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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

I. Latar Belakang 

Secara etimologi, kata kebudayaan berasal dari kata sansekerta buddayah yang 

merupakan bentuk jamak dari kata buddhi yang berarti budi atau akal, dengan kata lain 

kebudayaan diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan budi atau akal.  

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan daerah, mulai dari Sabang 

sampai Merauke. Mulai dari bahasa, pakaian daerah, tradisi, tari-tarian, aneka seni rupa 

dan lain-lain. Kebudayaan bangsa merupakan kumpulan dari kebudayaan daerah itu 

sendiri, cerminan dari budaya daerah yang beragam. 

Keanekaragaman budaya menjadi salah satu kebanggaan sekaligus suatu 

tantangan bagi seluruh rakyat Indonesia untuk dapat mempertahankan budaya daerah 

yang ada di tengah banyaknya pengaruh budaya asing yang dapat merusak budaya 

daerah. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini membuat  system 

informasi dan komunikasi menjadi begitu sangat cepat, dalam hitungan beberapa menit 

saja kita dapat mengetahui kejadian – kejadian dan kemajuan – kemajuan gaya hidup 

 yang ada dibelahan bumi ini, hal ini tentu saja berpengaruh kepada pola hidup 

manusia yang ada dibelahan bumi lainya.  

Pengaruh budaya asing pada era globalisasi ini semakin kuat, hal ini perlu 

mendapat perhatian kita semua sebab kita menyadari bahwa desakan globalisasi tidak 

mungkin dihadapi secara konfromatif, karena hal ini akan merusak sendi – sendi 

kehidupan dan kebudayaan bangsa.   

Indonesia dengan letak geografis sebagai negara kepulauan memiliki aneka 

ragam adat dan budaya yang tersebar merata di seluruh tanah air. Bentuk geografis ini 

di satu sisi juga perlu diwaspadai akan pelestarian aneka ragam budayanya. 

 

II. Tujuan  

Tujuan dari penyusunan makalah ini antara lain : 

1. Menambah Pengetahuan Tentang Kebudayaan 

2. Mengidentifikasi permasalahan budaya bangsa 

3. Menganalisa solusi untuk pelestarian budaya bangsa 

4. Meningkatkan rasa cinta terhadap budaya bangsa 

  



2 
 

III. Sasaran 

Penyusunan makalah ini ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya 

para generasi muda untuk selalu melestarikan budaya bangsa, yang merupakan 

kekayaan sekaligus merupakan ciri dari bangsa Indonesia sendiri. Serta untuk mengajak 

masyarakat untuk mencegah pudarnya budaya bangsa ini oleh kebudayaan-kebudayaan 

yang kerap menimbulkan masalah-masalah sosial. Agar kebudayaan nasional dimasa 

mendatang akan tetap lestari. 
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BAB II 

PERMASALAHAN 

 

Harus diakui bahwa ancamanan globalisasi tak bisa dihindari. Ketahanan 

budaya ini tentu harus selalu kita artikan secara dinamis, dimana unsur-unsur 

kebudayaan dari luar ikut memperkokoh unsur-unsur kebudayaan lokal. Untuk itu, 

perlu kita kemukakan bahwa proses globalisasi, yang dikatakan dapat mempertajam 

“clash of civilizations”, dan – meminjam istilah Samuel Huntington – juga dapat 

mengakibatkan perusakan berat terhadap peradaban, kemasyarakatan dan kesadaran 

etnis (exacerbation of civilizational, societal and ethnic self-consciousness), tidak 

perlu mengakibatkan pelumpuhan yang memarginalisasi eksistensi bangsa ini, selama 

kita memiliki ketahanan budaya yang tangguh. Dalam pengertian ini, jelas bahwa bila 

kita bicara mengenai ketahanan budaya, pada dasarnya kita berbicara pula mengenai 

pelestariannya dan pengembangannya secara dinamis dengan upaya-upaya yang lebih 

khusus. 

Analisis permasalahan upaya melestarikan budaya bangsa dengan 

memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal 

dilihat dari sisi : 

I. Kekuatan (Strength) 

a. Keanekaragaman budaya 

Indonesia memiliki keanekaragaman budaya daerah, aset berharga dan tidak 

dapat disamakan dengan budaya daerah negara lain. Budaya daerah yang 

dimiliki Indonesia berbeda-beda dan memiliki ciri khas, seperti rumah adat, 

pakaian adat, tarian daerah, alat musik, ataupun adat-istiadat yang dianut. Semua 

itu dapat dijadikan kekuatan untuk dapat memperkokoh ketahanan budaya 

bangsa dimata Internasiona 

b. Kekhasan budaya 

Kekhasan budaya yang dimiliki setiap daerah di Indonesia memiliki kekuatan 

tersediri. Misalnya rumah adat, pakaian adat, tarian, alat musik, ataupun adat 

istiadat yang dianut. Kekhasan budaya lokal ini sering kali menarik pandangan 

negara lain.  
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c. Kebudayaan yang telah mengakar 

Ada kepentingan-kepentingan yang telah tertanam dengan kuat dalam 

masyarakat; prasangka negatif terhadap hal-hal yang baru; rasa takut jika terjadi 

kegoyahan pada masyarakat bila terjadi perubahan; hambatan ideologis; dan 

pengaruh adat atau kebiasaan.   

d. Peraturan Perundang-undangan 

Adanya Kode Etik Pariwisata Dunia dan perundang-undangan tentang 

kebudayaan menjadi salah satu kekuatan untuk tetap menjaga, melestarikan dan 

mengembangkan kebudayaan, tidak hanya agar kebudayaan tersebut tetap eksis 

namun juga mempertahankan nilai-nilai luhur yang terkandung didalamnya. 

II. Kelemahan (Weakness) 

a. Lemahnya Kesadaran Masyarakat 

Kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya daerah dewasa ini masih belum 

maksimal. Cenderung lebih memilih budaya asing yang lebih praktis dan 

sesuai dengan perkembangan zaman. Masyarakat baru tergerak secara 

emosional saat terjadi pengakuan budaya oleh negara tetangga.  

b. Kurang Pembelajaran 

Para pelaku budaya kesulitan untuk melakukan transfer pengetahuan mengenai 

budaya kepada generasi selanjutnya, minat untuk mempelajari budaya kalah 

pamor dengan mempelajari teknologi yang dianggap lebih modern. 

c. Ketiadaan inventarisasi budaya dan ketegasan pemerintah 

Pemerintah telah menghimbau kepada seluruh kepala daerah untuk melakukan 

inventarisasi hasil, bentuk, karya seni budaya di daerahnya masing-masing, 

namun baru tercatat tiga provinsi (Bali, Daerah Istimewa Jogjakarta dan Nusa 

Tenggara Barat) yang memasukkan daftar khasanah seni dan budayanya dari 

tiga puluh tiga provinsi yang ada di Indonesia. ketiadaan reward dan 

punishment serta kurangnya ketegasan pemerintah memperlambat proses 

inventarisasi budaya. 

d. Inkonsistensi implementasi peraturan 

Peraturan perundangan yang telah diterbitkan oleh Pemerintah cenderung pada 

perlindungan cagar budaya dan dititik beratkan pada sector pariwisata, belum 

mengakomodir segala bentuk budaya yang dimiliki. Ditambah lemahnya 

pengawasan dan monitoring terhadap implementasi peraturan yang telah ada. 
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III. Peluang (Opportunity) 

a. Perkembangan IPTEK 

Perkembangan dunia IPTEK memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk 

melakukan segala aktifitasnya, termasuk memberikan kontribusi penting bagi 

perkembangan budaya, mempermudah proses pengenalan dan pembelajaran 

terhadap budaya untuk pelestarian budaya bangsa. 

b. Industri Pariwisata 

Dalam sektor pembangunan kepariwisataan bukan hanya memanfaatkan 

kekayaan budaya, namun mencakup upaya untuk melestarikan kebudayaan 

bangsa Indonesia (melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan), dengan 

tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Budayalah 

yang kini menjadi kunci utama dalam setiap aktivitas pariwisata. Pelestarian 

budaya melalui pariwisata dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat 

c. Akulturasi Budaya 

Interaksi kebudayaan yang terjadi baik melalui perkembangan IPTEK maupun 

pariwisata mempermudah terjadinya proses akulturasi budaya. Kebudayaan 

yang kita miliki telah menunjukan sifat fleksibel dan adaptif, senantiasa 

mampu menerima dan mengolah unsur-unsur asing didalam rangka 

memperkaya kebudayaan yang ada tanpa harus melenyapkan kepribadian 

sendiri. 

d. Industri Kreatif 

Budaya bangsa Indonesia memiliki sejuta potensi yang bisa dikembangkan 

menjadi industri kreatif sehingga dapat perlahan mengubah sifat 

konsumerisme masyarakat menjadi budaya produktif dengan menjadikan 

potensi seni budaya menjadi industri kreatif. 

IV. Hambatan (Threats) 

a. Arus Globalisasi 

Arus Globalisasi yang menganut kebebasan dan keterbukaan begitu cepat 

merasuk ke dalam masyarakat, terutama berpengaruh terhadap perilaku 

generasi muda. Hal ini ditunjukan dalam cara hidup mereka sehari-hari; 

misalnya dari cara berpakaian mereka berdandan seperti selebriti yang 

cenderung budaya barat, menggunakan pakaian minim bahan hinga 

memperlihatkan bagian tubuh yang seharusnya tidak terlihat, tentu saja hal 

tersebut tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa Indonesia. 
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b. SDM kurang berkualitas 

Upaya pelestarian budaya bangsa ditengah pesatnya arus globalisasi tentunya 

memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas tinggi, kreatif dan 

inovatif, namun kurangnya keinginan dan sarana pembelajaran menjadikan 

ketersediaan SDM sangat terbatas. 

c. Orientasi ekonomi jangka pendek 

Keterbatasan biaya dalam pelestarian budaya masih menjadi hambatan yang 

cukup berat, penerapan teknologi maju memerlukan penanaman modal yang 

besar, menggandeng investor menjadi salah satu pilihan namun tidak sedikit 

investor yang tidak peduli dengan persoalan pelestarian budaya, yang penting 

bagi mereka modal yang telah ditanam harus cepat kembali dan mendatangkan 

keuntungan materi yang optimal.  

d. Keterbatasan Lingkungan 

Penggunaan teknologi tidak hanya membutuhkan modal besar, namun juga 

membutuhkan sumberdaya alamnya, hal tersebut tentu saja menimbulkan 

eksploitasi terhadap lingkungan, mempercepat proses global warming. 

Perubahan lingkungan alam yang sangat berpengaruh terhadap kebudayaan. 
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BAB III 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

1. Kesimpulan  

a. Melestarikan budaya bangsa merupakan salah satu wujud kecintaan terhadap 

bangsa dan negara. Upaya pelestarian budaya bangsa tidak hanya menjadi 

tanggung jawab Pemerintah saja, masyarakat sebagai pelaku budaya harus 

berperan aktif dalam pelestariannya.  

b. Pendidikan adalah wahana pembelajaran segala bentuk kemampuan bagi sang 

pembelajar agar menjadi manusia dewasa. Antara pendidikan dan kebudayaan 

terdapat hubungan yang sangat erat dalam arti keduanya berkenaan dengan suatu 

hal yang sama yakni nilai-nilai. Dalam konteks kebudayaan justru pendidikan 

memiliki peranan sebagai agen pengajaran nilai-nilai budaya. 

c. Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi mempermudah masuknya 

informasi-informasi yang bedampak pada kebudayaan, memperkaya atau pun 

menumbuhkan budaya baru. Pesatnya arus globalisasi perlu disikapi dengan 

bijaksana oleh setiap individu, harus pandai-pandai menyaring arus globalisasi 

yang masuk, agar tetap sesuai dengan budaya bangsa Indonesia. 

d. Kebudayaan menjadi wahana pengembangan pariwisata nasional, memberikan 

kontribusi untuk peningkatan taraf hidup masyarakat. Walaupun pariwisata 

merupakan kegiatan positif tidak berarti diijinkan untuk merusak sumber daya.  

2. Rekomendasi 

a. Peran Pemerintah  

diharapkan menerbitkan dan melaksanakan peraturan perundangan yang akan 

memberikan kepastian adanya proteksi budaya bangsa dan memfasilitasi 

pengembangan budaya bangsa dalam segala bentuknya yang sesuai. Serta 

memberikan reward dan punishment yang seimbang sebagai bentuk pengawasan 

terhadap implementasi peraturan perundangan. Menginventarisir budaya bangsa 

yang dimiliki dan mendaftarkan hak atas kekayaan intelektual agar tidak diclaim 

oleh negara lain. 

b. Peran Akademisi 

Prioritas pada pendidikan yang mengarah pada kesadaran akan budaya bangsa 

pada tiap tingkat, termasuk pengajaran komparatif agama sebagai bagian dari 

pengertian akan budaya lain. Lembaga pendidikan harus mengerti bahwa 
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pengembangan pariwisata yang lestari membutuhkan keterampilan yang sangat 

tinggi didalam banyak disiplin ilmu yang terkait dan bahwa sumberdaya manusia 

yang cukup harus dialokasikan untuk program ini agar berhasil. Mereka yang 

inovatif dan kreatif yang akan menjadi pemenang di era globalisasi. Inovasi dan 

kreatifitas lahir dari sumber daya manusia yang berkualitas. 

c. Peran Pengusaha/Investor 

Industri Pariwisata & industri kreatif agar melatih stafnya dan mempersiapkan 

pelanggannya untuk sensitif dan menghargai budaya nasional tuan rumah, 

melestarikan sumber daya alam dan budaya dengan program pelestarian, 

konservasi, interpretasi. Pendekatan pemasaran tidak lagi berorientasi pada berapa 

Wisatawan yang akan didatangkan, namun Wisatawan seperti apa yang akan 

didatangkan, tentu saja mereka yang bisa menghargai budaya bangsa kita dan 

mampu meningkatkan kualitas hidup.. Penggunaan media elektronik 

dimaksimalkan untuk memberikan informasi-informasi yang harus disampaikan 

kepada Wisatawan dan masyarakat agar dapat saling menghargai budayanya. 

Kepentingan ekonomi jangan sampai di trade off dengan kepentingan budaya. 

Pembangunan berkelanjutan dari budaya berarti bagaimana upaya kita bersama 

agar kondisi perilaku tidak begitus aja mencabut diri kita dari apa yang sudah 

menjadi kebiasaan, norma, nilai kita bersama, tapi tetap berubah dengan dinamis 

sesuai dengan kehendak zaman tapa lepas dari apa yang memberi kita satu 

identitas tertentu. Boleh hidup modern didalam artian lebih efektif dan efisien tapi 

tetap menghargai norma nilai dan kebiasaan perilaku luhur yang memberi kita 

identitas sebagai orang Indonesia. 

d. Peran Insan seni & budaya  

Pelestarian dan pengembangan budaya bangsa tidak bisa dilepaskan dari peran 

seniman dan budayawan. Seniman dapat memberikan contoh kepada masyarakat 

melalui karya budaya yang ditampilkan, menyampaikan pesan-pesan moral dan 

nilai-nilai positif untuk masyarakat. Pemerintah diharapkan dapat memberikan 

ruang, memfasilitasi kegiatan-kegiatan para seniman untuk terus berkreatifitas 

serta memberikan pengakuan & apresiasi terhadap insan seni & budaya. Perangkat 

adat didaerah pun harus diupayakan mendapat penghargaan dan perlakuan yang 

sama dengan perangkat pemerintahan lainnya. 
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