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Pendahuluan  

Cukup menarik pemikirian-pemikiran yang 

disampaikan oleh Prof. Dr. Timbul Haryono, M.Sc., guru 

besar pada Universitas Gadjah Mada, pada upacara Dies 

Natalis ke-63 (2009) Fakultas Ilmu Budaya, yang dikemas 

dengan judul “Peran Masyarakat Intelektual dalam 

Penyelamatan dan Pelestarian Warisan Budaya Lokal”. 

Mengawali tulisannya itu, beliau mengutipkan salah 

satu catatan rumusan Kongres Kebudayaan (1991) yang 

berbunyi „Pemeliharaan dan pengembangan kebudayaan 

Indonesia dalam segala perwujudannya seperti yang 

terungkap dalam Kongres Kebudayaan 1991 

menjaditanggung jawab kita bersama. Tanggung jawab itu 

hendaknya dapat terwujud dalam peningkatan peran serta 

masyarakat guna memajukan kebudayaan bangsa melalui 

berbagai cara dan wahana yang tersedia‟. Hal itu 

mengisyaratkan bahwa kebudayaan Indonesia harus tetap 

dipelihara agar bias dikembangkan dan pengembangannya 

ditujukan untuk kemanfaatan masyarakat. Konsekuensi dari 
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itu tidak ada lain kecuali mengoptimalkan peran serta 

masyarakat dalam upaya penyelamatan dan pelestarian 

warisan budaya. 

Pemikiran di atas sudah seharusnya menjadi komitmen 

segenap warga Indonesia dari ujung ke ujung. Untuk itu, 

UUD 1945 pasal 32 pun menegaskan bahwa „Pemerintah 

memajukan kebudayaan nasional Indonesia‟. Dalam hal ini, 

kebudayaan bangsa (Indonesia) adalah kebudayaan yang 

timbul sebagai buah usaha dari budi daya rakyat Indonesia. 

Kebudayaan lama dan asli sebagai puncak-puncak 

kebudayaan daerah-daerah di seluruh Indonesia diakui 

sebagai kebudayaan bangsa. Usaha kebudayaan harus 

ditujukan ke arah kemajuan adab, budaya, dan persatuan, 

dengan tidak menolak bahan-bahan baru dari kebudayaan 

asing yang justru akan dapat memperkembangkan atau 

memperkaya kebudayaan bangsa sendiri, serta mempertinggi 

derajat kemanusiaan bangsa Indonesia. 

 

Globalisasi 

Terkait dengan isu globalisasi yang semakin santer 

„menguasai kehidupan jagad raya‟ ini, Prof. Timbul Haryono 

menegaskan bahwa „ketahanan budaya‟ teramat diperlukan 

untuk meminimalisasi dampak negatif atau menahan 

gempuran-gempuran dahsyat tersebut dengan menuliskan „di 
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dalam Era Global, ketika interaksi kebudayaan antarbangsa 

semakin intensif, maka sangat diperlukan ketahanan budaya 

yang tangguh‟.  

Kenyataan memang menunjukkan, sejak isu globalisasi 

menggelinding dari Benua Utara -- Eropa Barat dan Amerika 

Serikat -- globalisasi telah membuat batas-batas dunia makin 

cair. Yang terjadi adalah terbukanya perluasan lahan bagi 

produk budaya Barat ke Selatan (negara-negara berkembang). 

Sangat sulit produk budaya Selatan menembus Eropa Barat 

dan Amerika Serikat. Dari pandangan tersebut, negara-negara 

Selatan, termasuk Indonesia, tidak lebih dari pasar yang harus 

mau menyerap produk-produk Barat. Negara-negara Selatan 

nyaris tidak mampu melakukan negosiasi, karena hampir 

semua modal, SDM, akses dan teknologi, dan pusat-pusat 

informasi dikuasai oleh negara-negara Barat.  

Menyadari bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang 

dihiasi dengan kenyataan multietnis dan multikultural seperti 

ini, bagaimana nasib budaya lokal (dengan segala produknya) 

di Indonesia, tampaknya memang teramat layak dan 

mendesak untuk dipertanyakan, dipikirkan, kemudian 

ditindaklanjuti dengan berbagai upaya nyata. Dengan langkah 

nyata itu diharapkan bangsa Indonesia tetap mampu eksis, 

dengan pengertian tidak terjebak sehingga menjadi tamu di 
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rumah sendiri, atau dengan pernyataan yang lebih keras 

rakyat Indonesia „tidak terjajah secara budaya‟. 

 

Sekilas tentang Wujud Budaya  

 Dalam konteks ini yang dimaksud budaya atau 

kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, 

dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat 

yang dijadikan milik diri manusia dengan belajar. Dapat juga 

dikatakan bahwa kebudayaan adalah suatu alat (media) untuk 

beradaptasi dengan lingkungan (alam, sosial). Kebudayaan 

dibuat oleh manusia (: man made). Hubungan antara 

masyarakat dan kebudayaan adalah ’Society is the vehicle of 

culture’.  

 Di dalam kehidupan berkebudayaan sangat 

dimungkinkan akan terjadinya akulturasi budaya, degradasi 

budaya, dan asosiasi budaya. Peristiwa itu dapat saja 

menyangkut ketiga wujud budaya yang ada, yakni wujud 

budaya ideas yang akan melahirkan „sistem budaya atau adat 

istiadat‟; wujud budaya activities yang akan menghasilkan 

„sistem sosial‟; dan wujud budaya artifact yang akan 

menghasilkan kebudayaan fisik. 

 

Secara Jujur Mengakui 
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 Bagaimana pun dan betapa pun, secara jujur harus 

diakui bahwa „yang berasal‟ dari budaya Barat itu tidak 

seluruhnya tidak baik. Sebaliknya, yang ada dan muncul dari 

„rumah‟ kita sendiri itu pun tidak kontan pasti baik. Yang 

bernama kebaikan dan ketidakbaikan selalu ada di mana-

mana. Hanya saja, yang pasti, arus budaya yang datang dari 

luar atau sebut saja dari Barat itu demikian kuatnya 

menghantam budaya lokal, sehingga sangat dimungkinkan 

bahwa budaya lokal, kearifan lokal, local wisdom, indeginous 

wisdom kita akan segera „mati‟ dengan mengenaskan. 

Padahal, yang namanya kebudayaan seharusnya mampu 

menjalankan peran sebagai tali pengikat yang 

menyatupadukan masyarakat menjadi suatu negara (: makro) 

atau manusia menjadi suatu masyarakat (: mikro). Di 

samping, sebagai tali pengikat yang menjadikan golongan-

golongan dalam masyarakat menjadi suatu organisasi hukum. 

Ada dua hal, paling tidak, yang mesti dipikirkan, untuk 

kemudian mesti dilakukan terkait dengan fenomena di atas. 

Pertama, sebut saja upaya eksternal, pemilik budaya local  

(kearifan lokal, local wisdom, indeginous wisdom) mesti 

menyikapi secara arif budaya „asing‟ yang mau masuk. 

Kedua, sebut saja upaya internal, budaya lokal (kearifan 

lokal, local wisdom, indigenous wisdom) diangkat kembali ke 
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permukaan, sehingga tampak nilai-nilai kultural dari balik 

simbol-simbol yang ada.  

Terhadap masuknya budaya „asing‟, mesti dilakukan 

seleksi atas muatan-muatan (nilai-nilai) di dalamnya. Muatan 

yang „kurang pas‟ tentu tidak diambil, sedangkan muatan-

muatan yang positif atau justru prospektif, diterima welcome 

dengan tangan terbuka. Kemudian, untuk yang kedua, yang 

harus dilakukan adalah mendekatkan kembali mereka 

(„masyarakat lokal‟) dengan nilai-nilai lokal yang terbukti 

nilainya cukup positif.  

Yang kemudian terjadi, muatan budaya „asing‟ tidak 

dibenturkan dengan muatan budaya lokal, atau sebaliknya. 

Demikian juga, budaya „asing‟ tidak dibiarkan menggusur 

budaya lokal yang bisa berakibat budaya lokal menjadi 

termarginalkan atau terpinggirkan di rumah sendiri. 

Keduanya harus diberi ruang untuk bersinergi. Dengan kata 

lain, keduanya diposisikan secara komplementer (saling 

melengkapi). Dengan itu, keberadaan masyarakat lokal akan 

semakin mantap. 

 

Masyarakat Jawa sebagai Contoh Kasus 

Yang terjadi pada masyarakat Jawa – salah satu etnis -- 

di Indonesia, di satu sisi, mereka jelas kebanjiran muatan dari 

budaya „asing‟, di sisi lain, entah terkait dengan itu atau 
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tidak, mereka mulai meninggalkan dan melupakan nilai-nilai 

budaya sendiri. Terlebih-lebih untuk generasi mudanya, 

kebanyakan dari mereka merasa ketinggalan zaman, kurang 

percaya diri, dan seterusnya ketika harus bersentuhan dengan 

nilai-nilai lokal. Akibat yang terjadi, yang makin tampak dari 

waktu ke waktu, ‘wong Jawa wis ilang Jawane’ (orang Jawa 

sudah kehilangan kejawaannya). Padahal, budaya Jawa – 

tentu seperti halnya budaya-budaya pada etnis lain di 

Indonesia -- sesungguhnya penuh dengan ajaran-ajaran „budi 

pekerti luhur‟.  

Budi pekerti adalah salah satu alat  – di samping moral 

keagamaan dan Pancasila – yang dapat dipakai untuk 

menangkal pengaruh negatif perubahan dunia. Berbicara 

tentang budi pekerti akan terkait dengan tata krama pergaulan 

seseorang kapan saja dan di mana saja. Tata krama meliputi 

aturan moral, sopan santun, unggah-ungguh, dan etika. 

 

Tiga Pusat Pendidikan 

Perlu disadari bahwa sesungguhnya di seputar 

kehidupan kita ada tiga pusat pendidikan yang cukup 

berpengaruh terhadap proses pendidikan budi pekerti, yakni 

rumah (keluarga), sekolah, dan masyarakat (lingkungan 

pergaulan).  
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a. Rumah (Keluarga) 

 Untuk pertama kali anak berkenalan dengan norma dan 

tata nilai adalah di rumah (sendiri). Proses pendidikan yang 

pertama dan utama berlangsung di rumah. Bisa diyakini 

bahwa dalam keluarga yang baik pasti akan terbentuk 

kepribadian yang baik pula. Dulu, ada istilah „dongeng 

sebelum tidur‟ yakni para orang tua selalu mendongeng untuk 

anaknya menjelang tidur. Kebiasaan ini sangat positif, karena 

di samping menyenangkan dan bisa membuat anaknya segera 

tertidur pulas, dongeng-dongeng yang diberikan akan selalu 

berisi nilai-nilai, tentang baik–buruk, benar–salah, atau 

indah–jelek. Tokoh dalam dongeng bisa berupa manusia, 

binatang, tumbuh-tumbuhan, alam sekitar, atau apa pun.  

Dongeng sebelum tidur, dengan demikian, adalah media 

pendidikan budi pekerti yang cukup strategis. Sayangnya, 

sekarang situasi ideal seperti itu sudah sulit terwujud. Para 

orang tua sudah tidak sempat lagi mendongeng untuk 

anaknya sebelum tidur. Orang tua masa kini tampaknya 

terlalu sibuk dengan urusannya sendiri. Jangankan 

mendongeng, ngobrol dan makan bersama pun kini sudah 

makin sulit terjadi. (Bahkan, anak-anak sekarang layak diberi 

gelar „anak pembantu‟ atau „anak sapi‟. Disebut „anak 

pembantu‟ karena semua perawatan dan segala kepentingan 

anak diserahkan kepada pembantu. Disebut „anak sapi‟ 
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karena banyak anak yang pada masa bayi tidak pernah 

merasakan air susu ibunya, melainkan air susu sapi.) 

Menyadari hal itu, sekarang di berbagai tempat sering 

dilakukan festival mendongeng untuk anak-anak, demikian 

juga mulai banyak dibentuk kelompok-kelompok anak peduli 

dongeng. Dengan demikian, persoalan semacam tatakrama di 

kalangan anak-anak dapat terakomodasi. Yang dimaksud 

tatakrama meliputi aturan moral, sopan santun, unggah-

ungguh, dan etika.  

 

b. Sekolah 

 Di lingkungan sekolah, guru tentunya tidak hanya 

mengajar, tetapi juga mendidik atas murid-muridnya. Dengan 

mengajar, guru hanya menyampaikan pengetahuan. Dengan 

mendidik, guru membentuk kepribadian. Dengan dalih jam 

pelajaran yang terbatas dan kurikulum yang terlalu padat 

karena adanya „pelajaran-pelajaran pesanan‟ berbagai pihak, 

pendidikan budi pekerti di sekolah menjadi terabaikan. Dulu, 

pendidikan budi pekerti, bahkan, menjadi salah satu mata 

pelajaran yang diberikan di sekolah, namun sekarang hal itu 

mungkin sudah dianggap bukan zamannya lagi. 

Upaya yang dapat dilakukan adalah mengintegrasikan 

pendidikan budi pekerti ke dalam mata-mata pelajaran yang 

lain, Bahasa Jawa, Pendidikan Agama, dan seterusnya, 
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misalnya, walaupun pada tataran operasional hal itu bukan 

berarti bebas dari segala macam kendala. Budi pekerti (luhur) 

dalam hal ini adalah sikap dan perilaku seseorang yang 

didasarkan kematangan jiwa dan kaidah-kaidah sosial yang 

berlaku di masyarakat. Budi pekerti (luhur) itu sendiri 

memiliki ciri-ciri: pengabdian, kejujuran, sopan santun,  

toleransi,  kedisiplinan,  keikhlasan, tanggung jawab, guyup 

rukun, tepa selira, empan papan (tahu situasi dan kondisi), 

tatakrama, dan gotong royong. 

 

c. Masyarakat (Lingkungan Pergaulan) 

 Masyarakat atau lingkungan pergaulan mestinya punya 

andil besar dalam pembinaan budi pekerti kepada anak-anak 

kita. Namun, lingkungan pergaulan kita pada dewasa ini 

sudah banyak terpolusi oleh situasi kehidupan yang serba 

modern, serba instan, dan serba bebas tak terkendali.  

Siaran televisi yang terus-menerus dari pagi hingga pagi 

berikutnya bisa menyita waktu belajar anak-anak dan 

menghapus selera anak untuk mendengarkan dongeng dari 

orang tuanya. Belum lagi, televisi kita teramat sering 

menayangkan adegan-adegan kekerasan, pelecehan, 

kebrutalan, pelanggaran atas hak-hak privacy seseorang, dan 

kehidupan seks. Kesibukan anak-anak dan objek-objek 

seperti itu kalau tidak dicermati oleh orang tuanya bisa 
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berakibat negatif, karena akan menginspirasi anak-anak untuk 

menjadi brutal, merusak, mencuri, mengonsumsi obat-obatan 

terlarang, tawuran masal, pendewasaan dini, dan seterusnya. 

Jangan heran jika anak-anak usia SD pada masa sekarang ini 

sudah mahir berpacaran, berciuman, berpelukan, dan 

seterusnya. 

Upaya yang dapat dilakukan, di antaranya, adalah 

membuat ketentuan jam belajar siswa (JBS) pada setiap 

malamnya, juga imbauan untuk para orang tua agar peduli 

terhadap anaknya ketika berada di luar rumah, dan imbauan 

kepada masyarakat untuk menciptakan lingkungan pergaulan 

yang kondusif bagi anak-anak. 

  

Penutup  

 Era globalisasi mau tidak mau sampai juga di 

Indonesia, di tempat kita. Kehadirannya tentu membawa ide-

ide penting, ilmu pengetahuan, nilai-nilai budaya, norma 

hidup, dan seterusnya, baik yang bernilai positif maupun 

yang negatif. Yang negatif tidak diambil, yang positif 

diterima, selanjutnya itu dipertemukan dengan nilai-nilai 

lokal yang juga positif dalam mekanisme saling melengkapi 

(komplementer).  

 Sejalan dengan itu, Prof. Timbul Haryono pun mencoba 

mengajak kita akan pentingnya upaya penyelamatan dan 
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pelestarian warisan budaya lokal yang ada, yang itu harus 

dilaksanakan secara komprehensif dan bersifat holistik. 

Mengingat, bahwa pemanfaatan warisan budaya itu 

mempunyai tiga kepentingan, yakni kepentingan ideologi, 

kepentingan edukasi, dan kepentingan ekonomi. 
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