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Catatan: Tulisan ini menjelaskan latar belakang pemikiran dan contoh proses praktek 
lokalogi. Meskipun bentuk tulisan ini textbook, lokalogi sendiri tidak mempunyai cara 
yang baku. Idealnya, cara praktek lokalogi disesuaikan dengan kondisi daerah atau 
komunitas masing-masing. Maka penulis sangat mengharapkan tulisan ini digunakan 
hanya sebagai masukan atau referensi. Semoga orang Indonesia sendiri menciptakan 
cara praktek lokalogi masing-masing daerah atau komunitas sesuai dengan kondisinya.  
 

A. Konsep Lokalogi 
 

1. Apa Lokalogi? 
 
Lokalogi adalah upaya belajar 
Lokalogi (atau Jimoto-gaku 1  dalam bahasa Jepang) adalah upaya 
memperdalami pengetahuan tentang daerah atau komunitas lokal oleh 
masyarakat setempat. Pengetahuan tentang daerah atau komunitas tidak hanya 
didasarkan pada angka-angka statistik atau informasi yang resmi dari 
pemerintah. Data dan informasi resmi menyampaikan hanya sebagiannya saja 
tentang apa adanya di daerah atau komunitas setempat. Tujuan utama Lokalogi 
adalah memberikan perhatian kepada sumber-sumber daya lokal yang belum 
begitu diperhatikan. Dengan kata lain, Lokalogi adalah upaya belajar dari 
daerahnya atau komunitasnya yang dianggap sudah kenal. 
 
Hal-hal yang khas/apa adanya 
Lokalogi pada prinsipnya didasarkan pada hal-hal yang khas/apa adanya yang 

                                                   
1 Dalam Bahasa Jepang, “Jimoto” adalah kampung halaman dan “gaku” adalah ilmu atau belajar. 
Maka ada dua arti Jimoto-gaku: ilmu pengetahuan tentang kampung halaman, dan pelajaran 
dari kampung halaman. 
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dimiliki oleh daerah atau komunitas setempat, misalnya (a) pengalaman, (b) 
tradisi, (c) pemandangan yang indah, (d) makanan yang enak, (e) sejarah rakyat, 
(f) kehidupan sehari-hari, dan sebagainya. Oleh karena itu, Lokalogi adalah 
suatu upaya mencari, mempelajari dan memahami hal-hal yang bersifat lokal 
atau khas daerah oleh masyarakat setempat bersama-sama dengan orang luar 
yang tertarik pada daerah atau komunitas tersebut. 
 
Lokalogi menuju gerakan praktis dan nyata 
Upaya Lokalogi tidak berhenti hanya tingkat pengetahuan. Tidak cukup hanya 
menjadi pakar tentang daerah. Lokalogi diharapkan dapat menjadi gerakan 
praktis dan nyata untuk mengembangkan daerah atau komunitas setempat, 
berdasar atas hasil pencarian, penelitian, dan pemahaman atas kekhasan lokal 
ini. Dengan kata lain, Lokalogi merupakan upaya penciptaan kehidupan atau 
kebudayaan lokal sehari-hari melalui “tanya-jawab sendiri” oleh masyarakat 
setempat, sambil menerima perubahan dari luar dan mempertemukan 
perubahan tersebut dengan jati diri daerah itu sendiri. 
 
Jimoto-gaku (Lokalogi) mulai dari Minamata 
Di Jepang, kata Jimoto-gaku ini belum populer, namun beberapa upaya 
Jimoto-gaku telah muncul dalam 10 tahun ini. Di kota Minamata, Jimoto-gaku 
dimulai sebagai upaya rekonsiliasi antara masyarakat yang sudah tidak kompak 
lagi akibat dampak penyakit Minamata. 
 

Penyakit Minamata dan Lahirnya Jimoto-gaku 
 
Penyakit Minamata muncul sejak 1960-an sebagai dampak pencemaran laut oleh 
perusahaan swasta Chisso. Awalnya, kucing yang makan ikan dari laut tiba-tiba mati secara 
misterius. Lalu, orang-orang yang memakan ikan dari laut juga mengalami hal yang 
demikian. Menurut penderita penyakit Minamata, rasa sakitnya luar biasa.  
 
Sesudah istilah “penyakit Minamata” jadi populer, orang Minamata mengalami diskriminasi 
dari orang luar. Seolah-olah semua orang Minamata dianggap penderita penyakit 
Minamata. Rencana pernikahan dengan orang Minamata sering dibatalkan. Sewaktu lewat 
sekitar Minamata, jendela kereta api ditutupkan karena takut penyakit Minamata. Produk 
pertanian asal Minamata sama sekali tidak diterima di pasar. 
 
Penderita menuntut perusahaan Chisso dan pemerintah agar bertanggungjawab atas 
munculnya penyakit Minamata ini. Pengadilan Negeri akhirnya memenangkan pihak 
penderita penyakit Minamata. 
 
Lama-lama kemedian, Pemerintah Pusat baru mulai menangani masalah ini dengan 
menentukan siapa yang merupakan penderita penyakit Minamata. Namun, dalam proses ini 
ada yang ditentukan sebagai penderita dan memperoleh ganti rugi dari perusahaan dan ada 
juga yang tidak. Selain itu terjadi perselisihan antara karyawan perusahaan Chisso dengan 
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keluarganya yang juga merupakan bagian dari penduduk Kota Minamata yang menderita 
penyakit Minamata, akibatnya masyarakat Minamata tidak kompak lagi. 
 
Penyakit Minamata adalah kasus yang paling terkenal sebagai dampak negatif pencemaran 
lingkungan hidup di Jepang pada tahun 1960-an. Yang penting, Chisso membuat bahan 
baku yang diperlukan untuk barang plastik yang justru memberikan kontribusi besar 
terhadap peningkatan mutu kehidupan sehari-hari kita. Bearti, kita menikmati peningkatan 
kehidupan sehari-hari yang enak dengan mengorbankan penderita penyakit Minamata 
secara diam-diam. 
 
Bolehkah pengorbanan penderita penyakit Minamata jadikan sia-sia saja, meskipun 
sesama warga kota Minamata? Sebagai sesama warga Minamata, baik karyawan Chisso 
maupun penderita Minamata tidak bisa meninggalkan Minamata. Semuanya harus hidup di 
Minamata apa boleh buat. Sedangkan orang Minamata sendiri mendiskriminasi didalam 
antara penderita dan non-penderita, tetapi orang Minamata secara keseluruhan 
didiskriminasi oleh orang luar Minamata. Lalu bagaimana? Inilah asal-usul lahirnya 
pemikiran Jimoto-gaku di Minamata. 
 
 
Upaya Jimoto-gaku selain Minamata 
Di propinsi Iwate, Pemda Propinsi Iwate berinisiatif dan berfasilitasi membuat 
‘Ilmu Iwate’ agar masing-masing daerah membangkitkan diri. Ada ‘Ilmu 
Yamagata’ di Propinsi Yamagata, ‘Ilmu Kakegawa’ di Kota Kakegawa di Propinsi 
Shizuoka, ‘Ilmu Kampung Halaman Mie’ di Propinsi Mie dan serupanya.  
 
Jimoto-gaku untuk meningkatkan daya tarik lokal 
Semua Jimoto-gaku ini dilakukan untuk meningkatkan daya tarik lokal agar 
daerah dan masyarakat setempat mengetahui dirinya sendiri, untuk bangga 
akan dirinya dan keluar dari keadaan sulit di dalam pembangunan sentralistik 
yang berpusat Tokyo di Jepang. Jimoto-gaku ini sangat berguna dalam konteks 
pendidikan sekolah SD atau SMP agar generasi muda dapat mencintai 
daerahnya sendiri dan menjadi penggerak utama/prime-mover pembangunan 
daerah di masa yang akan datang. 
 
Lokalogi adalah Upaya Kolaborasi “Bumi” dan “Angin” 
Lokalogi dilakukan bukan hanya oleh masyarakat setempat tetapi juga bersama 
orang-orang luar. Orang luar mempunyai pandangan lain dari masyarakat 
setempat, maka mereka bisa mencari daya tarik baru yang belum diakui / tidak 
diketahui oleh masyarakat setempat. Misalnya, suatu pohon besar yang 
dirasakan biasa-biasa saja oleh masyarakat setempat justru dinilai sangat bagus 
sebagai obyek wisata oleh orang luar. Lokalogi berkembang dengan kolaborasi 
antara ‘bumi’ (masyarakat setempat) dan ‘angin’ (orang luar). 
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2. Mengapa Lokalogi? 
 
Kehilangan Jati Diri 
Menurut Mr. Yoshimoto, seorang aparat Pemda Kota Minamata dan salah satu 
pencipta Jimoto-gaku (Lokalogi), titik awal pelaksanaan Jimoto-gaku adalah 
adanya kenyataan bahwa masyarakat setempat belum tahu apa-apa tentang 
daerahnya sendiri. Maka, mereka selalu melihat apa yang tidak ada di daerah, 
dan tidak melihat apa yang ada di daerah. Ini merupakan semacam penyakit 
kehilangan jati diri (identitas) dan mereka tidak percaya diri lagi. Jika tidak 
percaya diri maka mereka akan mudah dipengaruhi oleh pendapat orang luar 
dan trend dunia luar, atau sebaliknya mereka akan menutup diri dan menolak 
pendapat dari orang luar. Fenomena ini terjadi di daerah atau masyarakat 
setempat pada saat awal pelaksanaan Jimoto-gaku di Minamata.. 
 
Orang luar sering memaksakan secara sangaja atau tidak sengaja 
Masalah lain yang timbul adalah masalah pendekatan orang luar terhadap 
daerah atau masyarakat setempat. Orang luar sering memaksakan 
pendapatnya kepada daerah atau masyarakat setempat, secara sengaja atau 
tidak sengaja. Orang luar umumnya ingin mengubah orang-orang di daerah atau 
masyarakat setempat tanpa berpikir untuk merubah/menyesuaikan dirinya 
sendiri. Seorang penderita berat penyakit Minamata, Ms. Sugimoto, selalu 
didiskriminasi dengan cara-cara yang tidak manusiawi oleh masyarakat lain di 
lingkungannya. Meskipun mengalami diksriminasi yang berat, dia tidak 
membenci orang lain. Dia hanya berkata, “karena saya tidak bisa mengubah 
orang lain, maka saya yang harus mengubah diri saya sendiri”. Mr. Yoshimoto 
juga mengatakan bahwa Minamata berubah karena Jepang belum berubah. 
 
Generasi muda melarikan diri dari daerah dan komunitas lokal 
Dulu, banyak generasi muda di daerah dan komunitas lokal merasa malu dan 
tertinggal karena mereka dianggap orang yang tidak maju. Maka mereka 
berusaha melepaskan dirinya dari komunitas lokal, lalu lari ke kota, terutama 
Tokyo dan Osaka di Jepang pada 1960-1970-an. Mereka tidak menghormati apa 
yang telah dikerjakan oleh generasi pendahulu, dan lebih percaya pada apa 
yang datang dari luar karena merasa lebih bagus dan canggih/modern 
dibandingkan dengan apa yang ada di daerah atau komunitas lokal. Berbagai 
gerakan pembangkitan lokal termasuk Gerakan Satu Desa Satu Produk (One 
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Village One Product Movement) di Propinsi Oita muncul dalam kondisi seperti ini, 
yaitu, fenomena terjadinya krisis jati diri daerah.  
 
Upaya Mengetahui ‘harta’ lokal yang berada 
Lokalogi merupakan hal yang sejalan dengan gerakan pembangkitan lokal. 
Tujuan utama Lokalogi adalah agar masyarakat setempat dapat mengetahui 
‘harta’ lokal yang berada di daerahnya atau komunitasnya. 
 
Tahapan pengenalan ke gerakan praktis 
Dimulai dengan tahap mengenali potensi diri sendiri, kemudian mereka bisa 
berpikir tentang apa yang bisa dilakukan untuk pembangunan daerah berdasar 
penemuan mereka. Pada tahap inilah dilakukan pembagian tugas antara 
pemerintah dan masyarakat dalam membangun daerah. Hal-hal apa yang bisa 
dilakukan oleh masyarakat, dan mana yang bisa dilakukan oleh pemerintah, 
kemudian hal-hal yang bisa dilaksanakan melalui kolaborasi antara masyarakat 
dan pemerintah. Termasuk apakah pendekatan partisipatif layak untuk itu atau 
tidak. Melalui Lokalogi ini akan diperoleh pondasi proyek pembangunan yang 
lebih mantap dan akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam 
pembangunan karena mereka akan menjadi paham atas kegiatan-kegiatan 
pemerintah. 
 

Bekerja bersama di lapangan antara BUMI dan ANGIN

Pemahaman bersama ttg realitas & kekhasan daerah

Mimpi bersama untuk masa depan

Visi/Misi & Rencana Aksi Bersama

Pembagian peran antara stakeholder

Mewujudkan pembangunan daerah yang dimiliki
bersama

Dari Lokalogi ke Pembangunan Daerah
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B. Tujuan Lokalogi 
- Untuk Mewujudkan Daerah/Komunitas yang Sehat dan Baik - 

 
Lokalogi secara dasarnya mempunyai empat tujuan dan semuanya untuk 
mewujudkan daerah/komunitas yang sehat dan baik. 
 

1. Menyelidiki prasyarat-prasyarat untuk pembentukan daerah/komunitas 
yang sehat dan baik 

2. Menyelidiki keadaan lingkungan komunitas dan gaya hidup lokal 
3. Menerima dan mengadopsi perubahan lewat cara-cara yang tepat 
4. Memperlihatkan langkah-langkah utama perkembangan komunitas 

 
1. Prasyarat Daerah/Komunitas yang Sehat dan Baik 
 
Air, udara dan makanan semuanya adalah kekayaan dari alam yang sehat 
atau ”kekayaan” dari lingkungan hidup. Seperti yang sudah sangat diketahui, 
uang bukanlah satu-satunya bentuk kekayaan. Kekayaan sebenarnya terdiri dari 
tiga aspek: keuangan, lingkungan hidup dan budaya kehidupan. 
Daerah/Komunitas yang dapat menawarkan keseimbangan yang baik antara 
tiga aspek ini dapatlah kita katakan sebagai ”daerah/komunitas yang sehat dan 
baik”.  
 
Prasyarat oleh Mr. Yuki 
Mr. Tomio Yuki dari Propinsi Miyagi di Jepang menyarankan adanya enam 
prasyarat menuju komunitas yang sehat dan baik: 
1. Alam yang kaya (laut, gunung, sungai, dan sebagainya) 
2. Adat istiadat yang baik 
3. Tersedianya kesempatan kerja 
4. Adanya kesempatan belajar dimana masyarakat bisa mendapatkan 

keterampilan hidup untuk menuju ke sebuah kehidupan yang bahagia 
dengan pendapatan yang wajar 

5. Ruang hidup yang nyaman 
6. Paling tidak terdapat 3 teman di masyarakat yang sungguh memperhatikan 

anda 
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Prasyarat oleh Mr. Uematsu 
Menurut Mr. Tatsuo Uematsu yang memiliki bengkel kerajian kayu 
tangan ”Atelier Toki” di Yufuin, Propinsi Oita, desa dan kota yang sehat dan baik 
memiliki: 
1. Ikatan yang kuat antara lingkungan alam, produksi barang dan jasa serta 

kehidupan masyarakat lokal 
2. Kemampuan untuk menciptakan atau menemukan sesuatu yang baru 
 
2. Lingkungan Daerah/Komunitas dan Gaya Hidup Lokal 
 
Sifat-sifat identitas daerah/komunitas 
Apa itu identitas daerah/komunitas? Mari kita bicarakan hubungan antara iklim 
daerah/komunitas dan gaya hidup masyarakat setempat, demikian pula transisi 
sejarah tentang hubungan antara keduanya. Dengan mengerti aspek-aspek ini, 
kita dapat menjadi sadar akan kekhasan daerah/komunitas kita sendiri dan gaya 
hidup kita yang kedua-duanya bergantung pada iklim di daerah/komunitas. 
 
(1) Periode dan era yang berbeda akan secara kumulatif membentuk 
kehidupan kita saat ini 
Kita sekarang hidup di Era Informasi, dan adalah nyata bahwa kita telah 
menikmati kemudahan yang begitu luas di Era Industrialisasi. Namun, sukar 
untuk mengenali dan mengakui bahwa kita juga mewarisi aset dan 
kemudahan-kemudahan dari era terdahulu seperti zaman konolial, zaman 
raja-raja kecil atau bahkan zaman Batu. Kehidupan kita saat ini sebenarnya 
adalah suatu lanjutan dari kebudayaan dan gaya hidup yang telah dibentuk oleh 
nenek moyang kita. Adalah zaman lalu yang telah memimpin ke evolusi saat ini, 
karenanya penting untuk mengakui aliran waktu yang berkelanjutan dan transisi 
sejarah dari gaya hidup kita. 
 
(2) Iklim memacu gaya hidup yang khas 
Iklim dan kehidupan masyarakat saling berhubungan. Iklim termasuk di 
dalamnya pola curah hujan, keadaan geologi, sinar matahari dan tiupan angin. 
Iklim menciptakan dan mempertahankan kehidupan berbagai jenis flora dan 
fauna yang pada gilirannya mempengaruhi semua aspek gaya hidup kita seperti 
makanan, peralatan atau materi bangunan. Cara kita melaksanakan 
fungsi-fungsi yang berbeda seperti pertanian atau perikanan, makanan atau 
gaya hidup juga berhubungan kuat dengan iklim yang terdapat di 
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daerah/komunitas kita. 
 
(3) Perlindungan dan Pewarisan Kekhasan Lokal 
Proses pembentukan daerah/komunitas, produksi barang dan jasa, penciptaan 
gaya hidup berhubungan erat dengan iklim khas di daerah suatu masyarakat. 
Daerah/Komunitas berevolusi secara berkelanjutan, seperti halnya organisme 
hidup, dengan cara beradaptasi pada rangsangan atau tekanan yang datang 
dari dalam maupun luar. Di dalam zaman dimana kekhasan lokal mendapat 
tantangan dari perubahan sosial di dalam maupun di luar daerah/komunitas, ada 
beberapa hal yang perlu kita ingat ketika kita ingin melindungi dan mewarisi 
kekhasan lokal, antara lain: 
 
a. Mendayagunakan persinggungan dengan pihak luar 
Dalam dunia kita dewasa ini sejumlah besar masyarakat, materi, informasi 
(pemikiran dan teknologi) saling bertemu, berkomunikasi, berinteraksi dan 
bertukar secara cepat. Namun kuncinya terletak pada pengakuan akan 
perbedaan orang lain demi terbentuknya hubungan kreatif yang saling 
menguntungkan. 
· Kita cenderung untuk mencari keseragaman, namun tidak ada sesuatu yang 

baru atau tidak ada inovasi yang akan tercipta jika kita semua sama. Untuk 
itu kita perlu bertemu dengan masyarakat yang berbeda yang mempunyai 
pendapat yang berbeda. Untuk itu pertama-tama dan yang paling penting 
adalah mengakui adanya perbedaan antara kita. 

· Di Minamata, Jepang, dalam pelaksanaan proyek Model Kota Lingkungan di 
Minamata, masyarakat mengawali pembentukan kembali komunitas yang 
telah terpecah karena masalah penyakit Minamata dengan cara memperkecil 
jarak antara masyarakat, mempromosi komunikasi satu dengan yang lainnya 
dan berusaha untuk mengubah energi konflik menjadi energi untuk 
menciptakan hal-hal yang baru. 

 
b. Mengenali pentingnya dan arti sumberdaya yang kelihatan dan yang tak 
kelihatan 
Adalah penting untuk mengakui pentingnya budaya yang tak nampak (adat, 
cara-cara perlakuan, dan sebagainya) demikian juga obyek-obyek yang nampak 
(penataan lingkungan, arsitektur, dan sebagainya) yang dibentuk oleh iklim dan 
sejarah daerah/komunitas tersebut. Kita akan mengalami kerugian yang besar 
jika kita mengubah sifat-sifat daerah/komunitas kita tanpa memahami latar 
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belakang hal-hal ini. 
 
(4) Mengumpulkan dan menyimpan informasi lokal sebagai aset 
Kegiatan-kegiatan seperti (a) belajar dari masyarakat, (b) mempelajari dan 
membentuk ide, dan (c) menciptakan budaya kehidupan adalah kegiatan yang 
terangkum dalam proses untuk mempertahankan informasi dan pengetahuan 
lokal agar tetap dalam jangkauan masyarakat dan hal ini hendaknya 
diperlakukan sebagai aset lokal. Kegiatan ini juga dapat menghindari 
terjadinya ”penjajahan informasi”. Kata ”penjajahan” menggambarkan sebuah 
situasi dimana masyarakat luar mengeksploitasi sumberdaya dan tenaga kerja 
suatu masyarakat. Pada saat yang sama budaya lokal yang khas (makanan, 
gaya hidup dan pengetahuan lainnya tentang alam) akan dihancurkan oleh 
dominasi masyarakat luar. 
 
Informasi lokal boleh disebarluaskan, namun harus tersimpan juga di 
daerah/komunitas secara baik 
”Revolusi informasi” yang saat ini sedang dialami oleh masyarakat benar-benar 
berlangsung sangat cepat, dalam artian ia memungkinkan pengetahuan lokal 
dibagi bersama dan untuk masyarakat umum yang lebih luas. Ini nampaknya 
bagus, dalam artian informasi dan pengetahuan lokal tentang daerah/komunitas 
disebarkan secara luas ke pihak luar, namun ia juga memiliki risiko dimana 
kekhasan lokal dapat menghilang jika informasi disebarkan terpecah-pecah, 
atau informasi itu sendiri mengalami distorsi. Kita perlu menghindari situasi 
dimana informasi lokal tidak disimpan dalam daerah/komunitasnya dan diambil 
untuk didiseminasikan di luar dengan cara-cara yang tidak pantas dan tidak 
betul. 
 
3. Menerima dan Mengadaptasi Perubahan dengan Cara yang 
Tepat 
 
Nenek moyang selalu terima perubahan tanpa merusakkan diri 
Gaya hidup masyarakat selalu dalam keadaan yang berubah. Perubahan 
muncul dari luar maupun dari dalam. Namun nenek moyang kita selalu berusaha 
dengan cara mereka sendiri untuk menerima perubahan dan mengadaptasinya 
tanpa merusak cara hidup mereka yang diserasikan dengan lingkungan 
setempat. 
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Kita terus menerima berbagai perubahan 
Ada sejumlah perubahan yang dapat kita kemukakan, contohnya, pengenalan 
alat-alat elektronik seperti televisi, kulkas, mesin cuci atau mobil dalam 
kehidupan sehari-hari kita. Di bidang pertanian, kebijakan yang berhubungan 
dengan perubahan fungsi tanah, pengenalan motorisasi, penggunaan bahan 
kimia dan pembangkitan kembali daerah pinggiran adalah beberapa contoh. 
Perubahan mungkin berarti pengenalan teknologi informasi dan nilai-nilai baru 
yang tak pernah digunakan ataupun dimiliki sebelumnya. 
 
Kepercayaan diri dan penerimaan perubahan 
Beberapa orang menerima perubahan tanpa syarat atau menolaknya sama 
sekali. Jika seseorang mengerti akan dirinya atau memiliki kepercayaan pada 
dirinya, dia akan dapat mendengar pendapat orang lain dalam memahami dan 
mengadopsi perubahan tersebut. Sebaliknya seseorang dapat menerima 
sesuatu tanpa persyaratan atau menolak semata-mata pemikiran orang lain. Ini 
dapat menimbulkan permasalahan yang berkaitan dengan identitas pribadinya. 
 
Daerah/Komunitas dan penerimaan perubahan 
Hal yang sama dapat dikatakan untuk masalah yang berhubungan dengan 
daerah/komunitas. Sebuah daerah/komunitas perlu memahami dan menghargai 
iklim di daerah/komunitasnya dan gaya hidupnya (geografi) dan juga 
keadaannya (sejarah) agar supaya dapat mengadaptasi perubahan. 
Daerah/Komunitas perlu juga mengenali bahwa budaya dan adat istiadatnya 
mengandung kebijakan dan peraturan-peraturan yang didasarkan pada kondisi 
lingkungan alamnya yang khas, yang dipraktekkan dan dikembangkan sebagai 
peraturan tak tertulis dari generasi ke generasi. 
 
Lokalogi sebagai sumber informasi perubahan dam mengadaptasinya 
Dengan kata lain, pembentukan dan pengembangan pandangan atau pemikiran 
masyarakat setempat sangat penting, sehingga mereka dapat menghindari atau 
meminimalkan perubahan dan dampak lingkungan yang negatif, atau berusaha 
menyatukan perubahan tersebut dengan lingkungan dan kebudayaan lokal. 
Dengan demikian, lokalogi yang dapat diamati dalam kegiatan komunitas, 
seperti ”pemetaan sumber daya lokal” atau ”pengenalan kondisi lingkungan 
alam”, menjadi sumber informasi yang penting untuk mengenali 
perubahan-perubahan dan mengadaptasinya. 
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Hal-hal yang perlu dipikirkan dalam praktek Lokalogi 
Berikut ini adalah kemungkinan-kemungkinan dan hal-hal yang perlu dipikirkan 
ketika mempraktekkan lokalogi. 
 
(1) Hasil yang diharapkan 
· Praktek-praktek lokalogi memperkuat keyakinan bahwa masyarakat lokal 

dapat mengembangkan secara menyeluruh pengetahuan lokal. 
· Daerah/Komunitas mampu memahami pentingnya kebudayaan dan 

peninggalan baik yang nampak maupun yang tidak nampak 
· Informasi lingkungan sebuah daerah/komunitas dapat dibagi secara luas 

dengan cara bekerja dalam kemitraan di antara berbagai stakeholders. 
· Hasil penelitian dapat didayagunakan dengan berbagai macam cara. 
· Daerah/Komunitas dapat mengembangkan materi informasi dasar dengan 

pertimbangan keuntungan bukan hanya pada manusia namun juga pada 
alam dan mahluk hidup lainnya. 

 
(2) Persyaratan dan hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam praktek 
· Anggota komunitas sendiri yang harus berpartisipasi dalam penelitian. 
· Semua kegiatan dan penelitian perlu dilaksanakan dalam kemitraan atau 

kerjasama dengan ahli dari luar. 
· Diskusi tentang pentingnya kegiatan/proyek tersebut tidak boleh terbatas 

hanya pada pandangan-pandangan masyarakat setempat. 
· Diskusi selama proses perencanaan dan pembangunan janganlah terbatas 

di lingkungan penduduk lokal saja, namun perlu terbuka bagi masyarakat 
luas. 

· Perlu ada nilai-nilai yang dikembangkan bersama di bidang lingkungan hidup, 
industri, kehidupan dan budaya juga, agar kegiatan komunitas tidak berfokus 
pada aspek ekonomi saja. 

· Perlu ada sebuah tempat untuk diskusi yang layak yang melibatkan 
masyarakat secara keseluruhan. 

 
4. Mencari Pemikiran Pokok untuk Rehabilitas Lingkungan 
 
Menantang peradaban modern 
Yang selalu nampak dalam latar belakang konsep Lokalogi atau Jimotogaku 
adalah masalah tentang bagaimana kita secara spontan meninggalkan 
kelimpahan yang dibawa oleh peradaban modern. Apa yang kita hadapi saat ini 
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adalah bagaimana kita membangun masyarakat yang berkelanjutan dimana 
terdapat keharmonisan antara lingkungan alam dan manusia. Ini adalah 
masalah pokok dimana setiap daerah/komunitas harus memecahkannya sendiri 
untuk diri mereka sendiri. Lokalogi adalah alat untuk mendapatkan 
permasalahan pokok ini, memahaminya dan mengambil tindakan yang juga 
merupakan tujuan akhir kita. 
 
(1) Keluar dari kelimpahan peradaban modern 
Kita telah melihat dampak negatif yang luas pada lingkungan hidup yang 
disebabkan oleh pembangunan yang berlebihan yang kurang memahami 
akibat-akibat yang ditimbulkannya, namun juga disebabkan oleh keinginan akan 
materi dan kekayaan ekonomi yang akibatnya kini mengancam keberadaan 
umat manusia. Sangatlah penting bagi kita untuk mengharmoniskan hidup kita 
dengan alam agar supaya kita dapat menikmati kayanya lingkungan dan budaya 
lokal. 
 
Pengetahuan dan kebanggan lokal untuk mengantisipasi perubahan 
Dalam upaya untuk menangkal keinginan masyarakat yang sangat kuat saat ini 
akan kelimpahan materi, pentinglah bagi kita untuk dapat menilai dan bertindak 
adil demi kepentingan daerah/komunitas. Oleh sebab itu pengetahuan dan 
kebanggaan lokal sangat diperlukan untuk menganalisa perubahan dalam 
masyarakat, mengantisipasi konsekuensi dan dampaknya untuk kemudian 
mengambil langkah-langkah yang tepat pada perubahan ini (baik dengan cara 
melawannya atau mengadaptasinya ke dalam budaya lokal). 
 
(2) Membentuk masyarakat yang berkelanjutan dalam keselarasan dengan 
lingkungan alam 
Di dalam masyarakat yang berkelanjutan atau masyarakat yang hidup 
berdampingan dengan lingkungannya, seseorang dapat secara terus menerus 
belajar dari alam. Kita perlu merubah kebiasaan kita yang terbiasa pada 
produksi massal, konsumsi massal dan pembuangan massal untuk kemudian 
membangun kembali sebuah sistem yang lebih cocok dengan lingkungan yaitu 
sistem yang seimbang dan bersiklus serta memiliki mekanisme produksi, 
konsumsi, dekomposisi (penguraian) dan reproduksi. 
 
Bagaimana siklus alam bekerja? 
· Produksi: tanaman menghasilkan makanan dengan bantuan energi matahari 
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· Konsumsi: hewan yang tidak dapat memproduksi makanannya sendiri 
memakan tanaman tersebut 

· Dekomposisi: mikroba dan serangga kecil menguraikan tanaman/hewan 
yang mati serta kotoran hewan 

 
Penguraian 
Dekomposisi (penguraian) adalah faktor yang sangat penting agar supaya kita 
dapat membangun aliran siklus benda-benda. Tindakan yang perlu kita lakukan 
adalah menggunakan benda-benda daur ulang dan merancang produk-produk 
yang dapat dihancurkan dengan mudah. 
 
Perlu mengubah gaya hidup 
Kedua, kita perlu mengubah gaya hidup kita secara drastis. Ini dapat dicapai 
lewat perubahan tingkah laku, seperti penggunaan sumber daya dan energi 
secara efisien, mengurangi pemakaian bahan-bahan kimia, mengurangi sampah 
dan polusi serta mengurangi dampak negatif lingkungan. Aspek-aspek ini sukar 
dihadapi tanpa tindakan komunitas yang spontan. 
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Proses Lokalogi 
 

 

 

 

Pemikiran Dasar Localogy: Untuk Memahami Daerahnya Sendiri 
- Kondisi alam khas & kebudayaan lokal menciptakan daerah dan kehidupan sehari-hari. 
- Pertemuan dengan yang berbeda (faktor luar) mendorong perkembangan daerah. 
- Bentuk mempunyai arti, dan perlu berubah bentuk sesudah memahami arti bentuknya. 

Membaca Konteks Sampai Saat Ini 
- Apa yang terjadi sampai saat ini? 
- Mengapa itu terjadi? 

Membaca Perubahan Saat Ini 
- Usaha Ekonomi, Sosial 
- Kondisi Lingkungan Hidup 
- Hubungan Komunitas 
- Lainnya 

Bisa Menikmati Kehidupan Sehari-hari 
Kesempatan Pembuatan Sesuatu 
Bisa Usul Pengembangan Daerah 

Membaca Konteks Masa Depan 
Apa yang Harus Lakukan 

Penciptaan, Pemanfaatan 
- Penciptaan Barang 
- Penciptaan Daerah 
- Penciptaan Kehidupan 
- Pemanfaatan untuk Kehidupan 
 
 

Apa dan Bagaimana yang harus 
Lakukan? 

Persyaratan Daerah yang Baik 
- Lingkungan Hidup (Kondisi Alamnya Bagus) 
- Industri (Ada Kerja yang Bagus) 
- Kebudayaan Lokal (Budaya yang Baik, Senang Tinggal, Ada Tempat Belajar 

Teknik Kehidupan Masyarakat, Ada 3 Orang Kawan) 
= Ada hubungan antara Kondisi Alam, Industri dan Kehidupan Sehari-hari dan 
Mempunyai Kemampuan Penciptaan Hal-Hal yang Baru 

Evaluasi Apa yang telah dilakukan 
Peninjaub Kembali tentang Pemahaman 
Daeranya Sendiri, Konsep, Perencanaan, 
Proyek 

 
 
 
 

Pencarian Apa Adanya 
 
 
 
 
 

Pemahaman Kondisi Alam & Kehidupan 
Sehari-hari, Kekhasan Lokal 

Sambung: Air, Laut, Gunung, Sungai 
Tampung: Obyek, Jalan diplot di Peta 
Robek: Hal-Hal Baru dari Peta 
= Kumpul dengan Kartu atau Peta 

Bisa Melihat Apa Yang Belum Terlihat 
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C. Metode Praktek Lokalogi 
 

1. Mengetahui Apa yang Belum Diketahui 
 
Pertanyaan untuk menanyakan hal-hal apa yang belum diketahui 
Berikut ini adalah sejumlah pertanyaan (kuesioner) untuk menanyakan hal-hal 
apa yang belum diketahui. Kuesioner ini dibuat oleh seorang pemandu 
hutan/jagawana di Malaysia. Berapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh anda? 

1. Berapa besar curah hujan di tempat anda? Kapan curah hujan yang 
tinggi terjadi? 

2. Dari mana dan ke mana air yang anda pakai sehari-hari? 
3. Berapa banyak air yang anda konsumsi selama seminggu? 
4. Jenis air apa yang anda pakai? 
5. Pada zaman dulu apakah anda sering bermain di dekat sungai dan main 

apa? Bagaimana kondisi sungai saat ini? 
6. Bagaimana kondisi tanah di tempat anda? 
7. Bagaimana cara pembuatan sawah dan ladang sejak dulu? 
8. Di mana gunung yang tertinggi di tempat anda dan bagaimana 

kondisinya sekarang? 
9. Dari mana matahari terbit dan di mana terbenam? 
10. Kapan musim hujan dan musim kemarau? 
11. Apakah terlihat bintang tadi malam? Berapa hari lagi sampai bulan 

pernama? 
12. Dari arah mana angin besar bertiup? 
13. Kapan ada badai? 
14. Ke arah mana anda sedang melihat? 
15. Bagaimana upaya anda untuk mengatasi cuaca yang panas di dalam 

rumah anda? 
16. Sebutkan 10 jenis fauna yang berada sejak dulu di tempat anda. 
17. Sebutkan 5 jenis sayuran yang berada sejak dulu di tempat anda. 
18. Makanan apa yang bisa diambil dari daerah pegunungan di dekat 

tempat anda? 
19. Sebutkan 5 jenis burung yang biasa hidup di dekat rumah anda. 
20. Sebutkan 10 jenis serangga yang berada di dekat rumah anda. 
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21. Binatang apa yang berada di rumah anda selain manusia? 
22. Sebutkan 5 macam teknik kehidupan tradisional di tempat anda. 
23. Energi apa yang anda pakai selama seminggu di rumah dan berapa 

besarnya? 
24. Sumber energi apa yang berada sejak dulu di tempat anda? 
25. Kepercayaan apa yang dipertahankan sejak dulu di tempat anda? 
26. Dari mana sampah rumah anda dan ke mana? 
27. Dikemanakan mana alat-alat tua/antik di rumah anda? 
28. Jenis kegiatan kerjasama apa yang dilakukan dengan masyarakat 

sekitar anda? 
29. Berapa orang yang tinggal di dusun/desa anda? 
30. Sebutkan 5 hal yang bisa dibanggakan di tempat anda. 

 
Bepara pertanyaan anda bisa jawab? 
Terus terang saja, saya sendiri sangat sulit untuk menjawab 30 pertanyaan di 
atas. Melalui kuesioner ini, kita dapat mengetahui sejauh mana kita belum 
mengenali diri kita sendiri. Namun, kita tidak perlu merasa malu tentang hasil ini. 
Sebaliknya, kita harus malu apabila kita tidak mau mengetahui tentang diri kita 
sendiri. Hanya orang yang berjalan kaki di lapangan, melihat dengan matanya 
sendiri, mendengar dengan telinganya sendiri, mengkaji sendiri, dan bicara 
dengan kata-kata sendiri yang dapat memahami dirinya sendiri. 
 
Pengaturan masalanya sangat penting 
Berdasarkan atas proses ini, kita harus berhati-hati dalam menempatkan 
masalah-masalah pembangunan daerah. Apabilah pengaturan masalahnya 
(problem setting) salah, maka akan mengakibatkan kebijakan dan cara 
penyelesaian masalah juga akan menjadi salah. 
 

2. Proses Praktek Lokalogi 
 
Hal-Hal pokok praktek lokalogi 
Praktek lokalogi tidak mempunyai cara yang baku. Hal-hal pokok praktek 
lokalogi adalah: 
· Praktek lokalogi dilakukan dengan interaksi dan kolaborasi antara “bumi” 

(orang setempat) dan “angin” (orang luar). 
· “Bumi” dan “angin” bersama-sama berusaha menampung dan catat 
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berbagai informasi dan pengetahuan lokal dari lapangan. 
· Hasil penemuan oleh “bumi” dan “angin” dipresentasikan dan dibagikan 

dengan masyarakat setempat secara luas. 
· Hasil penemuannya harus berada di daerah/komunitas setempat agar 

masyarakat setempat kapan saja teringat oleh hasil penemuannya. 
 

Motto Lokalogi 
(1) Lupa jika hanya mendengar. 

(2) Ingat jika melihat. 
(3) Paham jika melakukan. 

(4) Memiliki bersama jika melakukan bersama. 
 

Proses Praktek Lokalogi 
 

 Pencarian apa yang ada  
↓ 

 Pembuatan Kartu Sumber Daya Lokal / Pembuatan Peta Gambar  
↓ 

 Pembahasan Hasil Temuan  
 

 
Apa yang Dicari? 

 
Hal yang plus (+): (1) hanya ada di sini; (2) ada dimana-mana 
Hal yang minus (-): Nilainya kurang dan ingin dibuang karena 

(1) terlalu banyak; (2) nilainya negatif 
 

Namun, minus juga bisa saja dijadikan plus! 
 
(1) Pencarian Apa Yang Ada 
 
Tahap pertama praktek lokalogi adalah pencarian apa yang ada. “Bumi” (orang 
setempat) dan “angin” (orang luar) bersama-sama jalan-jalan di dalam 
daerah/komunitas. Membuat beberapa kelompok campuran antara “bumi” dan 
“angin” (idealnya satu kelompok sekitar 10 orang, dan “bumi” sekitar 7-8 orang 
dan “angin” sekitar 2-3 orang). Lalu, “bumi” dan “angin” berjalan-jalan bersama 
dan melihat langsung, mendengar lansung, dan mencatat (membuat gambar 
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dengan tulis tangan atau memotret jika bisa). “Angin” mencoba selalu tanya 
tentang apa yang menarik kepada “bumi”, lalu “bumi” juga baru mengingatkan 
diri bahwa “bumi” sendiri belum mengetahui tentang dirinya sendiri. 
 

Menggambar atau Pengambilan Photo: Kita menggambar atau mengambil 
photo tentang apa saja yang berada di daerah (fauna, makanan, permainan, 
rumah, sawah, alat, orang, pemandangan dan apa saja) 2 . Tidak perlu 
memperhatikan mana yang berharga. Obyek gambar atau photo sebaiknya satu 
rumah atau satu dusun (wilayah pemukiman) yang kompak. 
 
Pertanyaan kepada Masyarakat “Apa ini?”: “Angin” bertanya kepada “bumi” 
atau masyarakat setempat tentang nama fauna, makanan, permainan dan apa 
saja yang belum jelas namanya. Lalu, melanjutkan pertanyaan tentang 
pemakaiannya, asal-usulnya, artinya, dan lain-lainnya.  
 
Mencatat Apa yang dijawab: Kita mencatat secara jujur apa yang dijawab oleh 
masyarakat setempat dengan istilah atau kata-kata masyarakat setempat sendiri. 
Sebaiknya penanya berupaya tidak memasukan penilaian penanya sendiri. Dan 
catatannya lebih baik tulis daripada rekam karena interaksi antara penanya dan 
penjawab sendiri mempunyai arti agar “bumi” dapat mengingatkan kembali apa 

                                                   
2 Mungkin tidak selalu bias menggunakan kamera untuk ambil foto. Gambar tulisan tangan juga bisa 
dimanfaatkan, atau mungkin ada cara lain untuk mencatat temuan apa yang ada. 

Malangke, Sulsel (Januari 2004) 

16

SINAR 
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ANGIN

Bentuk rumah

Keunikan/
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Makanan
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Kehidupan sehari-
hari = Sumber
kearifan lokal

Segala bentuk
punya arti.

Memperhatikan makna/arti di dalam
kehidupan sehari-hari.



K. Matsui: Pembangunan Daerah dan Lokalogi 

 19 

yang hampir sudah mulai lupa atau apa yang baru mengingatkan. 
 
Pembuatan Kartu Sumber Daya Lokal: (a) Kita menyiapkan sebuah kartu dan 
menempelkan sebuah photo pada kartu tersebut bersama catatan tentang di 
mana dan kapan photo tersebut diambil. (b) Memberi judul kartu itu. (c) Menulis 
apa yang dijelaskan oleh masyarakat setempat dengan kata-kata orang tersebut. 
(d) Catat kata kunci yang diambil dari penjelasan tersebut. 
 

Contoh Kartu Sumber Daya Lokal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kategorisasi Kartu Sumber Daya Lokal: (a) “Bumi” dan “angin” 
bersama-sama mengkategorikan kartu-kartu yang dibuat berdasarkan kategori 
fauna, pekerjaan, orang, air, binatang dan sebagainya. (b) Sambil melihat 
Kartu-Kartu Sumber Daya Lokal ini, kemudian “bumi” dan “angin” membahas 
dan mencatat hal-hal apa yang bisa tangkap/pahami, hal-hal apa yang 
terkejut/kaget/terkesima, hal-hal apa yang menarik, dan hal-hal apa yangingin 
sampaikan. (c) “Bumi” dan “angin” membahas tentang pemanfaatan Kartu 
Sumber Daya Lokal tersebut untuk upaya praktis pembangunan daerah. 
 

Peranan / Etika “Angin” 
1. Tidak boleh mengajar, tetapi terkejut pada keunikan kehidupan “bumi”. 

“Bumi” kadang-kadang tidak memperhatikan keunikannya karena terbiasa. 
2. Tidak boleh membawa prasangka apa pun. 
3. Bertanya secara konkret. 
4. Semuanya untuk membantu “bumi” dalam penemuan, pembelajaran dan 

pengembangan keunikan/kekhasan sendiri. 
 
 

Tanggal: 24 Januari 2002 
Judul: Kuburan Orang Bajau   Kata Kunci: Kuburan, Bajau 
Lokasi: Desa Panggasa, Kab. Sinjai, Sulsel 
 
  Dulu orang Bajau tinggal di sini 

dan kemudian secara 
perlahan-lahan mereka mulai 
tinggal di darat. Kuburan ini tidak 
dipelihara dan menjadi tempat 
permainan anak-anak setempat. 
Mereka tidak mengetahui asal-usul 
kuburan ini. 

 
 

Photo 
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(2) Pembuatan Peta Gambar 
 
Kartu Sumber Daya Lokal dimanfaatkan untuk membuat peta gambar, lalu 
menjadi Peta Sumber Daya Lokal. Tetapi peta gambar boleh juga dibuat 
langsung, tanpa pembuatan Kartu Sumber Daya Lokal. Cara pembuatan peta 
gambar adalah seperti yang berikut: 
 
Mendengarkan dari Masyarakat tentang Hal-Hal Apa yang Ada: (a) “Bumi” 
dan “angin” kontak beberapa masyarakat setempat yang cukup mengenal 
daerahnya sendiri. (b) Bersama dengan orang-orang tersebut, “bumi” dan 
“angin” langsung mencatat tentang hal-hal apa yang ada (rumah, tempat ibadah, 
orang, pohon besar dan lain-lain.) di dalam peta (1:10000). 
 
Kajian di Lapangan: Pengambilan Photo, Penambahan Informasi di dalam 
Peta: (a) “Bumi” dan “angin” pergi ke lapangan dan mengambil photo tentang 
hal-hal apa yang ada. (b) Hasil survei lapangan kemudian ditambahkan ke 
dalam peta. 
 
Pembuatan Peta Gambar berdasar dari informasi yang Diperoleh: (a) 
“Bumi” dan “angin” membuat Peta Gambar yang kasar tentang lokasi dusun 
atau desa. (b) “Bumi” dan “angin” mencari orang yang bisa membuat gambar 
peta. Pembuatan peta gambar dengan suasana santai. 
 
(3) Pembahasan Hasil Temuan 
 
Acara Presentasi Hasil Temuan: “Bumi” dan “angin” mengundang 
masyarakat untuk menghadiri acara Presentasi Hasil Temuan. Masyarakat 
diminta memberikan tanggapan dan saran tentang hasil Peta Gambar tersebut. 
Berdasarkan tanggapan dan saran, mereka kita kemudian melakukan revisi atas 
Peta Gambar. 
 
Distribusi Peta Gambar dan Pembahasan Pemakaiannya: (a) Sesudah 
selesai, Peta Gambar ini kemudian diserahkan kepada masyarakat setempat. 
(b) Sambil melihat Peta Gambar Lokal ini, “bumi” dan “angin” kemudian 
membahas dan mencatat hal-hal apa yang bisa pahami, hal-hal apa yang kita 
membuat kita terkejut / kaget / terkesima, hal-hal apa yang menarik bagi kita, 
dan hal-hal apa yang ingin kita sampaikan. (c) “Bumi” dan “angin” membahas 
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tentang pemanfaatan Peta Gambar tersebut secara praktis untuk pembangunan 
daerah. 
 

Proses Praktek Lokalogi Sendiri Mempnyai Arti 
 

· Upaya bersama antara “bumi” dan “angin” dalam pencarian apa yang ada, 
pembuatan kartu sumber daya lokal dan pembuatan peta gambar semuanya 
berdasar dari komunikasi antara “bumi” dan “angin”. 

· Dalam komunikasi dan interaksi tersebut, “bumi” selalu mendapat informasi 
baru dan mengingatkan sesuatu tentang daerah/komunitas sendiri. 

· Proses praktek lokalogi ini pun merupakan proses pembuatan sesuatu yang 
baru untuk meningkatkan jati diri “bumi” sendiri. 
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D. Implikasi untuk Indonesia 
 
Pembangunan daerah di Indonesia sejauh ini mengasumsikan bahwa daerah 
lebih tahu tentang daerahnya sendiri. Oleh karena itu di dalam era otonomi 
daerah setiap daerah mendapat kesempatan untuk membangkitkan inisiatif 
lokalnya. Tetapi apakah asumsi tersebut benar? 
 
Dalam sistem pembangunan sentralistik, daerah tidak diberikan kesempatan 
untuk pembangkitan inisiatif lokal. Daerah lebih memilih untuk 
mematikan/memendam inisiatifnya sendiri dan menyesuaikan diri dengan apa 
yang diinginkan oleh pusat. Di dalam kondisi ini motivasi pembangkitan inisiatif 
lokal daerah semakin menurun dan daaerah semakin tidak berminat untuk 
mengetahui kondisi daerahnya sendiri. Generasi muda tidak tertarik lagi atas 
daerahnya sendiri. Semua menyesuaikan diri pada petunjuk yang top-down. 
Akhirnya daerah tidak ingin lagi mengetahui tentang daerahnya sendiri kecuali 
apabila terdapat kaitan dengan proyek pembangunan. 
 
Saat ini dalam era otonomi daerah, daerah diharapkan untuk membangkitkan 
kreativitas dan pikiran inovatif yang berasal dari daerahnya sendiri. Daerah 
secara nyata harus jauh lebih bertanggungjawab atas pembangunan daerahnya 
dibandingkan dengan pada zaman Orde Baru. Tidak boleh lagi daerah tidak 
mau mengetahui tentang dirinya sendiri. 
 
Pada saat ini sudah banyak pemerintah daerah yang mulai memperhatikan 
tentang pengetahuan dan kebudayaan lokal. Ironisnya pengetahuan dan 
kebudayaan lokal justru terpendam di dalam masyarakat. Masyarakat hingga 
saat ini masih merasa jauh dari pemerintah karena pemerintah cenderung lebih 
berfungsi sebagai instansi pengawas atas masyarakat daripada sebagai instansi 
pelayanan bagi masyarakat. Komunikasi antara masyarakat dan pemerintah 
merupakan salah satu persyaratan utama untuk meningkatkan pengetahuan 
tentang daerahnya sendiri demi tercapainya pembangunan daerah yang benar. 
Dalam proses peningkatan pelayanan publik di era otonomi daerah, pemda 
perlu berusaha untuk mengubah dirinya untuk lebih mendekati dan berpihak 
kepada masyarakat. 
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Dalam konteks ini, Lokalogi kiranya sangat penting sebagai dasar awal 
pelaksanaan pembangunan daerah di Indonesia. Lokalogi tidak perlu 
diformalisasikan secara resmi melalui Perda maupun Keputusan 
Bupati/Walikota. Sebaiknya hal ini dimulai dari hal-hal yang kecil saja dahulu. 
Localogi bisa dilakukan oleh akademisi, aparat pemda, dan masyarakat 
setempat, secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama. Misalnya, kita 
memilih suatu Dusun untuk dikunjungi lalu kita berjalan-jalan bersama 
masyarakat setempat sambil mengobrol tentang apa saja yang ada kaitannya 
tentang Dusun tersebut. Kita pasti akan terkejut atas berbagai informasi yang 
tersimpan di dalam masyarakat setempat. 
 
Ini juga suatu awal bagi kelancaran komunikasi antara masyarakat dan 
pemerintah daerah. Lalu, informasinya dicatat dengan Kartu Sumber Daya Lokal 
atau Peta Gambar dan akan bermanfaat bukan hanya bagi pihak pemerintah 
saja tetapi juga untuk masyarakat setempat. Melalui proses ini akan muncul 
perubahan yang mendukung terciptanya good governance yang bukan konsep 
tetapi yang nyata, baik di dalam masyarakat maupun di dalam pemerintah 
daerah sendiri. 
 
Indonesia masih berada di dalam keadaan yang sulit meskipun telah beberapa 
kali terjadi pergantian presiden sejak bergulirnya era Reformasi. Hingga saat ini 
masih banyak faktor yang menghambat proses reformasi di berbagai bidang. 
Banyak pengamat Indonesia di luar negeri yang kuatir bahwa Indonesia akan 
sangat sulit untuk berubah dan bahkan tidak mampu mengantisipasi perubahan 
dan perkembangan dunia yang sangat pesat. Banyak juga yang menyoroti 
tingginya kemungkinan terjadinya disintegrasi Indonesia, atau come-backnya 
ciri-ciri Orde Baru di Indonesia. 
 
Lalu bagaimana dengan daerah? Apakah daerah akan menunggu pusat seperti 
dulu? Daerah adalah komponen pembentukan Negara Kesatuan Republik 
Indonesia. Apakah daerah juga belum mau berubah? Dalam era otonomi daerah, 
setiap daerah diberikan kesempatan untuk memantapkan pembangunannya. 
Asumsi bahwa daerah lebih memahami daerahnya sendiri harus benar-benar 
dibuktikan. Dalam hal ini, masyarakat bisa saja menjadi guru tentang 
pengetahuan lokal terhadap aparat pemerintah. Komunikasi antara masyarakat 
dan pemerintah merupakan kunci untuk mewujudkan good governance di 
Daerah. 
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Dalam hal ini kita teringat kembali kepada Ms. Sugimoto, penderita berat 
penyakit Minamata, yang mengatakan, “karena tidak bisa mengubah orang lain, 
maka saya yang mengubah diri”, dan Mr. Yoshimoto, seorang praktek lokalogi di 
Minamata, yang mengatakan bahwa Minamata berubah karena Jepang belum 
berubah. 
 
Di Jepang, beberapa Gubernur Propinsi yang reformis, termasuk Gubernur 
Iwate dan Gubernur Tottori, berkoalisi dan menyatakan bahwa mereka ingin 
mengubah Jepang melalui kekuatan daerah. Mereka mencoba upaya-upaya 
baru yang belum pernah dilakukan oleh Pusat dengan memperhatikan Lokalogi.  
 
Dalam situasi seperti saat ini, harapan Indonesia Baru kemungkinan besar 
berada di daerah, tertama di komunitas-komunitas. Semakin komunitas 
berkembang, daerah juga berkembang. Maka Indonesia juga akan semakin 
berkembang. Jangan lupa bahwa harapan utamanya untuk Indonesia Baru tidak 
berada di pemerintah propinsi atau kabupaten/kota, tetapi berada di masyarakat 
komunitas. Mulai dari lokal, artinya mulai dari komunitas yang menjadi unit 
utama kegiatan masyarakat sehari-hari. Praktek lokalogi merupakan rangka 
awal menuju pembangunan daerah “dari dalam”. 
 
Lokalogi yang dibahas disini pasti bisa menjadi sumber energi pembangunan 
daerah yang benar. Lokalogi adalah upaya kolaborasi antara ‘bumi’ (masyarakat 
setempat) dan ‘angin’ (orang luar). Daerah/Komunitas harus selalu memikirkan 
daya tarik yang dimilikinya agar semakin banyak orang luar yang menjadi 
pendukung daerahnya dan komunitasnya. 
 
Sekaligus harus memahami bahwa lokalogi memberi kesempatan untuk belajar 
bagaimana caranya menerima dan memanfaatkan/menyesuaikan perubahan 
yang datang dari luar sebagai penambahan kekuatan daerah/komunitas tanpa 
merusak jati dirinya sendiri. Dengan kata lain, lokalogi adalah upaya 
meningkatkan daya daerah/komunitas yang benar dan tepat dalam zaman 
globalisasi dan perubahan cepat. Daerah/Komunitas harus terbuka sambil 
memperkuatkan diri dengan meningkatkan nilai dirinya sendiri, bukan sambil 
menutupkan diri terhadap dunia luar. 
 
 


