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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1. LATAR BELAKANG 

 

Budaya atau kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta yaitu buddhayah, yang 

merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi atau akal) diartikan sebagai hal-hal yang 

berkaitan dengan budi dan akal manusia. 

Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai kebudayaan yang sangat 

beraneka ragam baik jumlahnya maupun keanekaragamannya. Karena keanekaragaman 

tersebutlah indonesia menjadi daya tarik bangsa lain dari belahan dunia untuk 

mengetahuinya bahkan tidak sedikit mereka juga mempelajarinya karena selain 

beraneka ragam budaya Indonesia dikenal sangat unik. 

Budaya juga merupakan identitas bangsa yang harus dihormati dan dijaga serta 

perlu dilestarikan agar kebudayaan kita tidak hilang dan bisa menjadi warisan anak cucu 

kita kelak. Hal ini tentu menjadi tanggung jawab para generasi muda dan juga perlu 

dukungan dari berbagai pihak, karena ketahanan budaya merupakan salah satu Identitas 

suatu negara. Kebanggaan bangsa indonesia akan budaya yang beraneka ragam 

sekaligus mengundang tantangan bagi seluruh rakyat untuk mempertahankan budaya 

lokal agar tidak hilang ataupun dicuri oleh bangsa lain. Sudah banyak kasus bahwa 

budaya kita banyak yang dicuri karena ketidakpedulian para generasi penerus, dan ini 

merupakan pelajaran berharga karena Kebudayaan Bangsa Indonesia adalah harta yang 

mempunyai nilai yang cukup tinggi di mata masyarakat dunia. 

Dengan melestarikan budaya lokal kita bisa menjaga budaya bangsa dari pengaruh 

budaya asing, dan menjaga agar budaya kita tidak diakui oleh Negara lain. Contohnya: 

Malaysia kerap menampilkan beberapa bentuk budaya asal Indonesia Contoh budaya 

kita yang diakui oleh Negara malaisia: Reog, lagu Rasa Sayange, Batik, Batik, dan tari 

Pendet. 
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Para wisatawan asing banyak berdatangan ke Indonesia selain karena keindahan 

alamnya juga karena Keindahan dan keanekaragaman serta Keunikan budaya yang 

dimiliki dan ini merupakan peluang yang cukup baik selain bisa mendatangkan devisa 

bagi negara, kebudayaan Indonesia bisa menjadi kebanggaan karena bisa dikenal di 

mata dunia. Dan tidak  sedikit dari para wisatawan asing melestarikan di negaranya 

seperti yang bisa dilihat saat ini. 

 

2. TUJUAN 

 

Mewujudkan pembangunan masyarakat untuk menambah pengetahuan tentang 

budaya lokal yang dimiliki negara dan menambah rasa kecintaan untuk mempelajari dan 

melestarikannya. Dengan terwujudnya hal tersebut maka pergaulan antar sesama 

manusia akan terjalin lebih baik dan rukun karena di dasari atas rasa saling 

menghormati dan menghargai satu sama lain dan dapat menciptakan suasana yang lebih 

akrab serta harmonis. Sehinga Bangsa Indonesia bisa lebih bangga apabila semua hal 

tersebut bisa tercapai. 

Dengan melestarikan kebudayaan lokal juga dapat membangun rasa nasionalisme 

yaitu rasa saling menjaga dan rasa saling menghargai. Sehingga persatuan dan kesatuan 

bangsa Indonesia tetap kokoh walaupun dipisahkan oleh banyak pulau. 

Hal ini perlu diperhatikan baik – baik karena dengan adanya informasi ini kita dapat 

mengetahui betapa pentingnya menjaga kebudayaan lokal karena sangat berpengaruh 

kepada ketahanan suatu negara sebab identitas ataupun jatidiri sebuah negara di 

tentukan oleh budayanya. 

 

3. SASARAN 

 

Perlu adanya kesadaran bagi pihak generasi penerus untuk tetap menjaganya, 

memeliharanya serta melestarikannya bahwa untuk memperkokoh suatu Budaya Lokal 

bangsa diperlukan bantuan mereka serta kerjasama dengan masyarakat, pemerintahan 

maupun pihak – pihak yang terakit di dalamnya. Generasi Penerus dan juga satu – 

satunya harapan bangsa di masa yang akan datang juga perlu diingatkan bahwa Budaya  
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Lokal merupakan warisan dari nenek moyang ataupun leluhur dan wajib untuk 

menjaganya agar tidak punah atapun terhindar dari hal – hal yang tidak diinginkan. 

Adapun hal – hal positif yang bisa kita ambil dari pelestarian budaya lokal adalah 

sebagai berikut : 

� Terciptanya kesatuan dan persatuan yang disebabkan oleh budaya. 

� Meningkatkan pariwisata kita supaya menjadi asset bangsa kita dimasa yang 

akan dating. 

� Adanya kesadaran masyarakat akan pengaruh globalisasi sehingga mampu 

menyaring budya luar yang masuk. 

� Menjaga budaya kita agar tidak diakui oleh Negara lain. 
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BAB 2 

PERMASALAHAN 

 

 

1. ANALISIS SWOT 

 

Analisa SWOT adalah sebuah bentuk analisa situasi dan kondisi yang bersifat 

deskriptif (memberi gambaran). Dengan melakukan ini kita dapat mengukur saampai 

mana tingkat kemajuan atau kemunduran dari Peranan Budaya Lokal Mendukung 

Ketahanan Budaya Nasioanl, serta memberikan dampak baik atau buruknya ataupun 

mungkin bisa menjadi jalan keluar terbaik yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan 

masalah – masalah yang timbul pada saat ini. Analisa SWOT juga bisa menjadi bahan 

acuan untuk pengambilan keputusan yang tepat sehingga hasil keputusan tersebut bisa 

menjadi solusi yang terbaik yang bisa diambil. 

Analisa ini terbagi atas empat komponen dasar yaitu : 

1. S = Strength (kekuatan), adalah situasi atau kondisi yang merupakan kekuatan 

dari organisasi atau program pada saat ini. 

2. W = Weakness (kelemahan), adalah situasi atau kondisi yang merupakan 

kelemahan dari program pada saat ini. 

3. O = Opportunity (kesempatan), adalah situasi atau kondisi yang merupakan 

peluang di luar organisasi dan memberikan peluang berkembang bagi 

organisasi di masa depan. 

4. T = Threat (ancaman), adalah situasi yang merupakan ancaman bagi 

organisasi yang datang dari luar organisasi dan dapat mengancam eksistensi 

organisasi di masa depan 

 

2. KEKUATAN PERANAN BUDAYA LOKAL 

 

Budaya lokal sebagai jati diri sebuah bangsa merupakan poin yang sangat penting 

dan tidak dapat dikesampingkan peranannya, Kebudayaan lokal berasal dari berbagai 

daerah dan mempunyai keunikan atapun ciri – ciri yang khas dari tempat asalnya, oleh  
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karena itu kebudayaan lokal merupakan suatu aset bangsa yang sangat rentan dari hal – 

hal atapun tindakan yang yang tidak bertanggung jawab dari pihak manapun termasuk 

negara lain. Adapun hal – hal yang menjadi kekuatan kebudayaan lokal adalah sebagai 

berikut : 

1. Ciri Khas Budaya bangsa Indonesia 

Kekhasan budaya 9lokal yang dimiliki setiap daerah di Indonesia memliki 

keunikan tersendiri. Misalnya rumah adat, pakaian adat, tarian, alat 9ocal, lagu, ataupun 

kebiasaan – kebiasaaan yang dianut. Kekhasan budaya 9ocal ini sering kali menarik 

pandangan 9ocal9 lain. Terbukti banyaknya turis dan wisatawan asing yang mencoba 

mempelajari budaya Indonesia seperti pada umumnya mereka belajar tarian khas suatu 

daerah, atau mempelajari alat musik dari suatu daerah dan tidak sedikit dari mereka 

mencari barang – barang hasil kerajinan tangan untuk dijadikan buah tangan (cindera 

mata). Ini membuktikan bahwa budaya bangsa Indonesia memiliki 9ocal khas yang unik 

serta menarik sehingga para wisatawan dan turis asing cukup antusias untuk 

mempelajarinya. 

2. Kanekaragaman budaya 9ocal yang ada di Indonesia 

Banyaknya pulau yang terpisahkan oleh lautan menyebabkan perbedaan kondisi 

alam serta sudut pandang masyarakat yang berbeda sehingga membentuk perbedaan 

budaya di setiap daerah di Indonesia. Keanekaragaman ini tentunya menjadi kebanggan 

dan Identitas atau jati diri dari Negara Indonesia atapun jati diri dari sebuah daerah. 

3. Keberagaman budaya menjadi Devisa 

Keberagaman budaya di Indonesia yang menjadi identitas sehingga dikenalnya 

nama Indonesia di mancanegara. Kekhasan budaya Indonesia banyak menarik perhatian 

wisatawan dan para turis dari berbagai belahan dunia untuk 9ocal9 langsung serta 

mempelajari lebih dalam mengenai budaya – budaya yang berada di Indonesia. 

Tentunya hal ini menjadi sumber devisa bagi Negara di bidang pariswisata. 

4. Kebudayaan Lokal menjadi sumber ketahanan budaya bangsa. 

Kesatuan budaya 9ocal yang dimiliki Indonesia merupakan budaya bangsa yang 

mewakili identitas 9ocal9 Indonesia baik dari segi tarian, kebiasaan alat musik atapun 

yang berkaitan dengan kebudayaan lokal. Untuk itu, budaya 9ocal harus tetap dijaga 

serta diwarisi dengan baik agar budaya bangsa tetap kokoh dan utuh sampai kapanpun. 
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3. KELEMAHAN PERANAN BUDAYA LOKAL 

 

1. Minimnya Komunikasi Budaya 

Kurangnya Komunikasi tentang kebudayaan bangsa Indonesia adalah sebuah 

hambatan yang harus diselesaikan, sebagai bangsa Indonesia seharusnya kita harus lebih 

proaktif untuk mempromosikan kebudayaan bangsa kita bahwa bangsa Indonesia itu 

kaya akan keanekaragaman budayanya. 

Adapun minimnya komunikasi sering terjadi perselisihan antar suku yang dapat 

berdampak turunnya ketahanan budaya nasional karena banyak terjadi kesalahpahaman 

tentang apa yang dianut. 

2. Kurangnya Pembelajaran budaya 

Peran masyarakat terutama orang tua serta pemerintah sangat penting disini seperti 

mungkin memberikan pengetahuan wawasan kebudayaan lokal kepada para anak – anak 

sehingga mereka bisa mencintai kebudayaan mereka sendiri dibandingkan dengan 

kebudayaan asing, dengan begitu maka kebudayaan lokal bisa tetap lestari sampai 

kapanpun dan tetap utuh. 

3. Kurangnya kesadaran Masyarakat 

Kesadaran masyarakat untuk menjaga dan melestarikan budaya lokal sekarang ini 

masih dibilang sangat minim, karena mungkin masyarakat lebih memilih budaya asing 

yang lebih trendy atau praktis sehingga kebudayaan luar sesuai dengan perkembangan 

zaman pada saat ini. Tetapi bahwasanya banyak budaya – budaya asing yang datang 

tidak sesuai dengan kepribadian suatu bangsa dan dapat merusak para generasi muda 

pada sekarang ini. 

4. Pengaruh Globalisasi 

Pengaruh globalisasi dapat mengakibatkan budaya luar yang tidak cocok dapat menjadi 

suatu kebudayaan yang bisa masuk kedalam kebudayaan bangsa indonesia dan itu 

sangat berdampak negatif pada kebudayaan lokal seperti sekarang ini banyak generasi – 

generasi muda sudah mulai mulai meninggalkan kebudayaan lokal karena mereka 

menganggap kebudayaan lokal masih bersifat kuno dan tidak sesuai dengan 

perkembangan zaman modern seperti pada saat ini. 
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4. PELUANG PERANAN BUDAYA LOKAL 

 

1. Kemajuan Pariwisata 

Kebudayaan lokal dapat menarik para wisatawan ataupun turis dari berbagai 

mancanegara dan ini bisa mengakibatkan peningkatan devisa negara serta citra baik 

nama pariwisata bangsa Indonesia di mata dunia. 

2. Dengan mempertahankan kebudayaan maka bangsa ini dapat mewujudkan cita – 

cita bangsa yang luhur. 

Kebudayaan bangsa Indonesia terkenal dengan keanekaragamannya, dengan 

melestarikan kebudayaan lokal berarti peran serta masyarakat dan generasi muda bangsa 

ini sudah mampu mewujudkan cita – cita bangsa yang luhur dan tetap menjaga 

keutuhan warisan dari nenek moyang 

3. Dipandang dunia Internasional karena Keberagaman budayanya 

Bangsa Indonesia sangat kaya dengan kebudayaan lokalnya itu semua karena 

negara Indonesia merupakan negara kepulauan sehingga budaya bangsa indonesia 

mempunyai ciri khas masing  - masing dari setiap daerah. 

4. Multikulturalisme 

 Dalam artikelnya, Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Lancang Kuning, Riau, 

Dr Junaidi SS MHum, mengatakan bahwa multikulturalisme memberikan peluang bagi 

kebangkitan etnik dan kebudayaaan lokal bangsa Indonesia. Dua pilar yang dapat 

mendukung pemahaman ini adalah pendidikan budaya dan komunikasi antar budaya. 

 

 

5. TANTANGAN PERANAN BUDAYA LOKAL 

 

1. Kemajuan Teknologi 

Kemajuan teknologi ternyata menjadi tantangan yang cukup signifikan karena banyak 

masyarakat meninggalkan kebudayaan lokal karena kemajuan teknologi seperti 

sekarang ini. 

2. Perubahan Lingkungan alam dan fisik 

Perubahan lingkungan alam dan fisik ini juga mempengaruhi ketahanan budaya lokal,  
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karena dengan perubahan alam dan fisik maka pola pikir masyarakat akan berubah. 

3. Masuknya Budaya Asing 

Masuknya budaya asing seperti saat ini juga sangat memprihatinkan karena budaya 

asing umunya mengikuti perkembangan zaman sedangkan budaya lokal masih bersifat 

kuno atau ketinggalan zaman. 

4. Kurangnya Biaya Untuk Mengelola 

Kurangnya biaya dalam hal ini juga menjadi tantangan karena sangat sedikit dari 

masyarakat mau mengeluarkan dana dalam pelestarian kebudayaan lokal karena mereka 

menanggap kebudayaan lokal sudah tidak sesuai lagi pada era saat ini. 
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BAB 3 

PENUTUP 

 

1. KESIMPULAN 

Kebudayaan lokal Indonesia adalah kebudayaan yang hanya dimiliki oleh bangsa 

indonesia dan setiap kebudayaan mempunyai ciri khas masing – masing. Bangsa 

indonesia juga sangat mempunyai kebudayaan lokal yang sangat kaya dan beraneka 

ragam oleh sebab itu sebagai penerus kita wajib menjaganya karena ketahanan 

kebudayaan lokal berada pada generasi mudanya dan jangan sampai kita terbuai apalagi 

terjerumus pada budaya asing karena tidak semua budaya asing sesuai dengan 

kepribadian bangsa Indonesia bahkan tidak sedikit kebudayaan asing membawa dampak 

negatif. 

Sebagai Negara Kepulauan pasti sulit untuk mempertahankan persatuan dan 

kesatuan antara masyarakat. Namun hal itu pasti bisa terwujud jika kita perduli untuk 

menjaga, mempelajari, serta melestarikan sehingga kebudayaan lokal yang sangat kaya 

di Indonesia ini tetap utuh dan tidak punah apalagi sampai dibajak atau dicuri oleh 

negara lain karena kebudayaan tersebut merupakan Identitas suatu bangsa dan negara. 

lebih memajukan kehidupan bangsa melalui keuntungan yang didapat dari sector 

pariwisata salah satunya 

Dari makalah ini dapat disimpulkan bahwa budaya bangsa kita sangat beraneka 

ragam, tetapi disamping itu banyak  kurang kesadaran masyarakat kita  akan 

kepintangan kebudayaan kita, oleh karena itu kita para generasi muda harus menjaga 

dan melestarikan serta menanamkan  dalam hati budaya bangsa kita, agar anak cucu kita 

juga dapat menikmatinya. 

 

2. REKOMENDASI 

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia untuk memperkokoh kebudayaan 

bangsa. 

2. Mempertahankan dan melestarikan budaya lokal. 

3.  Merawat serta memelihara aset budaya lokal agar tidak rusak ataupun hilang. 
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