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KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga makalah “ Peran Budaya Daerah Memperkokoh Ketahanan Budaya Nasional ” ini dapat terselesaikan  tepat pada waktunya.Dalam penulisan dan penyusunan makalah ini saya menghadapi berbagai rintangan dan kesulitan karena keterbatasan ilmu pengetahuan yang saya miliki,tetapi karena kerja keras dan dukungan dari berbagai pihak akhirnya makalah ini saya selesaikan dengan hasil semaksimal mungkin.

Penulisan dan penyusunan makalah “ Peran Budaya Daerah Memperkokoh Ketahanan Budaya Nasional “ selain guna melengkapi tugas ilmu budaya dasar diharapkan dapat memberikaan manfaat serta tambahan ilmu pengetahuan bagi teman-teman mahasiswa serta para penbaca untuk lebih memperkokoh budaya nasional yang kita miliki

Saya menyadari bahwa dalam penulisan makalah ini masih terdapat banyak kekurangan
Oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat saya harapkan dari para rekan
Mahasiswa dan para pembaca serta dosen Ilmu Budaya Dasar Bapak Muhammad Burhan amin.



								           Bekasi,15 Oktober 2010
									
																					       Hormat Saya,  

									           Penulis
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BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang memiliki keanekaragaman budaya dan kesenian tradisional yang perlu dilestarikan.dalam upaya melestarikan budaya,peran budaya daerah sangat diperlukan untuk memperkokoh ketahanan budaya nasional.Dewasa ini banyak budaya-budaya asing (terutama budaya barat ) yang bebas masuk ke Indonesia melalui berbagai sarana seperti media massa dan internet yang sangat mempengaruhi perkembangan budaya Indonesia.dampak yang ditimbulkan ada yang positif dan juga negatif,tetapi di Indonesia kecenderungan mengarah ke negatif, hal yang terlihat paling menonjol adalah makanan,busana serta gaya hidup muda-mudi indonesia.akhir-akhir ini makin sering kita jumpai restoran atau fast food milik asing hampir disetiap sudut kota padahal banyak macam jajanan maupun makanan tradisional Indonesia yang tak kalah lezatnya dengan makanan dari budaya luar.begitupun pada busana,makin banyak orang yang memakai baju impor terutama yang branded,padahal batik Indonesia telah dipatenkan.sama halnya pada pergaulan remaja yang terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu dan arah perubahan itu cenderung kearah negatif.bahasa yang digunakan pun mengalami perubahan,bahasa asing (terutama bahasa inggris ) makin sering digunakan orang dalam kehidupan sehari-hari dan melupakan bahasa asli dari daerah mereka masing-masing.jika hal ini terus menerus berlanjut dikhawatirkan banhsa Indonesia kehilangan jati diri sebagai bangsa yang ketimuran.maka dari itu sebagai generasi penerus bangsa harus ikut berperan serta dalam upaya pelestarian budaya daerah demi keutuhan dan ketahanan budaya nasional

Tujuan
a.Mengetahui peran budaya daerah dalam upaya memperkokoh ketahanan budaya nasional
b.Mengetahui masalah-masalah yang dihadapi kebudayaan
c.Mengetahui upaya apa yang harus dilakukan dalam mempertahankan budaya nasional
d.Menjadi salah satu daftar bacaan masyarakat yang bermanfaat guna menambah ilmu pengetahuan tentang budaya nasional

Sasaran
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Rekan-rekan mahasiswa dan juga masyarakat luas agar berperan serta dalam mempertahankan budaya nasional
BAB II PERMASALAHAN
Analisis permasalahan peran budaya daerah memperkokoh ketahanan budaya nasional dengan memperhatikan dan mempertimbangkan kondisi lingkungan internal maupun eksternal dilihat dari aspek :
2.1 Kekuatan ( Strength )
a.Budaya daerah memiliki unsur unik seperti baju adat,musik tradisional,sehingga                     banyak wisatawan asing yang ingin mempelajari lebih dalam tentang budaya di Indonesia
b.Nilai-nilai agama,nilai luhur serta norma-norma tetap dipegang teguh oleh masyarakat
c.Indonesia adalah negara yang mempunyai sikap menghargai perbedaan dan dunia menyukai sikap itu
d.Semakin banyaknya wisatawan asnig yang mengunjungi Indonesia,semakin bertambah pula pendapatan devisa Negara
2.2 Kelemahan ( Weakness )
a. Makin rendahnya rasa cinta terhadap budaya dan produk dalam negeri
b.Berkurangnya kepedulian dalam pelestarian kebudayaan sehingga banyak budaya dan kesenian kita yang di curi oleh Negara lain
c Banyak masyarakat terutama remaja yang mulai melupakan adat ketimuran yang menjadi jati diri Indonesia
d Hilangnya rasa Bhineka Tunggal Ika,sehingga banyak terjadi perpecahan di berbagai daerah akhir-akhir ini
2.3 Peluang ( Opprtunity )
a. Dalam upaya mempertahankan budaya bangsa batik merupakan salah satu peluang untuk dijadikan cermin nilai-nilai cultural bangsa Indonesia
b. Makin banyaknya pengakuan dari berbagai dunia tentang uniknya budaya Indonesia yang semakin mengangkat citra dan martabat Indonesia dimata dunia
c. Pengaruh positif budaya asing yang membuat semakin majunya teknologi di Indonesia
d. Keindahan Indonesia seperti magnet yang menarik wisatawan asing dari berbagai negara
2.4 Tantangan/Hambatan ( Threats )
a. Zaman yang terus berganti menyebabkan perubahan kebudayaan
b. Pengaruh budaya asing  yang diterima cenderung negatif terhadap remaja
c. Kekayaan budaya Indonesia tidak terkelola dengan baik sehingga banyak yang tidak ter dokumentasikan
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d.Lemahnya pengawasan pemerintah terhadap perkembangan budaya di Indonesia,sehingga banyak masyarakatnya yang telah kehilangan jati diri 
BAB III KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
3.1 Kesimpulan
a. Budaya daerah merupakan warisan leluhur yang harus kita jaga dan dilestarikan untuk generasi selanjutnya
b. Berbagai permasalahan budaya yang kita hadapi harus dicari penyelesaiannya bersama-sama demi tercapainya ketahanan budaya nasional serta berbagai peluang yang dimiliki harus dikelola dengan baik
c. Mahasiswa,pemerintah dan seluruh anggota masyarakat indonesia wajib turut serta dalam mempertahankan keutuhan budaya nasional
d. Zaman menjadi salah satu terjadinya perubahan budaya,oleh karena itu kita harus waspada terhadap pergantian zaman agar tidak terkena dampak negatifnya
3.2 Rekomendasi
a. Agar masyarakat lebih mencintai budaya daerah nasional dan produk dalam negeri,karena dengan membeli produk dalam negeri berarti kita turut membantu terwujudnya kekokohan dan ketahanan budaya nasional
b. Pemerintah harus lebih memperhatikan pengelolaan warisan budaya dan lebih tanggap terhadap perubahan zaman agar tidak “kecolongan”
c. Masyarakat harus lebih selektif dalam menerima serta meniru budaya asing agar tidak terjerumus dalam budaya asing yang bersifat negatif agar tidak menambah masalah baru dalam kebudayaan
d. Memanfaatkan dan memperluas peluang yang kita miliki dengan cara semakin sering mempromosikan budaya daerah Indonesia.mahasiswa dan berbagai lapisan masyarakat harus lebih termotivasi dengan kemajuan-kemajuan yang positif di Indonesia
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