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Abstrak
Berdasarkan uraian pembahasan otonomi daerah dalam membangun karakter pemimpin
bangsa berbasis budaya lokal untuk mempertahankan keutuhan NKRI, dapat ditarik beberapa
kesimpulan sebagai berikut: a. Otonomi Daerah memberi peluang yang besar bagi Pemerintah
Daerah dalam melestarikan budaya lokal sehingga nilai luhur yang terkandung didalamnya
dan menciptakan seorang pemimpin bangsa yang memiliki karakter.b. Sistem pendidikan
nasional dan kurikulum didalamnya belum mengadopsi nilai – nilai kebudayaan lokal
sehingga lembaga pendidikan sebagai unit pengkaderan calon pemimpin bangsa yang
berkarakter belum bisa maksimal.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Pemimpin yang Berkarakter, Budaya Lokal, NKRI

PENDAHULUAN

Dasar Tahun 1945.

Sebagai negara

Umum.
a. Negara Kesatuan Republik Indonesia

kepulauan dengan masyarakatnya yang
berbhineka, Indonesia memiliki unsur-

yang memiliki tujuh belas ribuan pulau
unsur kekuatan sekaligus kelemahan.
lebih, beraneka suku bangsa dan adat
Kekuatannya terletak pada posisi dan
istiadat namun satu tujuan dan satu citakeadaan geografi yang strategis dan
cita bernegara sebagaimana tertuang
kaya akan sumber daya alam (SDA).
dalam

pembukaan

Undang-Undang
Sementara kelemahannya terletak pada
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wujud kepulauan dan keanekaragaman

bertujuan

masyarakat yang harus disatukan dalam

character building”. Satuan – satuan

satu bangsa, satu negara dan satu tanah

pendidikan, keluarga dan masyarakat

air.

didukung

Banyak hal yang perlu dilakukan

sebagai

alternatif

solusi

untuk

mencapai

oleh

mewujdkan

masa depan yang berkarakter berbasis

tercermin

budaya local untuk mempertahankan

personal

keutuhan NKRI .

personal.

dibutuhkan

sinergi

antar

institusi

realisasi

and

kebijakan

pembamngunan daerah secara sinergi

menciptakan calon pemimpin bangsa

Oleh karena itu,

“nation

karakter

bangsa

yang

dalam

hubungana

inter

maupun

penguatan

intra

Kondisi

seperti

ini

merupakan sebuah bom waktu sehingga

lembaga negara dan segenap elemen

Indonesia

bangsa lainnya yang bisa berjalan baik

bergerak melakukan revolusi dalam

sehingga mampu melahirkan pemimpin

meningkatkan kualitas sumber daya

bangsa berkarakter yang diharapkan

manusianya. Beberapa persoalan yang

oleh segenap masyarakat Indonesia.

perlu dicarikan solusinya berkaitan

b.Dalam

perkembangan

konsepsi

dan

harus

segera

bangkit,

dengan masalah karakter pemimpin

policy otonomi daerah, kewenangan

bangsa

Pemerintah

Daerah

bidang

pemerintah dalam membangun karakter

pendidikan

menjadi

luas,

pemimpin bangsa kurang optimal, nilai-

sungguhpun pada sisi lain otonomi

nilai yang terkandung dalam Pancasila

daerah di bidang pendidikan membawa

dan Budaya sebagai jati diri bangsa

konsekuensi tanggungjawab lebih besar

belum teraktualisasi secara nyata dalam

bagi pemerintah daerah. Orientasi, arah,

kehidupan berbangsa dan bernegara,

konsepsi,

Sistem pendidikan nasional kurang

policy,

dalam
lebih

regulasi

serta

implementasi pendidikan nasional harus

adalah

mengakomodir

peran

masalah

dan

fungsi

pendidikan
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karakter bangsa dan kualitas moral

d. Hasanah budaya daerah merupakan

pemimpin bangsa saat ini masih rendah.

cerminan bagi kebudayaan Nasional.

c. Lembaga

pendidikan

formal

Hal itu merupakan landasan utama

maupun informal memiliki tugas dan

untuk menunjukan jati diri Bangsa

peran

Indonesia. Masyarakat yang dibantu

yang

sangat

baik

penting

untuk

membangun calon pemimpin bangsa

oleh

yang

menggali (Ndudhuk) potensi asset Prof.

memiliki

good

leadership

pemerintah

,

mampu

character. Dalam konteks pendidikan,

S.

lingkungan dapat

bahwasanya setiap kali orang dapat

diartikan sebagai

Budhisantoso

harus

segala sesuatu yang berada di luar,

berkata

dapat berupa hal-hal yang nyata, seperti;

masyarakat Bangsa Indonesia yang

tumbuhan,

majemuk

orang,

keadaan,

politik,

kepercayaan dan upaya lain

dengan

mengungkapkan,

ini

bangganya,

sangat

kaya

bahwa

dengan

yang

kebudayaan . Bahkan kebudayaan yang

di

beraneka ragam itu dianggap sebagai

dalamnya adalah pendidikan. Lembaga

modal utama yang dapat dipasarkan

pendidikan

dan

lewat pariwisata untuk meningkatkan

masyarakat mempunyai tanggung jawab

penghasilan devisa. Namun demikian

dan

dalam

tidaklah banyak orang yang mampu

usaha pencapaian tujuan pendidikan

menjelaskan dengan baik di mana

yaitu pendewasaan diri manusia.Sistem

ke-bhineka-an

(keragaman)

serta

pendidikan nasional harus bermuatan

ke-unggul-an

masyarakat

dan

kurikulum

dan

kebudayaan di Indonesia yang tersebar

mampu memotivasi anak bangsa secara

di Nusantara, dari Sabang sampai

berjenjang dan berkesinambungan.

Merauke.

Tradisi

budaya

potensinya

sangat

bagus

dilakukan

manusia,

sekolah,

peranan

termasuk

keluarga

masing-masing

yang

mendukung

lokal,
apabila

Otonomi Daerah Dalam Rangka Membangun Karakter Pemimpin Bangsa Berbasis Budaya Lokal
Untuk Mempertahankan Keutuhan NKRI ( Anang Sugeng Cahyono

)

|74

Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO Vol. 0.No.1 Tahun 2013

dikembangkan dengan serius. Sehingga

Sehingga belum tentu perkembangan

dengan budaya lokal-Iah kita mampu

zaman

mewujudkan budaya tingkat Nasional.

keberadaan

budaya

Realitanya, banyak generasi muda di

melainkan

kita

daerah tidak memperdulikan bahkan

memanfaatkan perkembangan zaman ini

mereka tidak mengetahui tradisi budaya

untuk menumbuhkembangkan budaya

yang ada didaerahnya. Hal itu membuat

tradisi kedaerahan.

ini

akan

memusnahkan
tradisi
harus

daerah,
mampu

keprihatinan tersendiri, sebab trend

Maksud dan Tujuan.

mode globalisasi budaya daerah. Selain

a.Maksud.Tulisan ini dimaksudkan untuk

sebagai pendapatan daerah, tentunya

memberikan gambaran tentang alternatif

budaya daerah tersebut dapat dijadikan

solusi otonomi daerah dalam membangun

sebagai simbol kedaerahan, atau cirri

karakter pemimpin bangsa berbasis budaya

khas daerah. Ketika sudah menemukan

lokal untuk mempertahankan keutuhan

(Ndudhah) tradisi yang ada maka untuk

NKRI.

disegerakan

dan

b.Tujuan. Agar dapat digunakan sebagai

memberdayakannya (Nggugah). Kita

bahan pertimbangan dan masukan bagi

tidak harus mengadili yang namanya

pemerintah dan seluruh pembaca dalam

trend globalisasi, sebab kalau kita

membangun karakter pemimpin bangsa

berpikir secara aktif, dengan adanya

berbasis

perkembangan

mempertahankan keutuhan NKRI.

mampu

pen

gembangan

zaman

memanfaatkannya

mengembangkan
(Nggugah).

budaya
Seperti

mempublikasikan
media

tersebut

elektronik,

melalui
dan

kita

budaya

untuk

Metode dan Pendekatan.

tradisi

a.Metoda.

lokal

untuk

halnya

Penulisan naskah ini menggunakan

internet,

metoda deskriptif analisis yaitu dengan

facebook.

menggambarkan keadaan yang berkaitan
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dengan permasalahan dan merumuskannya

naskah ini adalah landasan konstitusional

dalam upaya pemecahan.

UUD 1945 dan landasan operasional.

b.Pendekatan.

2.

Pembahasan

dalam

naskah

Landasan Konsitusional dan

ini

Operasional.

disusun dengan menggunakan pendekatan

a.UUD 1945 adalah hukum dasar negara

kualitatif sedangkan teknik pengumpulan

meliputi

data

ketatanegaraan

yang

digunakan

adalah

dengan

keseluruhan

sistem

berupa

kumpulan

yang

membentuk

melakukan studi kepustakaan.

peraturan-peraturan

LANDASAN PEMIKIRAN

negara dan mengatur atau memerintah

1. Umum.

yang merupakan keputusan politik nasional

Membangun karakter pemimpin bangsa

dalam menentukan sistem negara dan

merupakan masalah Bangsa Indonesia

pemerintahan negara. Membangun kualitas

yang harus dilakukan dengan cara yang

sumber daya manusia, kiranya perlu

dirancang

sesuai

menghayati UUD 1945 terutama pasal 28C

dengan kondisi obyektif bangsa dan negara

ayat (1), bahwa setiap orang berhak

Indonesia, pandangan hidup bangsa dan

mendapat pendidikan dan memperoleh

budaya bangsa. Indonesia sebagai negara

manfaat

yang memiliki sosial budaya heterogen

teknologi,

pendidikan karakter bangsa merupakan

meningkatkan kualitas hidupnya dan demi

bagian

program

kesejahteraan umat manusia. Demikian

pembangunan nasional yang berkelanjutan

juga Pasal 28C ayat (2), setiap orang

agar cita-cita dan tujuan nasional dapat

berhak

terwujud.

memperjuangkan haknya secara kolektif

dalam

dan

penting

dikembangkan

dalam

Sebagai instrumental input

landasan

pemikiran

penulisan

dari

ilmu

seni

dan

memajukan

pengetahuan

dan

budaya,

demi

dirinya

dalam

untuk membangun masyarakat, bangsa

Otonomi Daerah Dalam Rangka Membangun Karakter Pemimpin Bangsa Berbasis Budaya Lokal
Untuk Mempertahankan Keutuhan NKRI ( Anang Sugeng Cahyono

)

|76

Jurnal Universitas Tulungagung BONOROWO Vol. 0.No.1 Tahun 2013

dan negaranya. Mengacu pada amanat

c. Undang-Undang RI No. 20

UUD 1945 Pasal 28C ayat (1) dan ayat (2)

Tahun 2003.

tersebut, maka masyarakat baik secara

Undang-Undang RI No. 20 Tahun

perorangan maupun secara kolektif berhak

2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan

Undang-Undang ini membahas bahwa

berhak

sistem pendidikan nasional harus mampu

memajukan

memperjuangkan

dirinya

dalam

haknya,

serta

menjamin

pemerataan

memperoleh manfaat seni dan budaya.

pendidikan,

peningkatan

b. Undang-undang RI No. 17

relevansi

dan

kesempatan
mutu

efisiensi

serta

manajemen

pendidikan untuk menghadapi tantangan

Tahun 2007.
Undang-Undang Republik Indonesia

sesuai

dengan

tuntutan

perubahan

Nomor 17 Tahun 2007 tentang rencana

kehidupan lokal, nasional dan global

pembangunan jangka panjang nasional

sehingga perlu dilakukan pembaharuan

Tahun 2005 – 2025, yaitu terwujudnya

pendidikan secara terencana, terarah dan

karakter

berkesinambungan.

bangsa

kompetitif,

yang

berakhlak

tangguh,

mulia,

dan

d. Undang-undang Nomor 32

bermoral berdasarkan Pancasila, yang
dicirikan

prilaku

Undang-undang Nomor 32 Tahun

manusia dan masyarakat Indonesia yang

2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa

beragam, beriman dan bertakwa kepada

Prinsip otonomi daerah menggunakan

Tuhan Yang Maha,

prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti

bertoleran,
patriotik,

dengan

watak

dan

Tahun 2004.

Esa, berbudi luhur,

bergotongroyong,
berkembang

berorientasi iptek.

berjiwa

dinamis,

dan

daerah diberikan kewenangan mengurus
dan mengatur semua urusan pemerintahan
di luar yang menjadi urusan Pemerintah
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yang ditetapkan dalam undang-undang ini.

dengan

Daerah memiliki kewenangan membuat

pemimpin

kebijakan

daerah

mewujudkan masyarakat berahklak mulya,

pelayanan,

peningkatan

untuk

memberi

membangun

bangsa

karakter

adalah,

pertama;

serta,

bermoral, beretika, berbudaya dan beradab

prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat

berdasarkan palsafah Pancasila, kedua;

yang

peningkatan

mewujudkan bangsa yang berdaya saing.

kesejahteraan rakyat. Termasuk dalam hal

Visi dan Misi pemerintah 2010-2014 yang

penyelenggaraan pendidikan yang tertuang

dirumuskan

pada pasal 14 ayat (1)f, yaitu urusan wajib

operasional ke dalam sejumlah program

yang menjadi kewenangan pemerintahan

prioritas

daerah untuk kabupaten/kota merupakan

diimplementasikan dan diukur tingkat

urusan yang berskala kabupaten/kota.

keberhasilannya.

f. Undang-Undang RI No. 17

prioritas nasional dibawah ini bertujuan

bertujuan

peran

konsep

pada

dan

sehingga

dijabarkan

lebih

Adapun

lebih

mudah

dari

sebelas

untuk sejumlah tantangan yang dihadapi

Tahun 2007.
Tertuang pada Undang-Undang RI

oleh

bangsa

dan

negara

di

masa

terdapat

tiga

hal

yang

No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana

mendatang,

pembangunan jangka panjang nasional

berhubungan dengan konsepsi membangun

(RPJPN), yang dijabarkan secara bertahap

karakter pemimpin bangsa, yaitu:

dalam periode lima tahunan atau Rencana

1)Reformasi birokrasi dan tata kelola;

Pembangunan

2)Pendidikan, serta

(RPJMN).
menciptakan

Jangka

Visi

Menengah

RPJPN

Indonesia

2005-2025,
yang

maju,

3)Kebudayaan, kreativitas, dan inovasi
teknologi.

mandiri, adil dan makmur. Visi tersebut
direalisasikan

melalui

delapan

misi.

Adapun dua misi yang berhubungan
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PERKEMBANGAN BUDAYA LOKAL

masyarakat.

KABUPATEN TULUNGAGUNG

selalu menampakkan nilai norma-norma

1. Kebudayaan.

positif

Kebudayaan

arti

yang

dipegang

orang

teguh

Jawa

dalam

suatu

kehidupan keseharian. Kata budaya berasal

pandangan yang menyeluruh menyangkut

dari kata Sanksekerta buddhayah, yaitu

pandangan hidup, sikap, dan nilai. Atau

bentuk jamak dari kata budhi yang berarti

menurut deskripsi Raymond Williams,

budi atau akal. Dalam bahasa asing lainnya

“General state or habit of the mind

terdapat kata-kata seperti culture (Inggris),

general state of intellectua’l development

cultuur (Belanda), atau kultur (Jerman).

in a society or a whole”. Disebutnya pula,

Kata-kata itu sebenarnya berasal dari

“The general body of arts. A whole way of

bahasa

life,

pemeliharaan,

material,

dalam

Kebudayaan

intellectual,

spiritual”.

Latin

colere

yang

pengolahan

,

penggarapan

rampai judul buku Kumpulan Tulisan

pertanian. Dalam arti kiasan, katakata itu

Koentjaraningrat Memorial Lectures I-

juga

V/2004-2008, Perspektif Budaya). Budaya

pemurnian “, misalnya pembentukan dan

orang Jawa, selalu menitikberatkan akan

pemurnian jiwa. Menurut kaidah bahasa,

pentingnya pembentukan moral yang baik.

culture atau cultuur diartikan menjadi

Moral merupakan kunci utama untuk

“budaya”,

membentuk

culturele menjadi “kebudayaan “. Budaya

manusia

yang

diberi

arti

menjadi

dan

(Jakob Oetam~, 2009:9, dalam bunga

kepriadian

tanah

berarti

“pembentukan

sedangkan

berbudi luhur. Sehingga Nampak sudah

merupakan

budaya orang Jawa itu selalu menunjukkan

“kebudayaan”

nilai-nilai dan pesan moral positif. Dari

(Mochamoed Effendhie, 2000: 1).

berbudaya

yang

menghasilkan

baik,
nilai

maka
positif

kata

cultural

benda,

adalah

tanah

dan

atau

sedangkan
kata

sifat

akan1.
bagi
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2. Kebudayaan

Lokal

Kabupaten

bunga tabur menngiringi perjalanan kirab
Panji

Tulungagung

Lambang

Daerah.

Sambil

Ada berbagai bentuk kebudayaan yang

melenggak-lenggok serta menggoyangkan

menjadi

badan dan pinggulnya, mereka menari

ciri

khas

di

Kabupaten

Tulungagung diantaranya :

dihadapan para penonton kirab disepanjang

a.

Bersih Nagari :

rute yang dilewati.Pada urutan berikutnya

Kirab panji lambang daerah serta

Cucuk Laku atau Manggolo dan Panji atau

resepsi acara Bersih Nagari dilaksanakan

bendera lambang daerah, yang diiringi

dalam suasana meriah diiringi kirab,

sekelompok

parade dan pawai berbagai macam simbol

tombak yang menunjukkan kegagahan

serta perlambang yang diiringi ribuan

serta

peserta.Sebagai pembuka parade, sekitar

raksasa, Buceng Lanang yang dihiasi

70 orang yang memainkan alat musik serta

berbagai hasil bumi dan Buceng Wadon

melantunkan lagu jawa kuno, mengiringi

yang dihiasi dengan berbagai jenis buah-

perjalanan

buahan,

Kirab

panji

lambang

pengawal

keberanian.Dua

bersenjatakan

buah

tumpeng

yang masing-masing

dikawal

daerah.Disusul kemudian dengan barisan

sekitar 20 orang dengan berpakaian ala

Kasepuhan

Mulyo

punggawa kraton dan kerajaan menyusul

(pembawa dupa) yang diikuti 50 orang.

pada barisan berikutnya.Usai kirab dan

Hal

sesampai

ini

Sendang

sebagai

Tirto

perlambang

serta

di

Pendopo

Arum

dimaksudkan agar masyarakat Kabupaten

Kusumaning

Tulungagung dijauhkan dari mara bahaya

Tulungagung, dua buceng, yakni Buceng

dan terlepas dari semua kala, reribet serta

Lanang dan Wadon ditempatkan ditengah-

satru.Pada barisan dan urutan berikutnya,

tengah para undangan dan tamu yang

disusul

berparas

datang. Kegiatan ini merupakan wujud

cantik, Putri Dhomas, yang membawa

syukur atas nikmat yang diberikan Allah

sekelompok

wanita

Bongso

Kongas

Kabupaten
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SWT dan berharap semoga masyarakat

menolong,

hormat

Kabupaten Tulungagung mendapat berkah

diantaranya.

dan dijauhkan dari segala mara bahaya.

keselarasan hidup menjadi damai, tenang,

b. Manten Kucing :

dan sejahtera. Didalam prosesi Manten

Sehingga

menghormati
kerukunan

dan

Secara teoritis, kebudayaan akan

Kucing sendiri masyarakat diajak untuk

mengajarkan nilai-nilai yang baik dan juga

Guyup Rukun. Sebenarnya selain menjadi

mencerminkan normanorma positif bagi

media pembelajaran, keberadaan Manten

generasi muda. Tinggal generasi muda

Kucing bisa dijadikan sebagai objek wisata

(pelajar)

untuk

lokal. Keberadaan asset wisata daerah

menangkap nilai yang terkandung didalam

itulah, maka akan menyokong keberadaan

kebudayaan. Sebab kebudayaan sekarang

budaya Nasional. Dengan berbudaya yang

ini sekedartontonan, bukan lagi sebagai

baik, maka kita akan menjadi sosok

tuntunan, realita yang ada. Adapun nilai-

manusia, masyarakat atau bahkan Negara

nilai yang dapat penulis tangkap dari

yang berbudi luhur, saling menghormati,

prosesi Manten Kucing , diantaranya;

tolong

Pertama,

manusia

Masyarakat

kelebihan

oleh

mampu

atau

tidak

memang

Sang

diberi

Pencipta

yang

menolong,

Indonesia,

keramahtamahannya.

nalar,

c. Ulur – Ulur :

dan

karsa.

Sehingga

dan

sopan.

khususnya

di

daerah-daerah dahulu terkenal dengan

mempunyai, akal pikiran, budi pekerti,
rasa

jujur

mewujudkan diri untuk memilik budaya

Ritual didahului dengan arak-arakan

positif. Sehingga dengan berbudaya yang

beragam sesaji dari rumah kepala desa

baik,

norma-norma

setempat, menuju Telaga Buret. Di lokasi

positif di masyarakat. Kedua, dengan

ini, seluruh sesaji ditaruh tepat di samping

adanya tradisi budaya Manten Kucing

makam Mbah Joyo, tepat di tepi Telaga

tersebut,

Buret. Dua orang sesepuh desa lalu

akan

memberikan

warga

saling

dapat

tolong
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membacakan

mantra-mantra

sembari

1. Peran dan fungsi Pemerintah.

membakar kemenyan, di atas pusara mbah

Memperhatikan

Joyo. Usai memanjatkan doa, pemimpin

karakter bangsa yang memprihatinkan,

ritual inti, memandikan dua patung laki-

pemerintah

laki dan perempuan. Menurut pemimpin

memprioritaskan pembangunan karakter

ritual kedua patung tersebut merupakan

bangsa. Pembangunan karakter bangsa

perwujudan Sri Rejeki dan Sri Sedono,

seharusnya

menantu dan anak Mbah Joyo.Ritual ini

pembangunan nasional. Artinya, setiap

berintikan penghormatan pada leluhur,

upaya

serta bumi pertiwi yang telah memberi

dipikirkan keterkaitan dan dampaknya

penghidupan. Ulur-ulur merupakan bagian

terhadap pengembangan karaker. Hal itu

dari kearifan lokal. Lantaran rasa hormat

tecermin dari misi pembangunan nasional

pada leluhur, warga menjaga area telaga

yang memosisikan pendidikan karakter

tetap dipenuhi pepohonan serta hewan-

sebagai misi pertama dari delapan misi

hewan

guna

liar.

Ritual

diakhiri

dengan

situasi

mengambil

dan

inisiatif

menjadi

pembangunan

mewujudkan

arus

harus

visi

kondisi

untuk

utama

selalu

pembangunan

pembagian kue dan pisang sesajen. Inilah

nasional, sebagaimana tercantum dalam

saat yang dinanti warga, serta siapapun

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

yang menghadiri ritual. Sebab, barang

Nasional Tahun 2005 – 2025 (Undang-

siapa memakan kue atau pisan sesajen,

Undang Republik Indonesia Nomor 17

maka keinginan hatinya yang tulus akan

Tahun 2007), yaitu terwujudnya karakter

dikabulkan.

bangsa

yang

tangguh,

kompetitif,

berakhlak mulia, dan bermoral berdasarkan
DAERAH

Pancasila, yang dicirikan dengan watak

DALAM MELESTARIKAN BUDAYA

dan prilaku manusia dan masyarakat

LOKAL

Indonesia yang beragam, beriman dan

PERAN

PEMERINTAH
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bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

sebuah karakter yang selama ini semakin

berbudi

memudar.Pada prinsipnya, pengembangan

luhur,

bertoleran,

bergotong

royong, berjiwa patriotik, berkembang

budaya

dinamis, dan berorientasi ipteks. Dengan

dimasukan

adanya Otonomi daerah maka sudah

monolitik, melainkan terintegrasi kedalam

sepatutnya pemerintah daerah mampu

mata pelajaran. Dimana jika kita lihat isi

mewadahi segala macam bentuk budaya

kurikulum

untuk

Satuan Pendidikan (KTSP), sebenarnya

diintegrasikan

pendidikan

sebagai

di

lembaga

sarana

pelestarian

ada

dan

karakter
sebagai

dalam

ruang

bangsa
mata

pelajaran

Kurikulum

khusus

untuk

tidak

Tingkat

pendidikan

budaya dalam menciptakan pemimpin

karakter, yaitu melalui pengembangan diri.

yang berkarakter.

Oleh Karena itu guru dan sekolah perlu

a. Adanya

lembaga

pendidikan

karakter bangsa.
Pendidikan karakter merupakan hal

mengintegrasikan

nilai-nilai

yang

dikembangkan dalam pendidikan budaya
dan karakter kedalam KTSP.

yang baru sekarang ini meskipun bukan

Sebagai upaya untuk meningkatkan

sesuatu yang baru. Penanaman nilai-nilai

kesesuaian dan mutu pendidikan karakter,

sebagai sebuah karakteristik seseorang

Kementerian

sudah berlangsung sejak dahulu kala. Akan

mengembangkan grand design pendidikan

tetapi, seiring dengan perubahan jaman,

karakter untuk setiap jalur, jenjang, dan

agaknya menuntut adanya penanaman

jenis satuan pendidikan. Grand design

kembali nilai-nilai tersebut ke dalam

menjadi

sebuah wadah kegiatan pendidikan di

operasional pengembangan, pelaksanaan,

setiap pengajaran. Penanaman nilai-nilai

dan penilaian pada setiap jalur dan jenjang

tersebut dimasukkan (embeded) ke dalam

pendidikan. Konfigurasi karakter dalam

RPP dengan maksud agar dapat tercapai

konteks totalitas proses psikologis dan

Pendidikan

rujukan

Nasional

konseptual

dan
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sosial-kultural

tersebut

dikelompokan

b. Sekolah menjadi tempat kaderisasi

dalam: Olah Hati (Spiritual and emotional
development),

(intellectual

Setiap organisasi berusaha untuk

development), Olah Raga dan Kinestetik

membina anggotanya agar kelak siap untuk

(Physical and kinestetic development), dan

memimpin dan bekontibusi bagi Indonesia.

Olah Rasa dan Karsa (Affective and

Salah

Creativity development). Pengembangan

kaderisasi.

dan implementasi pendidikan karakter

penting bagi sebuah organisasi, karena

perlu dilakukan dengan mengacu pada

merupakan inti dari kelanjutan perjuangan

grand design tersebut.

organisasi ke depan. Kaderisasi adalah

2. Sistem pendidikan nasional.

suatu

a.

Sistem

Olah

Pikir

calon pemimpin bangsa.

pendidikan

nasional

satu

langkah

riil-nya

Kaderisasi

proses

adalah

merupakan

untuk

hal

menciptakan

kader-kader baru yang siap menjalankan

komprehensif dan integratif.

organisasinya. Kaderisasi adalah sebuah

Pembangunan

pendidikan

keniscayaan mutlak membangun struktur

nasional mengharuskan adanya upaya-

kerja yang mandiri dan berkelanjutan.

upaya perbaikan yang lebih mendasar dan

Fungsi

strategis.

mempersiapkan calon-calon (embrio) yang

Seluruh

sistem

komponen

bangsa,

dari

kaderisasi

terutama pemerintah harus bersatu padu

siap

dan bersungguh-sungguh meningkatkan

perjuangan sebuah organisasi.

komitmen

dan

Proses kaderisasi bertujuan agar anggota

peningkatan

baru memahami visi dan misi organisasi,

mutu pendidikan sebab pembangunan dan

sehingga setelah masuk ke dalam oganisasi

penyelenggaraan pendidikan nasional yang

tersebut maka keberlangsungan organisasi

benar dan efektif merupakan amanat

dapat tetap terjamin. Sukses atau tidaknya

konstitusi.

sebuah institusi organisasi dapat diukur

untuk

merealisasikan

merumuskan

kebijakan

melanjutkan

tongkat

adalah

estafet
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dari

kesuksesannya

kaderisasi

dalam

internal

kembangkannya.

proses

yang

Karena,

wujud

di

Kesimpulan dan Saran
1. Kesimpulan

dari

Berdasarkan

pembahasan

dalam

membangun

keberlanjutan organisasi adalah munculnya

otonomi

kader-kader yang memiliki kapabilitas dan

karakter pemimpin bangsa berbasis budaya

komitmen terhadap dinamika organisasi

lokal untuk mempertahankan keutuhan

untuk

NKRI, dapat ditarik beberapa kesimpulan

masa

depan.Salah

satu

proses

daerah

uraian

kaderisasi yang ada di perguruan tinggi

sebagai berikut:

adalah

yang

a. Otonomi Daerah memberi peluang
yang besar bagi Pemerintah Daerah

Orientasi

Mahasiswa

merupakan

washilah

atau

sarana

pengenalan

Mahasiswa

baru

terhadap

dalam

melestarikan

budaya

lokal

kampus dan dunia kemahasiswaan itu

sehingga nilai luhur yang terkandung

sendiri. Orientasi Mahasiswa sejatinya

didalamnya dan menciptakan seorang

menjadi sebuah pendidikan khusus bagi

pemimpin

Mahasiswa agar tidak sekedar “mencintai

karakter.

kampus” saja atau menjadi “Mahasiswa

b. Sistem

bangsa

pendidikan

yang

memiliki

nasional

dan

kupu-kupu” yang kesehariannya hanya

kurikulum

pulang pergi kekampus, kantin, kosan,

mengadopsi nilai – nilai kebudayaan

nangkring dan pacaran. Mahasiswa adalah

lokal sehingga lembaga pendidikan

harapan dan generasi penerus bangsa yang

sebagai

idealnya memiliki sebuah kafaah dan

pemimpin bangsa yang berkarakter

intelektualitas tinggi sebagai agent of

belum bisa maksimal.

change, control social, dan man of analyzis

unit

pengkaderan

belum

calon

2. Saran-Saran

serta memiliki peran social yang tinggi di
Masyarakat.

didalamnya

Untuk

membangun

karakter

pemimpin bangsa berbasis budaya lokal
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untuk mempertahankan keutuhan NKRI
dapat disarankan :
a. Pemerintah

daerah

melalui

SKPD

terkait akan terus berupaya melestarikan
budaya

lokal

mematenkan

terlebih
budayanya

mampu
sehingga

karakter suatu bangsa tidak akan hilang
ataupun diklaim oleh bangsa lain.
b. Lembaga pendidikan sebagai tempat
kaderisasi

/

menciptakan

calon

pemimpin bangsa yang berkarakter
harus

menanamkan

rasa

bangga

memiliki dan melestarikan budaya lokal
melalui

kurikulum

ataupun

mata

pelajaran/kuliah tertentu sehingga nilai
kebudayaan yang mendasari keutuhan
NKRI dapat terus dijaga.
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