tentu dapat dibilang 

urang Sunda apalgi nyunda. Kemudian muncul lagi komentar dari akun lain 

bernama Sunda Kurniawan yaitu, “Asa teu pernah nguping mang oma ngagul-

ngagul Sunda, Jawa Barat atawa Tasik da..” (perasaan belum pernah mendengar 

mang Oma membangga-banggakan Sunda, Jawa Barat ataupun Tasik). 

Sehingga sentimen keaslian di Salakanagara tidak hanya muncul sebagai 

reaksi terhadap perubahan-perubahan di sekelilingnya, yang salah satunya 

disebabkan oleh interaksi dengan para pendatang. Tetapi juga sebagai instrumen 

dalam berpolitik dan menilai tokoh politik tersebut. “Apakah ia cukup mewakili 

pribumi Sunda, dan apakah ia memiliki kualitas nyunda?”, hal tersebut merupakan 

instrumen yang menjadi tolak ukur urang Sunda di Salakanagara, dan dari 

sentimen keaslian inilah perbedaan antara pribumi dan non-pribumi semakin jelas. 

4.4.2 Urang Sunda ku Sunda: Saatnya ‘Kita’ Bercerita 

“Mengenai Sunda harus orang Sunda sendiri”, begitulah komentar Pak 

Aan mengenai sejarah Sunda. Sudah menjadi rahasia umum di Salakanagara 

bahwa perdebatan antara sejarawan akademisi dengan sejarawan non-akademisi 

(sejarah alternatif) merupakan masalah yang tidak kunjung selesai. Terlalu banyak 

spekulasi sehingga menjadikan Salakanagara sebagai tempat untuk menggali 

sejarah Sunda berdasarkan banyak sumber, ditambah dengan fakta-fakta baru 

yang sebelumnya tidak pernah diketahui. 

Dalam sejarah alternatif, terdapat gabungan antara mitologi, pengalaman 

dan silsilah yang diangkat untuk melawan narasi ilmiah. Dalam Harold Isaacs 
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(1993: 172) pun dijelaskan mengenai pola yang sama, di mana para sejarawan 

lokal Asia dan Afrika pada pasca-kolonial mencoba untuk menemukan jati diri 

melalui pencarian sejarah. Bukan sejarah tentang diri mereka yang telah 

dinarasikan oleh bangsa lain, tetapi berdasarkan pada kelokalan. Dengan 

membangkitkan dan pewarnaan kembali masa lalu yang hingga saat ini lebih 

dikenal ‘mitos’ daripada sejarah, hingga menimbulkan versi-versi baru dan 

interpretasi baru. Hal ini juga yang dilakukan oleh anggota Salakanagara, mereka 

mencoba mengangkat mitos dan pengalaman untuk menciptakan sebuah 

interpretasi baru mengenai sejarah mereka dan mengenai diri mereka sendiri. 

Alasan utama untuk mengangkat sejarah alternatif yang sering muncul di 

halaman grup adalah pemahaman bahwa sejarah Sunda yang selama ini diungkap 

oleh para akademisi terkesan banyak yang ditutupi dan dipalsukan.Kemudian 

kurangnya gambaran atas sejarah Sunda melalui metode ilmiah tampaknya dirasa 

terlalu datar dan kaku, maka di sinilah manfaat mitologi sebagai gambaran yang 

terdapat ekspresi lokal Sunda yang memberi warna kepada sejarah hingga 

memunculkan emosi dan sikap memuja (Isaacs, 1993). Kisah kerajaan 

Padjadjaran sebagai contoh, ketika mitos-mitos mengenai kesaktian Prabu 

Siliwangi dan bagaimana awal mula urang Baduy melepaskan diri dari Padjajaran 

diangkat, maka memberi kesan tersendiri bagi urang Sunda dalam mengenali 

identitasnya. 

Dengan mengangkat sejarah alternatif, Salakanagara mencoba 

membantah sebuah narasi besar mengenai diri mereka sebagai urang Sunda. 

Narasi besar di sini mengacu pada apa yang Beyme deskripsikan mengenai 
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modernitas dengan logosentrismenya, klaim-klaim atas kebenaran, objektivitas, 

saintisme dan interaksi sosial yang dibangun pada masyarakat modern (Abdillah, 

2002:144). Dengan memanfaatkan internet, Salakanagara menciptakan sebuah 

narasi mengenai sejarah dirinya sendiri, memperlihatkan bahwa internet 

(cyberspace) memungkinkan munculnya ‘nation storry tellers’ (Moyers dalam 

Alia, 2005). 

4.5 Udagan (Sebuah Tujuan untuk Membangun Kebangsaan) 

Relasi kuasa dan pola-pola yang ada pada Salakanagara jika dikaitkan 

dengan orientasinya dalam berpolitik etnis, hal itu tertuju pada eksistensi. Seperti 

yang dijelaskan oleh  Heller (Abdillah, 2002: 139) bahwa politik identitas 

merupakan bagian dari politik budaya massa, di mana pola yang ada serta 

orientasinya sudah sangat berbeda dengan pola gerakan politik sebelumnya. 

Politik identitas etnis atau juga politik perbedaan, sama seperti Salakanagara, 

menunjukan orientasinya kepada eksistensi di tengah kuasa wacana global dan 

modernitas. 

Hanya saja, dari perbedaan yang muncul, serta prinsip inclusion dan 

exclusion tersebut justru tidak hanya berhenti pada sentimen keaslian sebagai 

urang Sunda saja. Melainkan etnosentrisme pun tak pelak lagi muncul di 

Salakanagara. Etnosentrisme dalam Ihromi (1999: 16), merupakan sikap menilai 

kebudayaan-kebudayaan orang lain berdasarkan pada ukuran dalam 

kebudayaannya sendiri. Hal itu juga salah satunya dipengaruhi oleh pandangan 

yang superficial atau dangkal mengenai rasisme (Abdillah, 2002: 182), bahwa 
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suatu ras lebih unggul dari ras lainnya. Hal itu pula yang terkadang muncul di 

Salakanagara melalui beberapa anggota yang memuja kesundaan dan mencita-

citakan bangkitnya Sunda sebagai suatu bangsa. 

Padahal Salakanagara merupakan grup yang menghindari topik-topik 

yang berkenaan dengan SARA. Hal itu dibuktikan dengan ditunjukkannya 

Salakanagara sebagai grup yang memang tujuannya hanya untuk mengkaji 

bahasa, sejarah dan kebudayaan, ditambah adanya peran admin sebagai pengatur. 

Maka Salakanagara sejatinya hanya berfokus kepada ketiga topik utama tersebut. 

Akan tetapi ternyata wacana yang dibahas pun menjadi semakin 

beragam bahkan hingga yang merujuk ke SARA yang salah satu pemicunya 

adalah sikap etnosentrisme dan cita-cita bangkitnya Bangsa Sunda. Hal itu 

disebabkan oleh Salakanagara yang anggotanya terdiri dari berbagai latar 

belakang dan pemikiran yang berbeda-beda. Mengacu pada tulisan Hermansyah 

(Tanpa Tahun) mengenai karakteristik urang Sunda militan, yaitu sekelompok 

urang Sunda yang memiliki perhatian terhadap kebudayaan Sunda dan terbagi ke 

dalam dua model, yaitu: militan aktif-progresif dan militan kritis. 

Model aktif-progresif adalah mereka yang aktif membangun kesundaan 

dengan berbagai kreasi dan potensinya. Sedangkan model militan kritis, adalah 

mereka yang melihat bahwa budaya Sunda tidak melulu budaya fisik nya saja, 

tetapi juga nilai dan norma yang ada pada kesundaan. Kelompok yang kritis ini 

melihat Sunda sebagai inti budaya serta citra kesejatian yang ditampilkannya. 

Dari kedua model tersebut, Salakanagara merupakan model yang kedua, di mana 
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diskusi dan artikulasi identitas Sunda terjadi. Hal itu juga tidak terlepas dari 

keberagaman anggotanya. 

Salakanagara merupakan grup kesundaan, oleh sebab itu orang-orang 

yang tertarik untuk bergabung adalah mereka yang memiliki minat dan perhatian 

terhadap kesundaan. Terdapat beberapa karakteristik yang dimiliki oleh anggota 

salakanagara yang menyebabkan proses artikulasi wacana mengenai identitas 

Sunda berjalan. Karakteristik-karakteristik ini bukan didasarkan pada keaktifan 

masing-masing anggota, tetapi lebih kepada ketertarikan dan ekspresi yang 

dimiliki para anggota. 

Karakteristik yang pertama adalah anggota yang senang 

mengekspresikan Sunda melalui romantisasi kebudayaan Sunda. Mereka lebih 

senang membangkitkan ingatan-ingatan di masa lampau, dan mengingatkan 

kembali bahwa Sunda itu memiliki kearifan lokalnya tersendiri. Biasanya anggota 

yang memiliki kebiasaan memposting topik-topik beraroma nostalgia ini lebih 

senang menghindari perdebatan atau pun konflik di dalam grup. 

Kemudian yang kedua, adalah orang-orang terjebak di masa lampau. 

Mereka senang mengagung-agungkan kejayaan Kerajaan Sunda di masa lampau, 

termasuk tokoh-tokoh Sunda, dan memiliki kecenderungan sikap memuja dan 

etnosentrisme seperti anggapan bahwa bangsa Sunda lebih baik dari bangsa 

lainnya. Bentuk pemujaan mereka terhadap sejarah, seringkali muncul dalam 

wacana untuk mengembalikan kerajaan Padjadjaran ataupun membangun suatu 

bangsa Sunda di mana nilai-nilai Sunda diterapkan terlepas dari prinsip Sunda 
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sebagai bagian dari Indonesia. Karakteristik inilah yang seringkali diolok-olok 

oleh anggota lain yang lebih kritis dan melihat mereka sebagai orang-orang yang 

baru mengenal Sunda, layaknya bayi yang baru mengenal dunia. 

Karakteristik yang ketiga, adalah anggota yang selalu membandingkan 

kebudayaan dengan agama Islam. Dilihat dari nama akun dan foto profil mereka 

yang  selalu menunjukkan identitas muslim. Anggota yang memiliki karakteristik 

ini selalu terlibat di dalam perdebatan mengenai wacana kebudayaan dan ajaran 

Sunda. Hal itu muncul ketika kasus Sampurasun yang diubah menjadi ‘campur 

racun’ hingga menimbulkan perdebatan mengenai ucapan mana yang 

didahulukan, antara Sampurasun dengan Asalamualaikum. 

Tentu saja mereka yang melihat permasalahan dari kacamata agama 

akan menjawab Asalamualaikum lah yang diutamakan, argumen mereka diposting 

sangat panjang disertai dalil-dalil agama. Sedangkan anggota lain yang lebih 

memihak kepada kesundaan mengungkapkan bahwa Sampurasun lah yang 

diutamakan. Berbagai alasan pun dikemukakan seperti “bahwa kita adalah orang 

Sunda, Asalamualaikum merupakan budaya bangsa lain” dan lain sebagainya.  

Kemudian, yang terakhir adalah orang-orang yang kritis di grup. Mereka 

biasanya populer karena sering terlibat di dalam diskusi, beberapa juga memiliki 

sikap memuja terhadap sejarah dan kebudayaan Sunda hanya saja mereka 

menyikapinya secara kritis. Seperti Mang Nano, Sunda baginya merupakan suatu 

ajaran yang berisikan nilai-nilai dan norma di dalamnya. Sunda bukan untuk 

dipuja, melainkan untuk diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan 
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mengenai sejarah pun, dalam pandangan orang-orang yang kritis, tidak untuk 

dikembalikan tetapi sebagai pembelajaran untuk kehidupan urang Sunda kiwari
19

. 

Pada karakteristik yang terakhir ini kemanusiaan dan demokrasi 

seringkali dijadikan dasar. Seperti gugatan-gugatan terhadap sistem UUB dalam 

bahasa Sunda yang merupakan warisan feodal budaya Mataram, atau juga 

permasalahan kepercayaan Sunda wiwitan dengan pertanyaan “mengapa disebut 

kepercayaan dan bukan agama?”. Akan tetapi karena dianggap terlalu mengkritik 

pemerintahan dan instansi lain, terkadang admin pun akan langsung bertindak, 

dan salah satu tindakannya adalah menghapus postingan tersebut. Maka dari itu, 

anggota yang termasuk ke dalam karakteristik ini memiliki kemungkinan lebih 

besar untuk dikeluarkan. 

Untuk tiga kategori terakhir jika dikaitkan dengan asumsi Hermansyah 

(Tanpa Tahun) mengenai model urang Sunda militan, ketiganya termasuk kepada 

militan kritis. Hanya saja, latar belakang dan persepsi mereka berbeda-beda ada 

yang berdasarkan pada pemujaan kebudayaaan, agama dan ada juga yang lebih 

menekankan kemanusiaan. Akan tetapi, perlu disadari bahwa dari ketiga itulah 

identitas Sunda dapat diartikulasikan di halaman grup Salakanagara. Bahwa 

identitas Sunda sangat cair, hal itu dapat dilihat pada perkembangan wacana-

wacana yang tidak hanya terletak pada bahasa, sejarah dan kebudayaan saja. 

Tetapi berkembang menjadi suatu refleksi urang Sunda saat ini dalam 

menghadapi modernitas dan problema eksistensial lainnya. 

                                                           
19

Saat ini. 
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Kemudian, isu terhangat saat ini mengenai artikulasi identitas Sunda di 

Salakanagara muncul dalam pembahasan tentang bangkitnya peradaban Sunda 

sebagai suatu bangsa. Dalam pembahasan ini terdapat pertentangan batin di dalam 

benak urang Sunda saat ini. Pada satu sisi mereka masih mengakui identitas 

Sunda sebagai bagian dari kesatuan Bangsa Indonesia, tetapi di lain pihak mereka 

ingin Sunda bangkit menjadi bangsa yang besar yang beradab terlepas dari 

keberadaan identitas lain.  

“[…] Dongeng sunda make asas demokrasi, dongeng sunda make asas 

islam. Terus peradaban na dimana? Memang aya nu sarua tapi jauh tina ciri 

[…]” (berbicara Sunda tetapi berdasarkan asas demokrasi, berbicara Sunda tetapi 

menggunakan asas Islam. Terus peradabannya di mana? Memang hampir sama 

tetapi tetap berbeda), komentar akun Evi Silviadi mengenai perbincangan Sunda 

yang selama ini diungkit di Salakanagara. Evi Silviadi merupakan salah satu dari 

sekian banyaknya anggota Salakanagara yang mencita-citakan bangkitnya 

peradaban Sunda sebagai suatu bangsa. Pertanyaannya mengenai perlu atau 

tidaknya urang Sunda menjadi bangsa telah memunculkan berbagai respon dari 

anggota lainnya, bersamaan dengan sentimen keaslian dan etnosentrisme yang 

mengarah kepada SARA. 

“Henteu da tos di jero bangsa jeung ki sunda na can hudang bobona..” 

(tidak perlu, karena sudah di dalam bangsa – Indonesia, ditambah Ki Sunda belum 

terbangun), komentar akun Gilang Sakti Saputra. Ia mengungkit Ki Sunda, yaitu 

sosok seorang pemimpin semacam ratu adil yang dipercaya akan muncul di masa 

mendatang. Sehingga menurutnya yang dibutuhkan saat ini bukanlah kebangkitan 
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Sunda sebagai suatu bangsa, melainkan lebih kepada munculnya sosok pemimpin 

Sunda yang nyunda di Indonesia. Hal itu diperkuat oleh komentar akun Abah 

Ata, yaitu:  

“keur ayeuna di sebut bangsa sunda da teu boga nagara sunda, aya 

ge enonesa..., […] jadi Abah sanajan teu aku ku sunda ari hate mah 

sunda, ngan sunda bangsa atawa sunda suku, cenah ngaleutikan 

heueuh da kitu kaayaannanan keur kiwari mah”  

(biarlah saat ini Sunda dianggap sebagai bangsa karena tidak ada 

Negara Sunda, yang ada Indonesia…, […] jadi walaupun Abah tidak 

mengaku-aku Sunda tetapi hati tetap Sunda, baik Sunda sebagai 

bangsa ataupun suku yang katanya mengecil memang begitulah yang 

terjadi saat ini) 

Kedua respon tersebut menunjukkan bahwa Sunda saat ini berada di 

bawah satu kesatuan, yaitu Indonesia. Sehingga prinsip-prinsip toleransi dan  

multikulturalisme harus dijalankan, karena kembali lagi kepada kenyataan bahwa 

yang lebih penting adalah ‘hati tetap Sunda’. Namun kemudian Pak Sandi 

menanggapi bahwa yang terjadi saat ini hati saja tidak cukup, di zaman yang serba 

modern ini orang-orang mulai berusaha untuk menemukan jati dirinya, yang 

kemudian kembali direspon lain oleh akun Niky Utami Herdiani. 

 “[…] Urang Sunda mah aya urang Ambon jeung Batak ngajeger di 

Bandung jeung Bogor ge kalah caricing euweuh kawani” (kalau urang Sunda, ada 

orang Ambon dan orang Batak yang tinggal di Bandung dan Bogor pun malah 
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tetap diam tidak memiliki keberanian). Komentar akun Niky Utami Herdiani 

tersebut menunjukkan kenyataan akan eksistensi urang Sunda yang mengalami 

kekalahan di tanahnya sendiri. Justru karena kalah oleh keberadaan etnis lain, 

Sunda harus muncul sebagai suatu Bangsa dimulai dengan membangun 

peradabannya.  

Dari sini terlihat paradoks urang Sunda dalam membangun identitasnya, 

di satu sisi mereka merasa terjajah oleh keberadaan identitas lain dan 

pengaruhnya, tetapi di sisi lain mereka memiliki kesadaran untuk patuh di bawah 

satu bangunan bernama Indonesia. Hal itu yang mendorong urang Sunda di 

Salakanagara untuk memainkan politik etnisnya, dengan mengupas kembali 

sejarah untuk menemukan jati diri Sunda tanpa menjadi suatu gerakan 

separatisme. Mereka menolak penindasan yang dilakukan oleh negara, menolak 

menjadi kelompok etnis dengan membangun wacana kebangsaannya dan terus 

mengartikulasikan identitasnya, bahwa Sunda bukan Mataram, bukan Islam, 

bukan pula Jawa. Sunda adalah Sunda.  

Identitas Sunda oleh Salakanagara diartikulasikan melalui dunia cyber, 

atau yang diistilahkan oleh Valerie Alia (2005) sebagai ‘indigenous self 

representation’. Hal ini berbeda dengan gerakan Sunda lainnya, dimana 

kebanyakan dari mereka muncul dengan ide untuk membangkitkan kembali 

budaya Sunda melalui ide-ide bangkitnya kerajaan Sunda di masa lampau, atau 

juga dengan membuat sebuah organisasi (paguyuban) dan mengklaim diri mereka 

sebagai orang-orang yang melestarikan tradisi. Pola-pola seperti itu dibahas oleh 

Adam D. Tyson (2010) mengenai kebangkitan kembali adat sebagai perlawanan 
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masyarakat etnis untuk mendapatkan hak dan lahan dengan menggunakan adat 

sebagai instrumen politik. 

Sedangkan yang terjadi pada Salakanagara, adat dan atribut-atribut 

kebudayaan diangkat sebagai bagian dari identifikasi untuk merepresentasikan diri 

dalam dunia cyber. Ini menunjukkan salah satu kualitas nyunda yang menjadi 

orientasi identitas Sunda di Salakanagara, dan memperlihatkan bagaimana 

“budaya Sunda dapat berinteraksi dengan global” (Jurriëns, 2004: Moriyama, 

2008). Hal itu melawan asumsi-asumsi yang menyebutkan bahwa keberadaan 

internet dan partisipasi dalam komunitas online seringkali dianggap melemahkan 

ikatan dan identitas budaya lokal. 

Salakanagara membuktikan pernyataan Wearne (dalam Alia, 2005: 4) 

bahwa perkembangan media tidak selalu menandakan hancurnya suatu 

kebudayaan, akan tetapi kebudayaan itu sendiri akan bertahan, berkampanye 

untuk didengarkan. Salakanagara juga mewakili kondisi post-modern, di mana 

imajinasi dapat diartikan sebagai suatu aksi sosial (Appadurai,1996: 31). Sehingga 

dunia cyber sebagai ruang terbentuknya identitas, dapat dipandang secara optimis 

sebagai ruang untuk identitas etnis memainkan perannya. 
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BAB V 

Kesimpulan 

5.1 Kesimpulan 

Globalisasi beserta dampak-dampak yang dibawanya telah menyebabkan 

terjadinya perubahan di masyarakat, terutama dalam konteks ruang dan waktu. 

Dalam Jurriëns (2006), globalisasi berisikan akibat-akibat budaya yang dibawa 

oleh migrasi yang melanglang buana. Salah satu yang muncul bersama globalisasi 

adalah modernitas yang juga menyebabkan perubahan di masyarakat dengan 

identitas manusia modern. Hal itu yang menyebabkan identitas lokal (lokalitas) 

semakin tersampingkan, dikalahkan oleh identitas modern. 

Akan tetapi keadaan serba modern itu ternyata justru menyebabkan 

munculnya reaksi dari kelompok-kelompok kecil yang menolak adanya 

homogenisasi atau narasi-narasi besar yang mendominasi (Abdillah, 2002: 144). 

Narasi besar yang dimaksudkan adalah modernitas dengan berbagai klaim atas 

kebenarannya melalui objektivitas dan saintisme yang ada pada masyarakat 

modern. Maka dari itu, banyak bermunculan gerakan-gerakan kebudayaan di 

masyarakat, salah satunya dalam bentuk New Media Nation. 

New Media Nation dalam Alia (2005: 93), adalah sebuah gerakan di 

mana orang-orang minoritas, yang dalam hal ini adalah masyarakat etnis, mereka 

menjalankan media mereka sendiri untuk menyuarakan diri mereka melewati 

batasan kultural dan batasan geografis. Gerakan ini muncul sebagai resistensi 
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dengan melakukan representasi diri melalui beberapa katalisator yang mendukung 

adanya gerakan ini. Katalisator-katalisator itu di antaranya adalah satelit, kabel, 

radio digital, televisi dan internet (Alia, 2005: 128). 

Salakanagara merupakan salah satu gerakan kebudayaan Sunda yang ada 

di Indonesia dalam bentuk grup di Facebook. Grup ini beranggotakan urang 

Sunda yang memiliki minat pada sejarah dan kebudayaan Sunda. Hal itu 

dikarenakan oleh keadaan budaya Sunda sendiri yang saat ini terbengkalai dan 

hanya sedikit yang memerhatikan, ditambah dokumentasi seperti tulisan-tulisan 

mengenai Sunda pun sangat sedikit. Tak heran bahwa salah satu budayawan 

Sunda yaitu Ajip Rosidi (2003) berkomentar bahwa generasi muda Sunda saat ini 

merasa ‘pareumeun obor’, tidak tahu sejarah, asal-usul dan identitas sendiri 

sebagai urang Sunda. 

Maka apa yang dilakukan oleh Salakanagara di Facebook adalah 

mencoba mengangkat wacana-wacana identitas Sunda melalui topik-topik yang 

berhubungan dengan bahasa, sejarah dan kebudayaan Sunda. Para anggotanya 

berdiskusi, menjadikan Salakanagara berfungsi sebagai ruang publik yang dapat 

menunjukan suatu opini publik mengenai imajinasi-imajinasi tentang Sunda dan 

identitasnya. Selain itu mereka juga membangun kekerabatan dan sense of 

community dengan sesama anggota lainnya dalam ranah virtual tetapi dengan 

suasana akrab layaknya nongkrong di warung kopi. 

Melalui halaman grup di Facebook, Salakanagara mencoba membangun 

identitasnya melalui identifikasi kategori-kategori yang diterapkan dalam bentuk 
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postingan. Kategori-kategori itu muncul ke dalam tiga topik utama di dalam grup 

yaitu bahasa, sejarah dan kebudayaan. Hal itu ditambah dengan topik-topik lain 

yang tidak ada dalam ketentuan grup tetapi masih berkaitan dengan Sunda, seperti 

kondisi politik dan ekonomi yang terjadi di tatar Sunda saat ini. Identitas 

Kesundaan dalam Salakanagara dikaitkan dengan kualitas-kualitas yang harus 

dimiliki urang Sunda dalam kehidupan sehari-hari. Seperti menggunakan bahasa 

Sunda dan tahu cara menggunakannya sesuai dengan konteks tempat dan kepada 

siapa sedang berbicara, kemudian mengadopsi ajaran nilai dan norma Sunda 

dalam kehidupan sehari-harinya.   

Dalam Salakanagara, terdapat berbagai karakteristik yang dimiliki oleh 

para anggotanya, yang mewakili ekspresi-ekspresi kesundaan yang ada di 

Salakanagara. Karakteristik-karakteristik ini yang terlihat ketika mereka 

berdiskusi bahkan berdebat di halaman grup mengenai topik-topik yang sebagian 

besar berhubungan dengan sejarah, politik dan kepercayaan. Dapat dibilang 

bahwa ekspresi dari karakteristik-karakteristik inilah yang ikut serta dalam 

membentuk dan mengartikulasikan identitas Sunda di Salakanagara. 

Sebagai contoh, ketika topik mengenai Prabu Siliwangi diangkat maka 

akan ada perdebatan dari berbagai sudut pandang yaitu kebudayaan, agama dan 

yang lebih kritis melihat dari sudut pandang keduanya. Topik mengenai Prabu 

Siliwangi dan Padjadjaran berkaitan erat dengan islamisasi Sunda yang 

memunculkan sentimen-sentimen keaslian dari para pemuja sejarah dan 

kebudayaan Sunda. Muncul berbagai anggapan bahwa islamisasi merupakan awal 

melemahnya identitas Sunda, tetapi ada juga yang beranggapan bahwa Sunda dan 
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Islam memiliki karakteristik yang sama sehingga islamisasi dengan mudah 

menyebar di tatar Sunda. 

Dari sini dapat dilihat bahwa beberapa unsur etnisitas dalam Eriksen 

(1993), yaitu tubuh, nama, bahasa, sejarah, asal-usul, dan kepercayaan, di antara 

beberapa unsur tersebut ada yang lebih menonjol dari unsur-unsur lainnya. Dalam 

kasus Salakanagara, unsur sejarah, asal-usul dan kepercayaan menjadi wacana 

yang ramai diperdebatkan. Sedangkan unsur bahasa lebih dianggap sebagai atribut 

yang digunakan untuk pembentukan identitas itu sendiri. Misalnya, penggunaan 

bahasa Sunda sebagai ekspresi dan pembentukan identitas. 

Karena tiga karakteristik yang dimiliki oleh para anggota Salakanagara, 

ditambah dengan unsur-unsur yang menjadi wacana besar di Salakanagara. Dari 

sana terlihat bagaimana identitas Sunda diartikulasikan dan direpresentasikan 

melalui media. Bahwa kemunculan wacana-wacana kecil di luar aturan tentang 

diwajibkan untuk memposting yang berhubungan dengan bahasa, sejarah dan 

kebudayaan Sunda, memperlihatkan bahwa identitas budaya Sunda tidak hanya 

dipahami sebagai suatu hal yang tetap. Melainkan identitas budaya Sunda 

disesuaikan dengan keadaan saat ini. Sehingga membahas sejarah dalam 

Salakanagara bukan hanya persoalan masa lalu, tetapi juga tentang saat ini dan 

bayangan untuk Sunda ke depannya. 

Identitas Sunda di Salakanagara memiliki orientasi pada suatu tingkah 

laku dan kualitas sebagai manusia Sunda (nyunda), hal itu terlihat dari 

perdebatan-perdebatan yang sering terjadi di dalam grup. Nilai dan norma, serta 
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bagaimana perilaku manusia Sunda dalam kesehariannya memiliki nilai tersendiri 

di mata para anggota Salakanagara. Mereka sangat serius ketika membahas jati 

diri, nilai dan norma jika dibandingkan dengan membahas atribut-atribut Sunda 

seperti kesenian ataupun pakaian. Bukan berarti mereka mengabaikan budaya 

Sunda yang bersifat materi, tetapi lebih kepada menunjukkan suatu sikap kritis 

sebagai manusia Sunda modern dengan kualitas nyunda. 

Dengan adanya Salakanagara, menunjukkan bahwa budaya Sunda dapat 

beradaptasi dengan modernitas. Hal itu merujuk pada pernyataan Eriksen (2006), 

bahwa internet dapat menjadi kunci utama dalam menyatukan suatu bangsa. 

Karena internet dapat membangun satu atmosfir persatuan dan kesatuan yang 

tidak dimiliki oleh negara akibat adanya diaspora. Dalam internet, batasan dapat 

dibuat untuk menegaskan kembali antara ‘inclusion’ dan ‘exclusion’. 

Sebagai fenomena etnisitas, Salakanagara merupakan ekspresi lokal 

berisikan kategori-kategori yang ada pada seuatu kelompok yang dibangun dan 

membangun dirinya (Rex 1994:8 dalam Abdillah, 2002: 75). Sedangkan sebagai 

gerakan politik etnis, Salakanagara mencoba melawan wacana global dengan 

mengangkat wacana globalnya. Hal itu dilakukan melalui representasi diri sebagai 

urang Sunda di dalam sebuah grup Facebook, menjadikan Salakanagara bagian 

dari New Media Nation. 

5.2 Saran 

Ada baiknya jika penelitian mengenai etnisitas dan politik etnis di 

Indonesia dilanjutkan. Karena Indonesia merupakan negara yang multikultural, di 
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mana terdapat banyak identitas etnis di dalamnya dan tampaknya kebudayaan dan 

pola politik di masyarakat, khususnya politik identitas, juga berubah. Selain itu, 

penelitian mengenai masyarakat etnis dalam dunia siber yang ada di Indonesia 

pun masih sedikit, sehingga disarankan untuk adanya penelitian dan kajian lebih 

mendalam, baik dari segi metodologi maupun membahas fenomena-fenomena 

yang berkaitan dengan dunia siber dan permasalahannya. 

Penelitian Salakanagara ini belum dapat dikatakan sebagai penelitian 

yang sudah tuntas. Karena identitas Sunda sejatinya akan terus diartikulasikan dan 

dimaknai kembali oleh urang Sunda berdasarkan konteks zaman yang sedang 

berlaku. Maka dari itu, penelitian tentang identitas Sunda pun sangat disarankan 

untuk terus dilakukan. 
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Lampiran 1 Terjemahan Kutipan Sunda 

 

1. Kutipan Ashap Akur di halaman 40: 

" Meuni tos lami teu tepang sareng Urang Sunda. Ari ras kana 

kajembaran manahna,luhur budi pangartina,euyeub ku 

pangaweruhna. Depe-depe handap asor. jauh tina sipat adigung 

adiguna. ieuh aing pang punjulna. Deuh...asa kagembang. 

Kukalilaan teuing teu tepang. Kamana atuh nya ? " 

Terjemahan: 

Sudah lama tidak bertemu dengan orang Sunda. , ketika teringat 

kebaikan hatinya, luhur budi pekertinya, dan memiliki pengetahuan 

yang luas. Rendah hati, jauh dari sifat sombong. Duh..terasa tergoda. 

Karena sudah lama tidak bertemu. Kemana ya? 

 

2. Kutipan Ryzal Lemarchal halaman 40-41: 

“Abi mah hayang urang sunda nu jiga jaman baheula, pinuh ku elmu 

pangaweruh, aya gelar nu jadi sebutan saperti : Sanghyang, Batara, 

Begawan, Resi, Resiguru. Ayena mah geuning euweh gelar nu model 

kitu.... Urang sunda mah lain jawa, lain cina, lain batak, lain bugis. 

Anu aus kana hal nu sipat na kadunyaan ungkul... Ti kolot baheula ge 

Urang sunda sejati mah mudu Aus ku Elmu ... Elmu ...sakti..anu 

saestu...” 

Terjemahan: 

Saya ingin orang Sunda yang seperti zaman dahulu, memiliki ilmu 

pengetahuan yang banyak, punya gelar seperti: Sanghyang, Batara, 

[…] orang Sunda bukan Jawa, bukan Cina, bukan Batak, bukan 

Bugis. Yang haus akan hal-hal duniawi. Dari zaman nenek moyang 

Sunda sejati itu harus haus akan ilmu. 
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3. Kutipan halaman 51: 

Al-Majnun  : Teu serieus mang Asep da bari ngoprek hp reng 

ngopi...hehe 

(gambar kopi dan the botol) 

Asep Suparman : TEH BOTOL DINGIN om? 

Al-Majnun  : Sumuhun...da kopina lasteu... 

Terjemahan: 

Al-Majnun  : gak serius Mang Asep soalnya sambil main hp 

sambil ngopi hehe 

(gambar kopi dan the botol) 

Asep Suparman : TEH BOTOL DINGIN om? 

Al-Majnun   : iya karena kopinya habis 

 

4. Kutipan halaman 55: 

"Ngadegna ieu grup dicirian ku sawala pangurus, dina lelemah 

sareundeuk saigel, sabata sarimbagan pikeun ngawujudkeun 

Salakanagara keur urang, urang Sunda. Sok sanajan kasang tukang 

anu beda, boh kalungguhan, umur jeung atikan, teu matak jadi riged 

da puguh niatna sarua papada hayang ngaronjatkeun ajen-inajen , 

ajegna kahirupan basa, budaya, sajarah jeung sastra Sunda. Cag” 

Terjemahan:  

Berdirinya grup ini ditandai dengan adanya pengurus, yang bersama-

sama berusaha mewujudkan Salakanagara untuk orang Sunda. 

Walaupun dari berbagai latar belakang, baik asal tempat ataupun 

umur tidak menjadi suatu halangan karena memiliki tujuan yang sama 

yaitu ingin melestarikan bahasa, budaya, sejarah, dan sastra Sunda. 

 

5. Kutipan halaman 57: 

Era Sasti Sugiat  : dyah pitaloka , juga prabu lingga buana 

ga mati..... ? ko bisa..... ? 
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Aan Merdeka Permana : Mengapa sampai ada pertanyaan "koq 

bisa" seolah-olah hrsnya mati? 

Era Sasti Sugiat  : kan menurut cerita yg ada. bukan. nya 

bunuh diri di bubat juga parabu 

linggabuana mati di bubat, kalau tidak 

mati kenapa ga pulang ke kerajaan kenapa 

dyahpitaloka ga ada cerita nya lagi dan 

suami nya siapa ...... 

Aan Merdeka Permana : Panjang ceritanya. 

Prabu Parikesit  : maenya kudu di poponggok mah 

tutunggulna,, qiqiqiqi tinggal lalajo 

welah,,mana nu bener,,, 

Abah Ali Abah  : Aya keneh nu nyaturkeun bubat fersi 

kidung sundayana..........? tah eta versi nu 

geuring........ bilih aya nu bade nepangan 

patilasan perjalanan Dewi Dihpitaloka 

jeung sakalian patilasan pameget nu jadi 

caroge Diahpitaloka mang ku kuring di 

jajap ieu rill aya patilasanana asal wani 

piro...........jug daptar ka pa Aan Merdeka 

permana........ 

Terjemahan: 

Era Sasti Sugiat  : dyah pitaloka , juga prabu lingga buana 

ga mati..... ? ko bisa..... ? 

Aan Merdeka Permana : Mengapa sampai ada pertanyaan "koq 

bisa" seolah-olah harusnya mati? 

Era Sasti Sugiat  : kan menurut cerita yg ada. bukan. nya 

bunuh diri di bubat juga parabu 

linggabuana mati di bubat, kalau tidak 

mati kenapa ga pulang ke kerajaan kenapa 
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dyah pitaloka ga ada cerita nya lagi dan 

suami nya siapa ...... 

Aan Merdeka Permana : Panjang ceritanya. 

Prabu Parikesit  : masa harus benar-benar ditelusuri asal-

usulnya, qiqiqi tinggal lihat saja yang 

mana yang benar. 

Abah Ali Abah  : masih ada yang membahas bubat versi 

Kidung Sundayana? Itu versi yang 

keliru…mungkin siapa tahu ada yang 

ingin mengunjungi petilasan perjalanan 

Dewi Diyah Pitaloka, sekalian petilasan 

suaminya. Saya bersedia mengantar, ini 

nyata, asal berani bayar berapa? Sana 

daftar dulu ke Pak Aan Merdeka permana. 

 

6. Kutipan Sandi Firmansyah halaman 64: 

Ari bahasa, eta nujanten identitas bangsa, tah eta oge nujanten ciri 

utama na sejarah hiji bangsa, nungabentenkeun antar bangsa/suku 

nyaeta bahasa, upami aya bahasa berarti aya kabudayaan, tingali 

bahasana mangka urang bisa ngukur jiga kumaha budayana. 

Terjemahan: 

Bahasa dapat menunjukkan identitas suatu bangsa, hal itu juga yang 

menjadi ciri utama suatu bangsa, yang membedakan antar 

bangsa/suku adalah bahasa, jika ada bahasa maka ada kebudayaan, 

kita dapat mengukur kebudayaan berdasakan bahasanya. 

 

7. Kutipan Deount Kurniady halaman 66: 

“Punten para sepuh aya nu terang jangjawokan miara tangkal 

kawung ti mimiti nyuaikeun/ngabersihan tangkal kawung, ninggur, 

nekteuk lengeun kawung, nyadap nitis gula. Hatur nuhun diantos 

waleranna” 
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Bramakumbara : minyak aing minyak watu, asihan aing silegen 

teureup. 

Deount  : Eta nalika keur naon kang? 

Bramakumbara : jangjawokan ceunah 

Firstdha  : nyaan kitu ampuh lamun make jangjawokan? 

Deount  : iyeu mah kanggo ngadameul artikel, sakedik-

sakedik ngamumule meh teu leungit. 

Terjemahan: 

“Permisi para sepuh ada yang tahu jangjawokan (jampe/mantra) 

untuk merawat pohon aren? Terimakasih ditunggu balasannya.” 

Bramakumbara : minyak aing minyak watu, asihan aing silegen 

teureup. 

Deount  : itu untuk apa kang? 

Bramakumbara : katanya jangjawokan 

Firstdha  : emang ampuh kalo pake jangjawokan? 

Deount  : ini hanya untuk artikel saja, sedikit-sedikit 

belajar agar tidak hilang. 

 

8. Kutipan Gana M. Abdul Ghaniy halaman 67a: 

“Sampurasun..Wilujeng pasosonten..just rilexs..Sunda 

'beunghar'...hiji we cntona dina basa.."Jatuh" (Enonesia) dina 

bahasa sunda aya sababaraha padanan kata na...tikusruk, 

tiseureuleu, tigebrus,tisoledat, titajong tijengkang, tikosewad,, 

ngagolepak nembru..Manawi aya anu kersa nambihan, 

Baraya...Wilujeng tiis manah-tiis emutan..Rampes...” 

Mang Sugara : Tijalikeuh 

Gana   : aih..Mang Sugara..damang, Mang..lumayan 

kenging teko listrik..1.. 

Mang Sugara  :Sae aya hibar 

Gana   : AlhAmdulillah ai damang, K.MS..hibar nA kdh 

kopdar...paNginten..Mang.. 
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Harlan Sadikin : ticengklak manah ( jatuh cinta tea ) 

SiAcuy   : Tidiklek 

Barakatak   : tigeuleudug 

Ikah Kurniati : Titeundeut (imbit) 

Terjemahan: 

“Sampurasun..selamat sore, just rilex sunda ‘kaya’. Salah satu 

contohnya dalam hal bahasa, kata “jatuh” (Indonesia) dalam bahasa 

Sunda terdapat beberapa padanan katanya, tikusruk, tiseureuleu, 

tigebrus, tisoledat, titajong tijengkang, tikosewad,, ngagolepak 

nembru..mungkin ada yang ingin menambahkan, Baraya...mari saling 

berbagi. Rampes...” 

Mang Sugara : Tijalikeuh 

Gana   : aih..Mang Sugara..sehat? Mang..lumayan dapat 

satu teko listrik (hitter). 

Mang Sugara  : baik 

Gana   : AlhAmdulillah kalau sehat,ai damang, 

K.MS..terbangnya harus kopdar mungkin mang 

Harlan Sadikin : ticengklak manah ( jatuh cinta tea ) 

SiAcuy   : Tidiklek 

Barakatak   : tigeuleudug 

Ikah Kurniati : Titeundeut (imbit) 

 

9. Kutipan halaman 67b: 

Cikan baraya aya nu apal iyeu cau naon? Jeung khasiatna naon? 

Masih keneh aya di daerah baraya? 

Terjemahan: 

Diantara semuanya apakah ada yang tahu ini pisang apa? Dan apa 

khasiatnya? apakah masih ada di daerah kalian? 
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10. Kutipan Ajag SiTumang halaman 71: 

Saha nu teu uninga lagu gaya “KIDUNG SUNDA”??? 

Tinggal bae pintonana dina raraga 

- Kasenian beluk (acara lahiran orok) 

- Dina acara sa teu acan “SAWERAN” kakainan/pernikahan 

- Dina acara bubuka atanapi panutup pagelaran “WAYANG 

GOLEK” jsb. 

Terjemahan: 

Siapa yang tidak tahu lagu gaya “KIDUNG SUNDA”??? 

Tinggal lihat saja di: 

- Kasenian beluk (acara kelahiran bayi) 

- Di acara sebelum  “SAWERAN” kakawinan/pernikahan 

- Di acara pembuka atau penutup pagelaran “WAYANG GOLEK” 

 

11. Kutipan percakapan Batari Niskala Sundari halaman 72: 

Kapungkur mah medok pisan ku atikan buhun .. Ngan kumargi seeur 

nu ngamusriken nu antuk na janten debat antara agama jeng budaya 

nyak ti saprak harita seeur nu pangweruhna luhung kaluar ti group ku 

alasan group tos mengpar tina udagan. 

Terjemahan: 

Kalau dulu sangat dipengharuhi oleh pemikiran dan pengetahuan 

lama, tapi karena banyak yang menusyrikan yang ujung-ujungnya 

jadi debat antara agama dan budaya, ya dari saat itu banyak yang 

pengetahuannya luhur keluar dari grup dengan alasan bahwa grup 

sudah keluar dari tujuan awal. 

 

12. Kutipan Eziek Reihan halaman 73: 

BUDAYA Sunda seueur anu di tuduh MUSYRIK 

Contohna: 

- Nyakuan batu jang panyingkir nyeuri beuteung 
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- Ngadoa/susuguh handapeun tatangkalan di kebon, di sawah, di 

kuburan, jsb. 

- Manggih duit kudu diengkahan heula 

- Jsb 

Naha ari anu di Arab tara disebut musyrik?? Licik atuh.. 

Contohna: 

- Maledogan jurig ku batu leutik 

- Kukurilingan, ngurilingan kabah kudu 7 kali 

- Ngadua, handapeun jeung hareupeun batu hideung 

- Sujud sumembah kana batu kabah, nu di jerona teh kuburan 

- Jsb 

Terjemahan: 

BUDAYA Sunda banyak yang dituduh MUSYRIK 

Contohnya: 

- Meyimpan batu di saku untuk menahan sakit perut 

- Berdoa dan menyimpan sesajen di bawah pohon di kebun, di 

sawah, di kuburan, dsb. 

- Ketika menemukan uang harus terlebih dahulu melangkahi uang 

yang ditemukan 

- dsb 

Terus kenapa yang di Arab tidak pernah disebut musyrik?? Licik 

dong.. 

Contohnya: 

- Melempari setan dengan batu kecil 

- Mengelilingi Kabah harus tujuh kali 

- Berdoa di bawah dan di hadapan batu hitam 

- Sujud sembah menghadap batu kabah yang di dalamnya terdapat 

kuburan 

- dsb 
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13. Kutipan Aan Merdeka Permana halaman 78: 

PRABU SILIWANGI tos dikintunkeun ka para pelanggan kajabi ka 

pun Sida Rombifolia teu acan margi ngaborong sababaraha judul 

buku, aya judul buku nu seep, kedah pindo citak. Mugi dimalum. 

Terjemahan: 

PRABU SILIWANGI sudah dikirim kepada para pelanggan kecuali 

untuk Sida Rombifolia belum bisa karena memborong beberapa judul 

buku, ada judul buku yang habis, harus mencetak lagi. Harap 

dimaklum. 

 

14. Kutipan halaman 86: 

Makna sunda dina *Basa Sunda*, saeutikna aya 10 (sapuluh) makna, 

nyaeta:  

(1) lumbung, maknana subur makmur;  

(2) "sonda" dina arti sae;  

(3) "sonda" dina arti unggul;  

(4) "sonda" dina arti senang;  

(5) "sonda" dina arti bagja;  

(6) "sonda" dina arti sarua jeung kahayang hate;  

(7) "sundara", artina lalaki nu kasep;  

(8) "sundari", artina wanoja nu geulis;  

(9) pinuh rasa cinta asih;  

(10) endah". 

Terjemahan: 

Makna sunda dalam *Bahasa Sunda*, sedikitnya ada 10 (sepuluh) 

makna, yaitu:  

(1) lumbung, maknanya subur makmur;  

(2) "sonda" berarti bagus;  

(3) "sonda" berarti unggul;  

(4) "sonda" berarti senang;  

(5) "sonda" berarti bahagia;  
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(6) "sonda" berarti sesuai dengan keinginan hati;  

(7) "sundara", berarti lelaki tampan;  

(8) "sundari", berarti perempuan cantik;  

(9) penuh cinta dan kasih;  

(10) indah. 

 

15. Kutipan Asep Bimbo halaman 93: 

Wilujeng Enjing…Manawi aya nu maksad nu palay leu’euteun cikopi 

hideung kalih sesepeun na na, sumangga dihaturanan linggih 

baraya..!! Maknyozzz.. 

Terjemahan: 

selamat pagi…barangkali ada yang ingin minum kopi hitam, silahkan 

datang berkunjung semuanya..!! Maknyozzz.. 
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Lampiran 2 Berita Acara Seminar Proposal dan Seminar Hasil 
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