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Budaya (kearifan local) Sebagai Landasan Pendidikan Indonesia Untuk Membentuk Daya 

Saing dan Karakter Bangsa 

Manusia adalah makhluk hidup yang diberikan berbagai potensi oleh Tuhan, setidaknya 

manusia diberikan panca indera dalam hidupnya. Namun tentu saja potensi yang dimilikinya 

harus digunakan semaksimal mungkin sebagai bekal dalam menjalani hidupnya. Untuk 

memaksimalkan semua potensi yang dimiliki oleh kita sebagai manusia, tentunya harus ada 

sesuatu yang mengarahkan dan membimbingnya, supaya berjalan dan terarah sesuai dengan apa 

yang diharapkan. Mengingat begitu besar dan berharganya potensi yang dimiliki manusia, maka 

manusia harus dibekali dengan pendidikan yang cukup sejak dini. Dilain pihak manusia juga 

memiliki kemampuan dan diberikan akal pikiran yang berbeda dengan makhluk yang lain. 

Sedangkan pendidikan itu adalah usaha yang disengaja dan terencana untuk membantu 

perkembangan potensi dan kemampuan manusia. 

Secara sosiologi pendidikan adalah sebuah warisan budaya dari generasi kegenerasi, agar 

kehidupan masyarakat berkelanjutan, dan identitas masyarakat itu tetap terpelihara. Budaya 

merupakan bagian hidup manusia yang paling dekat dengan kehidupan sehari-hari, dan hampir 

setiap kegiatan manusia tidak terlepas dari unsur budaya. 

Memasuki abad ke-21 dan menyongsong milenium ketiga tentu akan terjadi banyak 

perubahan dalam kehidupan masyarakat sebagai akibat dari era globalisasi. Dan pada 

kenyataannya masyarakat mengalami perubahan budaya yang begitu cepat, maju dan 

memperlihatkan gejala desintegratif yang meliputi berbagai sendi kehidupan dan menjadi 

masalah, salah satunya dirasakan oleh dunia pendidikan. Budaya berpengaruh besar dalam dunia 

pendidikan akibat dari pergeseran paradigma pendidikan yaitu mengubah cara hidup, 

berkomunikasi, berpikir, dan cara bagaimana mencapai kesejahteraan. Dengan mengetahui 

begitu pesatnya arus perkembangan dunia diharapkan dunia pendidikan dapat merespon hal-hal 

tersebut secara baik dan bijak. 

Pengertian pendidikan banyak sekali ragam dan berbeda satu dengan lainnya. Hal ini 

tergantung dari sudut pandang masing-masing. Menurut Driyakarya, pendidikan adalah upaya 

memanusiakan manusia muda. Crow and Corw berpendapat bahwa pendidikan adalah proses 

yang berisi berbagai macam kegiatan yang cocok bagi individu untuk kehidupan sosialnya, 

membantu meneruskan adat dan budaya serta kelembagaan sosial dari generasi ke generasi. 

Sedangkan Ki Hajar Dewantara juga berpendapat bahwa pendidikan berarti daya upaya untuk 

memajukan bertumbuhnya budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intelek)dan jasmani anak. 

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2003 bab 1 ayat 1 dinyatakan bahwa pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 

didik secara aktif mengembangkan potensi diri, kepribadian kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan adalah asas, dasar atau 

fondasi yang memperkuat dan memperkokoh dunia pendidikan dalam rangka untuk menciptakan 

pendidikan yang berkualitas dan bermutu. 



Dari beberapa pendapat tentang pengertian pendidikan di atas, pada dasarnya pendidikan 

merupakan suatu proses mendidik, yakni proses dalam rangka mempengaruhi peserta didik agar 

mampu menyesuaikan diri sebaik mungkin dalam lingkungannya sehingga akan menimbulkan 

perubahan dalam dirinya, yang dilakuakan dalam bentuk pembimbingan, pengajaran, dan atau 

pelatihan. 

Budaya diartikan sebagai keseluruhan sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan 

(belief) manusia yang dihasilkan masyarakat. Sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan 

itu adalah hasil dari interaksi manusia dengan sesamanya dan lingkungan alamnya. Sistem 

berpikir, nilai, moral, norma dan keyakinan itu digunakan dalam kehidupan manusia dan 

menghasilkan sistem sosial, sistem ekonomi, system kepercayaan, sistem pengetahuan, 

teknologi, seni, dan sebagainya. Manusia sebagai makhluk sosial menjadi penghasil sistem 

berpikir, nilai, moral, norma, dan keyakinan; akan tetapi juga dalam interaksi dengan sesama 

manusia dan alam kehidupan, manusia diatur oleh sistem berpikir, nilai, moral, norma, dan 

keyakinan yang telah dihasilkannya. Ketika kehidupan manusia terus berkembang, maka yang 

berkembang sesungguhnya adalah sistem sosial, sistem ekonomi, sistem kepercayaan, ilmu, 

teknologi, serta seni. Pendidikan merupakan upaya terencana dalam mengembangkan potensi 

peserta didik, sehingga mereka memiliki sistem berpikir, nilai, moral, dan keyakinan yang 

diwariskan masyarakatnya dan mengembangkan warisan tersebut kearah yang sesuai untuk 

kehidupan masa kini dan masa mendatang. 

Dalam suatu masyarakat yang sedrhana sudah terjadi dan mengenal system 

pendidikannya di dalam bentuk kearifan  local (local wisdom). Dalam masyarakat modern yang 

sudah berdifrensiasi dikenal sebagai bentuk lembaga mengenai proses terjadinya transmisi 

kebudayaan maupun pengembangan-pengembangannya. Indonesia terdiri dari suku, adat, ras dan 

agama (multikultur) memiliki kearifan local (local wisdom) yang beraneka ragam. Seperti di Bali 

dengan kearifan local dalam bentuk pandangan dunia Tri Hita Karana, dan dalam bentuk 

pandangan sosial Manyama Braya, Salunglung Sabayantaka serta dalam bentuk organisasi 

subak,sekehe,mabanjar dan lain sebagainya. Pengembangan budaya bangsa hanya dapat 

dilakukan dalam suatu proses pendidikan yang  tidak melepaskan peserta didik dari lingkungan 

sosial,budaya masyarakat, dan budaya bangsa. Lingkungan sosial dan budaya bangsa adalah 

Pancasila; jadi kebudayaan dalam pendidikan bangsa haruslah berdasarkan nilai-nilai Pancasila. 

Dengan kata lain, mendidik dalam budaya bangsa adalah mengembangkan nilai-nilai Pancasila 

pada diri peserta didik melalui pendidikan hati, otak, dan fisik. Pendidikan adalah suatu usaha 

yang sadar dan sistematis dalam mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan adalah juga 

suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi mudanya bagi 

keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik di masa depan. 

Keberlangsungan itu ditandai oleh pewarisan budaya dan atau karakter yang telah dimiliki 

masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu, pendidikan adalah proses pewarisan budaya dan 

karakter bangsa bagi generasi muda dan juga proses pengembangan budaya dan karakter bangsa 

untuk peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa mendatang. 



Landasan  budaya dalam proses pendidikan pada peserta didik secara aktif bertujuan 

untuk mengembangkan potensi dirinya, melakukan proses internalisasi, dan penghayatan nilai-

nilai menjadi kepribadian mereka dalam bergaul di masyarakat, mengembangkan kehidupan 

masyarakat yang lebih sejahtera, serta mengembangkan kehidupan bangsa yang bermartabat. 

Atas dasar pemikiran itu, pengembangan landasan budaya dalam pendidikan sangat strategis bagi 

keberlangsungan dan keunggulan bangsa di masa mendatang. Pengembangan itu harus dilakukan 

melalui perencanaan yang baik, pendekatan yang sesuai, dan metode belajar serta pembelajaran 

yang efektif. Sesuai dengan sifat suatu nilai, pendidikan budaya dan karakter bangsa adalah 

usaha bersama sekolah; oleh karenanya harus dilakukan secara bersama oleh semua guru dan 

pemimpin sekolah, melalui semua mata pelajaran, dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari 

budaya sekolah. 

Pendidikan adalah suatu upaya sadar untuk mengembangkan potensi peserta didik secara 

optimal. Usaha sadar itu tidak boleh dilepaskan dari lingkungan peserta didik berada, terutama 

dari lingkungan budayanya, karena peserta didik hidup tak terpisahkan dalam lingkungannya dan 

bertindak sesuai dengan kaidah-kaidah budayanya. Pendidikan yang tidak dilandasi oleh prinsip 

itu akan menyebabkan peserta didik tercerabut dari akar budayanya. Ketika hal ini terjadi, maka 

mereka tidak akan mengenal budayanya dengan baik sehingga ia menjadi orang “asing” dalam 

lingkungan budayanya. Selain menjadi orang asing, yang lebih mengkhawatirkan adalah dia 

menjadi orang yang tidak menyukai budayanya. 

Budaya yang menyebabkan peserta didik tumbuh dan berkembang, dimulai dari budaya 

di lingkungan terdekat (kampung, RT, RW, desa) berkembang ke lingkungan yang lebih luas 

yaitu budaya nasional bangsa dan budaya universal yang dianut oleh tidak mengenal dengan baik 

budaya bangsa dan dia tidak mengenal dirinya sebagai anggota budaya bangsa. Dalam situasi 

demikian, dia sangat rentan terhadap pengaruh budaya luar dan bahkan cenderung untuk 

menerima budaya luar tanpa proses pertimbangan (valueing). Kecenderungan itu terjadi karena 

dia tidak memiliki norma dan nilai budaya nasionalnya yang dapat digunakan sebagai dasar 

untuk melakukan pertimbangan (valueing). 

Semakin kuat seseorang memiliki dasar pertimbangan, semakin kuat pula kecenderungan 

untuk tumbuh dan berkembang menjadi warga negara yang baik. Pada titik kulminasinya, norma 

dan nilai budaya secara kolektif pada tingkat makro akan menjadi norma dan nilai budaya 

bangsa. Dengan demikian, peserta didik akan menjadi warga negara Indonesia yang memiliki 

wawasan, cara berpikir, cara bertindak, dan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan norma 

dan nilai ciri ke-Indonesiaannya. Hal ini sesuai dengan fungsi utama pendidikan yang 

diamanatkan dalam UU Sisdiknas, “mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta 

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa”. Oleh 

karena itu, aturan dasar yang mengatur pendidikan nasional (UUD 1945 dan UU Sisdiknas) 

sudah memberikan landasan yang kokoh untuk mengembangkan keseluruhan potensi diri 

seseorang sebagai anggota masyarakat dan bangsa. 



Pendidikan adalah suatu proses enkulturasi, berfungsi mewariskan nilai-nilai dan prestasi 

masa lalu ke generasi mendatang. Nilai-nilai dan prestasi itu merupakan kebanggaan bangsa dan 

menjadikan bangsa itu dikenal oleh bangsa-bangsa lain. Selain mewariskan, pendidikan juga 

memiliki fungsi untuk mengembangkan nilai-nilai  budaya dan prestasi masa lalu itu menjadi 

nilai-nilai budaya bangsa yang sesuai dengan kehidupan masa kini dan masa yang akan datang, 

serta mengembangkan prestasi baru yang menjadi karakter dan budaya baru bangsa. Oleh karena 

itu, landasan budaya dalam pendidikan bangsa merupakan inti dari suatu proses pendidikan. 

Proses pengembangan nilai-nilai yang menjadi landasan dari budaya itu menghendaki 

suatu proses yang berkelanjutan, dilakukan melalui berbagai mata pelajaran yang ada dalam 

kurikulum (kewarganegaraan, sejarah, geografi, ekonomi, sosiologi, antropologi, bahasa 

Indonesia, IPS, IPA, matematika, agama, pendidikan jasmani dan olahraga, seni, serta 

ketrampilan). Dalam mengembangkan pendidikan bangsa, kesadaran akan siapa dirinya dan 

bangsanya adalah bagian yang teramat penting. 

Kesadaran tersebut hanya dapat terbangun dengan baik melalui sejarah yang memberikan 

pencerahan dan penjelasan mengenai siapa diri bangsanya di masa lalu yang menghasilkan 

dirinya dan bangsanya di masa kini. Selain itu, pendidikan harus membangun pula kesadaran, 

pengetahuan, wawasan, dan nilai berkenaan dengan lingkungan tempat diri dan bangsanya hidup 

(geografi), nilai yang hidup di masyarakat (antropologi), sistem sosial yang berlaku dan sedang 

berkembang (sosiologi), system ketatanegaraan, pemerintahan, dan politik  

(ketatanegaraan/politik/ kewarganegaraan), bahasa Indonesia dengan cara berpikirnya, 

kehidupan perekonomian, ilmu, teknologi, dan seni. Artinya, perlu ada upaya terobosan 

kurikulum berupa pengembangan nilai nilai budaya (kearifan local) yang menjadi dasar bagi 

pendidikan bangsa. Dengan terobosan kurikulum yang demikian, nilai budaya yang 

dikembangkan pada diri peserta didik akan sangat kokoh dan memiliki dampak nyata dalam 

kehidupan diri, masyarakat, bangsa, dan bahkan umat manusia. 

Dalam World Culture forum yang diadakan di Bali akhir tahun 2013, Amartya sen 

menekankan betapa pentingnya budaya di dalam melaksanakan pembangunan yang 

berkelanjutan karena dengan budaya dia dapat bekerja sama di dalam memacahkan masalah-

masalah dunia. Dan kebudayaan hanya dapat berlangsung di dalam kehidupan manusia melalui 

proses pendidikan. 
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