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Pembangunan Berwawasan Kultural 

 

 

- Yang terhormat Bapak Ketua dan para anggota Dewan Penyantun Universitas Sebelas 

Maret. 

- Yang terhormat Bapak Rektor / Ketua Senat, Sekretaris Senat, dan para Anggota Senat 

Universitas Sebelas Maret. 

- Yang terhormat para Pembantu Rektor, dan para Dekan di lingkungan Universitas 

Sebelas Maret. 

- Yang terhormat Para Civitas Akademika Universitas Sebelas Maret. 

- Yang terhormat para tamu Undangan, handai-taulan, sanak-keluarga, dan 

- Hadirin sekalian yang saya muliakan. 

 

 Perkenankanlah saya pertama-tama memanjatkan puji syukur ke Hadirat Tuhan Yang 

Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat Nya kepada kita sekalian sehingga kita dapat 

berkumpul di tempat yang terhormat ini untuk mensyukuri nikmat dan karunia Nya. 

 Pada kesempatan ini, saya menghaturkan terima kasih kepada Pemerintah, khususnya 

Bapak Menteri Pendidikan Nasional yang telah mengangkat dan mempercayai saya 

memangku jabatan akademik sebagai Guru Besar pada Fakultas Sastra dan Seni Rupa 

Universitas Sebelas Maret. 

 Dalam rangka memenuhi kewajiban dan tradisi akademik yang terpuji, saya akan 

menyampaikan pidato pengukuhan sebagai Guru Besar di hadapan sidang Senat Terbuka 

yang terhormat ini dengan mengambil topik berjudul PEMBANGUNAN 

BERWAWASAN KULTURAL. 

 Salah satu kecenderungan yang tampak jelas dari dinamika kehidupan dewasa ini ialah 

perubahan-perubahan yang disebabkan oleh upaya-upaya manusia di berbagai bidang yang 

berlangsung kian cepat. Perubahan-perubahan tersebut terasa besar sekali pengaruhnya 

bagi berbagai aspek kehidupan. Ditambah lagi masuknya beragam unsur media cetak dan 

elektronik telah memberi warna dan corak tersendiri pada sendi-sendi kehidupan kita. Kita 

dihadapkan pada adanya penetrasi nilai-nilai baru yang acapkali bertentangan dengan nilai 

lama yang konvensional, kecenderungan pragmatik, materialistik,  dan hedonik menjadi 
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dominan di tengah masyarakat yang makin konsumeristik, yang ujung-ujungnya sampai 

pada pemiskinan spiritual. Fenomena-fenomena dalam kehidupan yang kerap terjadi 

seperti peristiwa “unjuk rasa” yang tidak jarang menimbulkan kekacauan tindak kekerasan 

dan kekejaman yang luar biasa, seperti penjarahan harta dan pembakaran bangunan oleh 

massa, adalah merupakan salah satu contoh kecenderungan tadi. 

 

Hadirin yang saya hormati, 

 Dengan latar belakang sebagaimana diuraikan di atas, maka masalahnya adalah ; 

mengapa bisa terjadi fenomena tersebut, apakah budaya kekerasan memang menjadi milik 

kita ( milik bangsa Indonesia umumnya dan milik budaya Jawa Surakarta khususnya ), dan 

bagaimana merancang dan melaksanakan pembangunan di tengah era globalisasi seperti 

sekarang ini. Masalah-masalah tersebut akan dibahas dalam pidato pengukuhan yang 

berjudul “Pembangunan Berwawasan Kultural” ini. 

 

I. Konsep Pembangunan Dan Kultur (Kebudayaan) 

 

 Di negara kita Indonesia, konsep “pembangunan” mulai popular pemakaiannya 

sejak Orde Baru berkuasa dengan Kabinetnya yang disebut Kabinet Pembangunan dan 

Program Pembangunan Lima Tahun (PELITA) mulai diperkenalkan. Dalam pemakaian 

sehari-hari, dijumpai istilah-istilah : pembangunan, pertumbuhan, dan perkembangan. 

Oleh Nico Schulte Nordhalt, dilakukan studi terhadap pemakaian tiga istilah tersebut, 

dan kesimpulannya ialah bahwa konsep pembangunan dalam pemakaiannya menunjuk 

kepada peningkatan yang lebih banyak dihasilkan oleh upaya pemerintah terutama 

untuk mengubah dan memperbaiki keadaan yang memprihatinkan (Nico Schulte 

Nordhalt, 1987 : 39-40). Jadi pembangunan tidak lain adalah suatu upaya yang 

terancang untuk memperbaharui atau meningkatkan seluruh aspek kehidupan manusia 

menjadi lebih baik, dengan mengerahkan segenap potensi yang dimiliki. Penekanan 

pada upaya dimaksud adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah. 

 Selanjutnya konsep kebudayaan menurut pandangan humanistik adalah 

keseluruhan sikap, adat-istiadat, dan kepercayaan yang membedakan sekelompok 

orang dengan kelompok lain, yang ditransmisikan melalui bahasa, objek material, 
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ritual, institusi, dan kesenian dari suatu generasi kepada generasi berikutnya (Alo 

Hiliweri, 2003 : 112). 

 Oleh Alfian ditekankan bahwa kebudayaan merupakan salah satu sumber utama 

dari sistem atau tata nilai yang dihayati atau dianut seseorang atau masyarakat yang 

selanjutnya membentuk sikap mental atau pola berpikirnya. Sikap mental itu 

mempengaruhi dan membentuk pola tingkah laku dalam berbagai aspek kehidupannya, 

yang pada gilirannya melahirkan sistem politik, sistem ekonomi, sistem sosial, dan 

ipteks. (Alfian, 1980 : 18). 

 Secara singkat, kebudayaan adalah keseluruhan hasil kerja jiwa manusia yang 

diperoleh melalui belajar. Dengan demikian jika dikaitkan antara pembangunan dengan 

kebudayaan, maka keseluruhan aspek kehidupan manusia yang ingin ditingkatkan 

dalam pembangunan tidak lain adalah kebudayaan manusia itu sendiri, yang meliputi 

sistem nilai, sikap, perilaku, ipteks dan objek material. Dalam pengertian khusus / 

sempit, kebudayaan diidentikkan dengan kesenian. 

 

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

 Selanjutnya pembangunan berwawasan kultural dimaksudkan kecuali 

pembangunan itu tertuju pada peningkatan kebudayaan, juga dalam melaksanakan 

pembangunan itu sendiri perlu mendasarkan diri pada kebudayaan yang dimiliki. 

khususnya menyangkut sistem nilai, sikap, dan adat-istiadat. 

 

II. Fenomena Budaya Kekerasan Dewasa Ini. 

 

 Terhadap kerusuhan-kerusuhan yang terjadi di Solo, Soedarmono dkk mencoba 

menjelaskan melalui pendekatan historis mengkaitkan dengan periodisasi 

perkembangan Kota Solo. (Solopos, 19 Februari 2004). Penyebab terjadinya kerusuhan 

di Solo dewasa ini oleh Soedarmono dkk dijelaskan oleh adanya kebijakan Rezim Orde 

Baru yang militeristik bersimbiosis dengan kapitalis konglomerat. Pertumbuhan 

ekonomi pasar bergerak menuju sistem oligopoli antara penguasa dan pengusaha. 

Seluruh target pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang bersifat makro, 

sehingga di tingkat bawah tidak ada perubahan yang berarti, kemiskinan tetap saja ada 
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pada mereka. Pembangunan kota tidak untuk kepentingan rakyat banyak. Hal ini 

tampak semakin tumbuhnya kelompok yang terpinggirkan dari kawasan perkotaan. 

Mereka tidak memiliki akses terhadap berbagai fasilitas perkotaan yang sudah dan 

tengah dibangun. 

 Sementara itu sistem sentralistik politik Orde Baru, telah banyak mendiktekan 

doktrin-doktrin berbagai bidang kehidupan : politik, sosial, moral, hankam, yang tidak 

memberi kesempatan sedikitpun tumbuhnya kreativitas, dan inisiatif dari bawah. 

Secara kultural, masyarakat terrtekan oleh budaya indoktrinasi. 

 Di sisi lain, sistem ekonomi kapitalis sebagai unsur budaya asing telah masuk ke 

dalam sendi-sendi kehidupan kita, yang melahirkan sikap hidup yang pragmatik, 

materialistik, dan hedonik. Hal yang demikian membuat masyarakat semakin 

transaksional, segala urusan dihitung dengan nominal uang. Teori “Trias economica”, 

dan konsep “homo economicus” dilaksanakan, demikian pendapat Faiz Manshur yang 

disalin oleh Hazwan Iskandar Jaya (Hazwan Iskandar Jaya, dalam Kedaulatan Rakyat, 

3 Mei 2004). Pragmatisme membuahkan keserba-cepatan memperoleh hasil, bukan 

bersandar pada proses. Oleh karena itu keinginan memperoleh sesuatu secara instan, 

mengubah sikap hidup, sikap budaya dan sikap politik masayarakat. 

 

 Hadirin sekalian yang saya muliakan, 

 Tersebab oleh politik yang sentralistik-indoktrinatif penguasa dengan sistem 

ekonomi kapitalis menjadikan rakyat kebanyakan tetap miskin dan tertekan secara 

politis, namun telah kerasukan oleh nilai budaya baru pragmatik, dan hedonik. Nilai 

baru tersebut semakin kuat mempengaruhi kehidupan berkat program-program televisi 

yang tidak jarang mempertontonkan kemewahan (glamour). Akibatnya setiap ada 

kesempatan meledaklah fenomena tindakan massal kekerasan, kekacauan dan 

penjarahan sebagaimana telah terjadi sewaktu gerakan reformasi berlangsung. 

Fenomena yang demikian menunjukkan adanya krisis kebudayaan khususnya krisis 

nilai pada sebagian besar masyarakat. Nilai-nilai lama dianggap telah usang oleh 

karena tidak pernah disinggung, dianjurkan, apa lagi ditekankan untuk menjadi 

pegangan hidup, sementara nilai-nilai baru yang dianggap tepat belum diketemukan 

apalagi diajarkan oleh para pimpinan masayarakat. 
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 Bahwa terjadinya peristiwa-peristiwa kekerasan, dan penjarahan massal tersebut 

tidak jarang dimasuki unsur-unsur sentimen etnik khususnya terhadap etnik Cina, hal 

itu sersebab adanya stereotipe yang telah terbentuk  lama pada masyarakat yang 

menganggap Cina sebagai konglomerat pemegang kendali ekonomi masyarakat yang 

telah bekerja sama dengan penguasa / birokrat. Burger (1984) menyebut munculnya 

orang-orang Cina dalam kancah perekonomian di Indonesia dimulai sejak akhir abad 

18. Pada masa itu Kerajaan Mataram mengalami kemunduran di bidang perdagangan 

laut oleh karena tekanan Pemerintah Hindia Belanda. Akibatnya golongan menengah 

(pedagang) pribumi vakum. Kekosongan itu diisi oleh orang-orang Timur Asing 

termasuk Cina (Burger, 1984 : 103). 

 

III. Tinjauan Historis Wawasan Kultural Pembangunan. 

 

1. Pembangunan Dunia Barat dan Timur : suatu komparasi. 

  Pemakaian istilah Dunia Barat dan Dunia Timur atau Barat dan Timur 

sebenarnya lebih menekankan arti simbolik dari pada arti geografis. Dunia Barat 

yang meliputi Eropa Barat, Amerika Serikat, Kanada, Australia dan Selandia Baru, 

secara simbolik kultural selalu dihubungkan dengan kapitalisme, teknologi, dan 

imperialisme. Dunia Timur yang secara geografis meliputi India, Cina, Korea, 

Jepang dan negara-negara Asia Tenggara, secara simbolik-kultural selalu dikaitkan 

dengan kelebihan penduduk, kemiskinan, dan keterikatan pada masa lampau (To 

Thi Anh, 1984 : 1). 

  Perkembangan kebudayaan Barat menurut To Thi Anh didasarkan pada tiga 

nilai, yakni : martabat manusia, kebebasan dan teknologi. Berkat sumbangan 

warisan budaya Yunani dan Romawi kuno yang membuka aspek penalaran 

manusia, pembangunan kebudayaan Barat berkembang pesat menuju pada 

kemenonjolan kemajuan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Akibat kemajuan ilmu 

pengetahuan dan teknologi tersebut adalah tercapainya kemakmuran ekonomi. 

Pembangunan kebudayaan yang demikian mempunyai orientasi yang kuat pada 

pemenuhan kebutuhan manusia yang bersifat materi. Oleh karena itu kebudayaan 
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seperti itu sering disebut sebagai kebudayaan materi atau maretialisme (Alfian, 

1980 : 19), atau budaya material yang bersifat overt (Alo Hiliweri, 2003 : 120). 

  Pemenuhan materi secara berlebihan sebagaimana terjadi pada negara-negara 

Barat, kurang diikuti dengan pemenuhan kebutuhan rohani. Akibatnya terjadi 

proses dehumanisasi atau pengurangan arti kemanusiaan seseorang karena 

kebutuhan rohaninya tak terpenuhi secara memuaskan. Kegoncangan jiwa terjadi, 

yang kemudian timbul berbagai corak tingkah laku yang aneh-aneh, seperti : 

manusia kesepian (the lonely crowd), budaya cult/sistem keagamaan yang 

mengandung sifat-sifat otoriter, menolak sesuatu yang dianggap mapan atau 

established, sebagaimana diperlihatkan oleh kaum “hippies”, atau kaum “urakan”, 

dan perilaku free sex. 

  Untuk mengatasi krisis rohani tersebut, banyak orang-orang Barat melakukan 

perantauan kejiwaan ke berbagai kebudayaan Timur. Mereka mempelajari dan 

mendalami berbagai aliran kepercayaan atau kebatinan, filsafat, karya sastra, dan 

seni-budaya Timur yang sarat dengan tuntunan rohani. Hasilnya, masyarakat Barat 

menunjukkan kemampuan mereka yang relatif berhasil dalam menghadapi dan 

mengatasi krisis. Rupanya, demikian Alfian menulis (Alfian, 1980 : 28), krisis 

merupakan sesuatu yang tak bisa dipisahkan dari proses pembangunan diri mereka. 

Krisis adalah tantangan yang harus diatasi, bukannya dihindari. Dengan nilai-nilai 

dasar yang terkandung di dalam kebudayaannya, masyarakat Barat menghadapi 

krisis dengan menunjukkan kesediaannya menerima nilai-nilai baru dan 

memasukkannya sebagai bagian integral dari kebudayaannya. 

  

  Hadirin sekalian yang saya muliakan, 

  Di Dunia Timur, tiga aliran kebudayaan Timur yakni Konfusianisme, 

Taoisme, dan Budhisme telah mempengaruhi seluruh Asia lebih dari 2000 tahun. 

Ketiganya mengilhami sistem pendidikan, seni, sastra, perundang-undangan, 

organisasi sosial, dan membentuk “ketaksadaran kolektif” yang mendasari hidup 

rakyat Asia, dan membentuk pandangan hidup orang Timur (To Thi anh, 1984 : 5). 

  Konfusianisme bertujuan membangun kesejahteraan manusia dalam 

hubungannya yang harmonis dengan masyarakatnya, Taorisme mengajarkan 
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keselarasan manusia dengan Tao, dan Budhisme mengajarkan langkah mengatasi 

penderitaan manusia menuju keselamatan melalui Pencerahan. Masyarakat Timur 

yang menghayati sistem nilai yang bersumber pada kebudayaan seperti itu berarti 

mengutamakan kebidupan rohani, dan oleh karena itu cenderung untuk tidak 

menaruh perhatian pada peningkatan kualitas kehidupan materi. 

  Kehidupan rohani yang dalam dan halus, tercermin pada hasil karya seni-

budaya yang bermutu, yang sering berjalinan erat dengan kepercayaan yang dianut. 

Ditinjau dari konsep modernisasi Barat yang bersumber pada kebudayaan materi, 

suasana kehidupan Dunia Timur adalah statis, tradisional. 

  Masyarakat Timur yang tradisional tersebut, meski berupaya keras agar tetap 

lestari, sebagaimana dilakukan oleh Jepang dan Cina dengan politik isolasinya, 

tidak dapat mempertahankan kedamaiannya oleh karena tidak mungkin bisa 

mengurung diri dari pengaruh dunia luar yang melingkunginya, apalagi dalam 

suasana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang amat pesat sejak 

pertengahan abad 19 silam. 

  Akibatnya terjadilah perbenturan budaya antara Timur dan Barat dalam wujud 

perang Kolonial antara Barat (penjajah) dengan Timur (terjajah). Di balik 

perjuangan bangsa-bangsa Timur melawan kolonialisme, sebenarnya ditilik dari 

aspek kultural sedang terjadi krisis kebudayaan dalam masyarakat Timur. 

Masyarakat Timur tengah mempertanyakan kembali relevansi dari nilai-nilai yang 

terkandung dalam kebudayaan mereka masing-masing. 

  Menghadapi goncangan krisis tersebut terdapat tiga corak reaksi terhadap 

tantangan kebudayaan Barat (Alfian, 1980 : 36-39). Corak reaksi pertama 

diperlihatkan oleh mereka yang terpesona pada keunggulan budaya Barat. 

Keterpesonaan tersebut menyebabkan mereka kehilangan kepercayaan pada diri 

sendiri, dan secara total melakukan westernisasi dan meninggalkan / melupakan 

nilai-nilai budaya sendiri. 

  Corak reaksi kedua diperlihatkan oleh mereka yang bersikap anti Barat, 

dengan melakukan sikap menolak segala hal yang berasal dari Barat. Sedangkan 

corak reaksi ketiga datang dari mereka yang berusaha melihat perbenturan 

kebudayaan Timur dengan Barat secara lebih realistis dan kritis. Secara jujur 
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mereka mengakui keunggulan Dunia Barat dalam hal-hal tertentu seperti ; 

ekonomi. Industri, ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itulah dalam hal-

hal tertentu tadi mereka berusaha mencontoh Barat, dan menjadikannya sebagai 

nilai-nilai baru yang masuk sebagai bagian integral dari kebudayaan mereka. 

Modernisasi dengan tetap berpegang teguh pada nilai budaya kepribadian sendiri. 

Corak inilah yang secara gemilang dan sukses diperlihatkan oleh Jepang.   

 

2. Pembangunan di Indonesia 

 

a. Masa Kerajaan-Kerajaan Hindu 

  Sumber informasi utama mengenai pembangunan berkaitan dengan 

kebudayaan di Indonesia khususnya di Jawa pada masa pemerintahan Kerajaan 

Kuno (jaman Hindu) adalah karya sastra yang dihasilkan pada jamannya. Karya 

sastra terpenting yang memuat uraian pembangunan budaya dua kerajaan besar 

sebagai pusat budaya jamannya dan juga sebagai peletak dasar budaya Indonesia 

khususnya Jawa kini adalah Pararaton dan Negarakertagama. Keduanya memuat 

sejarah dan budaya kerajaan Singosari dan Majapahit. 

  

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

 Sekurang-kurangnya terdapat tiga peristiwa besar menyangkut budaya termuat 

dalam kedua karya sastra di atas, yakni ; pertama, peristiwa upacara keagamaan 

yang dilakukan oleh Raja Kertanegara, dari Kerajaan Singosari; kedua, peristiwa 

Sumpah Palapa GajahMada Patih Kerajaan Majapahit; dan ketiga, peristiwa Pesta 

Srada yang diselenggarakan oleh Raja Hayam Wuruk. 

 Peristiwa pertama menyangkut upacara keagamaan yang dilakukan oleh raja 

Kertanegara. Meskipun peristiwa tersebut dalam Pararaton ditulis singkat, hanya 

disinggung beberapa baris ( periksa : Padmapuspita, 1966 : 70-71), dalam 

Negarakertagama diuraikan dengan rinci dalam pupuh 43, yang sebagian 

terjemahannya adalah sbb : 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 9 

Itulah sebabnja baginda teguh bakti menjembah kaki Sakjamuni, teguh tawakal 

mendjalankan pantjasila, samskara dan abhiseka krama------------------------------

---------------------------------------------------------------------- 

Putus dalam filsafat, tata bahasa dan ilmu lainnja. Berlomba-lomba beliau 

menjergap segala seluk beluk kebatinan. Terutama tantra Subuti, diselami, 

rasanja merasuk ke dalam hati. Untuk keselamatan negara, beliau melakukan 

pudja, joga, dan semadi. Suka memberikan derma kepada rakjat dan mendirikan 

biara untuk para pendeta. (Slamet Muljono, 1965 : 108). 

Peristiwa budaya diatas menunjukkan bahwa pembangunan yang dilaksanakan 

lebih menitik beratkan pada unsur budaya rohani. Kecuali telah disebut-sebut 

istilah Pancasila yang kini menjadi filsafat hidup bangsa Indonesia, juga 

ditunjukkan sikap keteladanan atau budaya “panutan” dari sang Raja terhadap 

rakyatnya, yakni sikap dermawan, dan patuh pada ajaran agama. 

 Peristiwa kedua, Sumpah Palapa Gajahmada. 

Sumpah itu selengkapnya tertulis demikian : 

“Lamun huwus kalah nusantara isun amukti palapa, lamun kalah ring 

Gurun,ring Seram, Tanjung Pura, ring Haru, ring Pahang, Dompo, ring Bali, 

Sunda, Palembang, Tumasik, samana isun amukti palapa”. (Slamet Muljono, 

1965 : 189). 

Meskipun Sumpah Palapa tersebut merupakan peristiwa yang menunjukkan 

kemenonjolan aspek politik, namun terwujudnya Nusantara sebagai satu kesatuan 

politik yang telah dicapai oleh Majapahit mengandung makna kultural yang sangat 

penting yang menjadi titik tolak pengembangan kebudayaan masa selanjutnya. 

Makna persatuan dan kesatuan akhirnya menjadi nilai atau bahkan sistem nilai 

budaya kita yang sangat mendasar. 

 Peristiwa budaya ketiga adalah peristiwa Upacara Srada. Peristiwa tersebut 

secara lengkap dan cermat ditulis dalam Negarakertagama pupuh 63 sampai 67, 

merupakan peristiwa upacara korban selamatan atau korban srada (dalam budaya 

Jawa kini disebut nyadran) untuk memperingati wafat Rajapatni atas perintah Rani 

Tribuwanawijayatunggadewi, oleh Prabu Hayam wuruk. (uraian upacara 

selengkapnya, periksa : Slamet Muljono, 1965 : 194-196). 
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Hadirin yang saya muliakan, 

 Peristiwa budaya tersebut tidak saja menunjukkan pentingnya pembinaan 

budaya rohani, tetapi juga dari peristiwa tersebut yang ternyata dapat terselenggara 

dengan sukses dan lancar dapat dirasakan berkat kegotong-royongan yang kuat 

diantara para warga istana maupun rakyat pada umumnya. Jiwa dan semangat 

gotong-royong inilah kini menjadi salah satu nilai dasar sistem budaya masyarakat 

bangsa kita disamping nilai persatuan dan kesatuan yang telah disebut di depan. 

 

b. Masa Pemerintahan Kerajaan-Kerajaan Islam 

 Pada kurun waktu pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam, yang diawali oleh 

Kerajaan Demak, pembangunan kebudayaan yang telah dirintis sejak jaman Hindu 

terus berlangsung dan berkembang sampai pada akhirnya muncul Keraton-Keraton 

Surakarta dan Yogyakarta menjadi pusat pengembangan kebudayaan khususnya 

Jawa. 

 Jikalau pada jaman Hindu sumber informasi pembangunan budaya diperoleh 

melalui karya-karya sastra, pada jaman kerajaan-kerajaan Islam berkuasa, karya 

sastra pada jamannya tidak saja berfungsi sebagai sumber informasi bagi kita tetapi 

lebih dari itu juga menjadi pedoman atau pegangan bagi pelaksanaan pembangunan 

itu sendiri. Dalam hal ini karya sastra menjadi pegangan atau bahkan tuntunan bagi 

pembangunan moral. Tegasnya menjadi tuntunan pembangunan kebudayaan 

rohani. 

 Karya sastra yang memuat tuntunan bagi para negarawan atau para birokrat 

pemerintahan oleh karenanya perlu dilaksanakan oleh mereka adalah Wulang Reh 

karya Paku Buwono IV dan Asta Brata karya Yasadipura I. Sementara itu karya 

sastra yang sarat dengan ajaran moral bagi setiap orang dalam menjalani hidup dan 

kehidupan adalah Dewa Ruci karya Yasadipura I. 

 Serat Dewa Ruci ditulis oleh R. Ng. Yasadipura I, yang bagian darinya dikutib 

kembali dalam Serat Cabolek. Serat Cabolek tersebut juga ditulis oleh penulis yang 

sama, dan oleh karena memuat bagian Serat Dewa Ruci inilah maka Serat Cabolek 

digolongkan sebagai sebuah Suluk, yakni naskah bahasa Jawa yang berbentuk 
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sajak, berwujud dialog yang membahas perkara-perkara agama (Soebardi, 2004 : 

63). 

 Ikhtisar isi Serat Dewa Ruci mengkisahkan perjalanan hidup Bima, seorang 

tokoh Pandawa dalam cerita wayang, dalam melaksanakan perintah gurunya yakni 

Drona untuk mencari air kehidupan. Dialog antara Bima dengan Dewa Ruci yang 

juga termuat dalam Serat Cabolek merupakan episode yang memuat kandungan 

filsafat yang dalam. 

 Keseluruhan isi Serat Dewa Ruci memuat pelajaran yang sangat berharga 

mengenai etika dan mistik yang hingga kini menjadi nilai-nilai budaya yang dianut 

oleh masyarakat Jawa pada umumnya. Bagi orang Jawa kemenangan Bima atas 

halangan-halangan yang tidak henti-hentinya merintangi pencarian air kehidupan 

mengandung ajaran etika yang sangat penting. Dari pengalaman-pengalaman Bima, 

orang Jawa memahami bahwa untuk mencapai tujuan hidup, manusia harus 

menghadapi berbagai rintangan, dan rintangan ini hanya dapat diatasi bila manusia 

memiliki tekad yang teguh yang didasarkan atas kejujuran, keikhlasan dan 

kesetiaan pada tujuan (Soebardi, 2004 : 66). 

Adapun kandungan mistik Serat Dewa Ruci adalah diperolehnya air kehidupan 

sebagai tujuan akhir mistik “pamoring kawula – Gusti” atau persatuan antara abdi 

dengan Tuhan. Tujuan mistik ini dalam bahasa Jawa juga dirumuskan sebagai 

“Weruh sangkan – pamaring dumadi”, yang berlatar belakang konsepsi Jawa 

mengenai hubungan Tuhan dengan dunia dan manusia, yang dapat ditemukan 

dalam ajaran Dewa Ruci kepada Bima. 

 Pembangunan  rohani khususnya pembangunan moral bagi seorang pemimpin 

birokrat atau negarawan didasarkan pada ajaran Astabrata yakni serat bagian Serat 

Rama terjemahan R Ng. Yosodipura I dari Ramayana. Astabrata atau Delapan 

Aturan Kehidupan (Soemarsaid Moertono, 1985:51) merupakan “laku” yang perlu 

diterapkan oleh para negarawan dalam melaksanakan tugasnya, bertindak seperti 

sifat delapan Dewa, yakni dermawan seperti sifat Dewa Indra, memberantas semua 

kejahatan seperti sifat Dewa Yama, bertindak bijaksana seperti sifat Dewa Surya, 

penuh kasih sayang seperti sifat Batara Candra, memiliki ketelitian dan pemikiran 

yang dalam seperti Batara Bayu, mensejahterakan masyarakat seperti Batara 
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Kuwera, berwawasan luas seperti Batara Baruna, dan memiliki tekad teguh 

menghadapi musuh seperti Batara Brama. 

 Dengan demikian jelas bahwa pada masa kerajaan Islam, pembangunan yang 

dilakukan tidak saja menitik beratkan pada pembangunan aspek rohani, bahkan 

lebih dari itu menjadikan pembangunan moral sebagai dasar bagi kehidupan 

masyarakat maupun pemimpin dalam melaksanakan kewajibannya. 

 Munculnya karya sastra sebagai produk budaya (seni) yang “adiluhung” 

khususnya dan intensifnya pembangunan kebudayaan (rohani) pada umumnya, 

menurut Rouffaer sesungguhnya telah dimulai sejak masa Mataram Kartasura 

(1668-1744). Pada masa itu bahasa Jawa, seni batik, budaya keraton, dan seni 

wayang berkembang pesat sampai pada puncak kejayaannya pada awal abad 19 

yakni masa tahun 1830-1858. (Burger, 1984 : 86-94). 

 Dalam hal ini Burger menyebut bahwa kebudayaan Jawa dalam tahun ± 1800 

merupakan “kebudayaan pahlawan” dan karya sastra dan wayang menjadi 

pegangan hidup oleh karena keduanya mengajarkan norma-norma dan sikap hidup. 

Wayang merupakan “gudang tatacara kesopanan dan hidup”, demikian Stutterheim 

menyebut. 

 Berkaitan dengan seni pertunjukan wayang khususnya, dan pentas seni 

tradisional Jawa umumnya, Samsi Haryanto (1993) pernah melakukan penelitian 

masyarakat di wilayah Kabupaten Klaten bagian Selatan. Penelitian bertujuan 

untuk mencari tahu mengapa di dalam masyarakat yang tinggal di wilayah daerah 

agraris tadhah hujan selalu dipentaskn seni tradisional jenis seni rakyat seperti 

tayub dan jathilan dalam upacara adat bersih desa setempat, sementara di wilayah 

daerah agraris pengairan teknis selalu dipentaskan seni tradisional jenis seni kraton 

yakni wayang dalam upacara adat bersih desa mereka. Kesimpulan penelitian 

menyebut bahwa di wilayah daerah agraris irigasi teknis, masyarakat tidak khawatir 

sedikitpun tentang panenan pertanian mereka, sementara itu kekhawatiran dialami 

oleh wilayah daerah bagraris tadhah hujan terhadap panen atau tidaknya pertanian 

mereka (Samsi Haryanto, 1993:68). 

 Ketidak khawatiran akan datangnya panen pada masyarakat agraris teknis 

menimbulkan pemikiran mereka tidak terpancang pada harapan akan datangnya  
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panen, melainkan pada hal yang lebih mendasar yakni cita-cita hidup. Adapun cita-

cita hidup yang ingin dicapai sudah tentu merupakan nilai-nilai yang dianggap 

luhur bagi kehidupan mereka. Niulai-nilai luhur yang menjadi cita-cita hidup 

masyarakat Jawa di Klaten Selatan tersebut tidak lain adalah nilai-nilai 

kepahlawanan sebagaimana dipentaskan dalam pertunjukkan wayang dalam setiap 

upacara adat tradisional bersih desa. Bukti yang memperkuat kesimpulan ini ialah 

bahwa di banyak tempat di wilayah agraris pengairan teknis di Klaten Selatan 

dalam setiap tahun  upacara tradisional bersih desa selalu dipentaskan seni 

pertunjukan wayang dengan ceritera yang sama sepanjang masa di suatu daerah 

tertentu dan berbeda-beda di setiap daerah, namun semuanya bertema ceritera 

kepahlawanan. Ceritera-ceritera tersebut atau dalam pentas wayang disebut lakon, 

antara lain adalah Baratayuda, Baratayuda Alengka, Kepahlawanan.  Seto atau Seto 

Gugur, Abimanyu Gugur, dan Gatotkaca gugur. 

 

c. Masa menjelang dan awal kemerdekaan hingga kini. 

 Karakteristik masa menjelang dan awal kemerdekaan adalah berlangsungnya 

perjuangan fisik melawan penjajahan, dan perjuangan fisik menata kehidupan 

bernegara dan berbangsa yang dikenal dengan istilah masa revolusi fisik. 

Pemegang peran utama pembangunan kultur masyarakat adalah para tokoh 

Pergerakan Nasional. 

 Paling tidak ada tiga tokoh terkemuka yang secara cemerlang mencetuskan 

gagasan berkaitan dengan pembangunan kebudayaan, yakni ; Ki Hajar Dewantara, 

Mohammad Hatta, dan Sukarno. Ki Hajar Dewantara dengan pergerakan Taman 

Siswa-nya berupaya keras mengangkat nilai-nilai budaya leluhur sebagai dasar 

pembangunan bidang pendidikan. Mohammad Hatta secara cemerlang 

mencetuskan dan mengembangkan konsep kerakyatan sebagai dasar ekonomi yang 

terkenal dengan istilah ekonomi koperasi ; dan Ir. Sukarno secara tegas dan teguh 

merumuskan konsep Pancasila dan Hidup Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri, 

tidak menggantungkan pada bantuan apalagi pinjaman Luar Negeri). 
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 Gagasan-gagasan brilian ketiga tokoh di atas tidak saja merupakan langkah 

tepat mengatasi krisis kebudayaan menghadapi dominasi Barat di kala itu, namun 

juga merupakan bukti hanya dari nilai-nilai budaya milik sendirilah sebenarnya 

pembangunan didasarkan; baik pembangunan pendidikan, ekonomi, politik, 

maupun pembangunan aspek lainnya. Ketiga tokoh di atas memandang secara kritis 

dan realistis akan keunggulan budaya materi Barat namun juga tetap memegang 

teguh nilai-nilai budaya rohani milik Indonesia sendiri. Bukti nyata diterapkannya 

secara teguh dan konsisten nilai-nilai budaya sendiri sebagai dasar pembangunan 

adalah diterapkannya prinsip “Berdikari” dalam melaksanakan pembangunan 

semasa Sukarno menjabat Presiden. Secara kultural prinsip tersebut tiada tara 

nilainya. Namun pada masa-masa setelah Sukarno, prinsip tersebut tidak lagi 

terdengar gemanya, kalah popular oleh gema titik berat pembangunan ekonomi 

hingga menjelang abad 20 berakhir. 

 Dominasi titik berat pembangunan ekonomi dalam konsep pembangunan 

manusia seutuhnya masa orde baru dalam kenyataannya kemenonjolan fokus 

ekonomi tampak sekali. Akibatnya sebagaimana telah dipaparkan di depan, 

ekonomi kapitalis berkembang, dan timbullah nilai-nilai baru  dalam kehidupan, 

seperti pragmatisme, hedonisme, dan materialisme yang menjadi pendorong 

munculnya budaya-budaya kekerasan. 

  

Hadirin sekalian yang saya muliakan, 

 Uraian sekilas mengenai pembangunan di Indonesia khususnya Jawa di atas 

menunjukkan bahwa sejak kuno pembangunan aspek rohani telah dilakukan dan 

tidak saja lebih diutamakan namun bahkan menjadi dasar bagi pembangunan aspek 

materi. Nilai kesatuan, dan persatuan, nilai “panutan” atau keteladanan, nilai 

gotong-royong, sikap kepemimpinan bagi para pemegang kekuasaan telah 

dibangun sejak lama hingga kini. Kontinuitas pembangunan nilai-nilai dengan 

demikian telah berlangsung sejak dahulu kala. Hal itu berarti pembangunan telah 

lama berorientasi pada nilai dan sekaligus nilai tersebut menjadi dasar bagi proses 

berlangsungnya pembangunan itu sendiri. Itulah pembangunan berwawasan 

kebudayaan. Oleh Daoed Yoesoef, sistem pembangunan yang menjunjung tinggi 
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nilai-nilai budaya yang dimiliki, oleh karena itu berarti menjunjung tinggi harkat 

dan martabat manusia yang mengelompok di situ, sebagaimana dimaksud oleh 

pembangunan berwawasan kebudayaan di atas, bahkan disebut sebagai ideologi 

pembangunan (Daoed Yoesoef, 27 Sept. 2004). Ideologi pembangunan seperti itu, 

demikian Daoed Yoesoef menulis, jelas tidak mengabstrakkan bumi tempat 

berpijak, bahkan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta menjamin 

terjadinya interaksi kultural secara manusiawi. 

 Jika dibandingkan dengan Dunia Barat yang semula pembangunannya lebih 

berorientasi pada budaya materi, kemudian relatif dapat mengatasi krisis melalui 

“Easternisasi” nilai-nilai budaya rohani, maka Dunia Timur kecuali Jepang dapat 

dikatakan hingga kini masih berada dalam kondisi krisis. Untuk Indonesia, 

masyarakat dan bangsa kita mengalami krisis yang silih berganti. Dari semula 

terjadi krisis kebudayaan materi, kini terjadi krisis nilai. Nilai lama yang 

sesungguhnya tetap luhur dikesampingkan atau mungkin ditinggalkan sementara 

nilai baru belum didapat. Dengan demikian nilai-nilai luhur budaya yang manakah 

yang dimiliki oleh masyarakat kita khususnya masyarakat Jawa Surakarta atau 

konsepsi budaya lokal yang manakah yang menjadi milik masyarakat Surakarta ini 

yang merupakan “local wisdom” untuk dilestarikan dan diwariskan kepada generasi 

berikutnya sekaligus dipakai sebagai dasar bagi proses pembangunan itu sendiri ? 

 

IV. Budaya Lokal Sebagai Inti Pembangunan Daerah 

  

a. Inti Budaya Jawa Sebagai Local Wisdom. 

 Franz Magnis Suseno (1996) menulis adanya dua kaidah dasar kehidupan 

masyarakat Jawa, yakni kaidah prinsip rukun dan prinsip hormat. Rukun berarti 

berada dalam keadaan selaras, tenang dan tenteram, tanpa perselisihan dan 

pertentangan, bersatu dalam maksud untuk saling membantu. Prinsip rukun 

mengandung makna yang menunjuk pada keadaan dimana semua pihak berada 

dalam keadaan damai satu sama lain; namun juga mengandung makna yang 

menunjuk pada cara bertindak, yakni usaha terus menerus oleh semua individu 

untuk bersikap tenang satu sama lain dan menyingkirkan unsur-unsur yang 
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dapat menimbulkan perselisihan dan keresahan. Dengan demikian prinsip rukun 

dapat disebut pula prinsip pencegahan konflik (Suseno, 1996 : 38-40). 

 Manifestasi dari prinsip rukun adalah diterapkannya konsep-konsep 

musyawarah untuk mufakat dan gotong-royong, serta berusaha memperlakukan 

orang lain sebagai anggota keluarga sendiri. 

 Dalam kehidupan sehari-hari penerapan prinsip rukun tidak jarang 

menimbulkan perilaku berkata “inggih” meski tidak setuju dengan pernyataan, 

tawaran ataupun permintaan orang lain. Selain itu juga prinsip rukun sering 

menimbulkan sikap berpura-pura atau “ethok-ethok” untuk menghindari 

kekecewaan pihak lain atau untuk menyembunyikan perasaan yang sebenarnya 

yang tidak perlu diperlihatkan kepada pihak lain di luar lingkungan keluarga 

inti sedemikian rupa jika tidak disembunyikan dikhawatirkan bisa 

menimbulkan ketidak-rukunan dengan pihak lain tersebut. 

 

Hadirin sekalian yang saya hormati, 

 Jika ditelusuri secara historis, pernyataan Suseno di atas tidak tanpa dasar. Akar 

historis adanya prinsip rukun pada masyarakat Jawa tumbuh dan berkembang sejak 

jaman kuno dan pada awal abad 19 terwujud dalam bentuk kehidupan ekonomi 

desa yang oleh Burger disebut ikatan desa. Kebutuhan ekonomi para warga desa 

tercukupi oleh karena adanya saling membantu. Menolong orang lain sedesa 

merupakan suatu kewajiban. Inilah inti tradisi yang disebut ikatan desa tadi. Dan 

inti tradisi inilah yang menjadi akar tumbuhnya prinsip rukun. 

 Sementara itu prinsip hormat berakar pada adanya ikatan feodal sebagai 

pedoman bagi kehidupan ekonomi teratur, yakni bentuk kehidupan ekonomi supra 

desa yang didasarkan pada prinsip hubungan kekuasaan dan ketaatan yang semata-

mata didasarkan pada tradisi bukannya pada kontrak, perjanjian atau sejenisnya 

sebagaimana terjadi pada jaman modern. Kedua jenis ikatan tadi, yakni ikatan desa 

dan ikatan feodal, bersama-sama merupakan ikatan adat dalam masyarakat 

(pergaulan hidup) Indonesia (Burger, 1984 : 106). 

 Prinsip hormat didasarkan pada pendapat bahwa semua hubungan dalam 

masyarakat terjadi teratur secara hirarkhis, bahwa keteraturan hirarkhis itu bermula 

library.uns.ac.id digilib.uns.ac.id



 17 

pada dirinya sendiri dan oleh karena itu orang wajib untuk mempertahankannya 

dan untuk membawa diri sesuai dengannya. Setiap orang mengenal tempat dan 

tugasnya dan dengan demikian ikut menjaga agar seluruh masyarakat merupakan 

suatu kesatuan yang selaras. Kesatuan itu hendaknya diakui oleh semua dengan 

membawa diri sesuai dengan tuntutan-tuntutan tatakrama sosial. Mereka yang 

berkedudukan lebih tinggi harus diberi hormat, sedangkan sikap yang tepat 

terhadap mereka yang berkedudukan lebih rendah adalah sikap kebapaan atau 

keibuan dan rasa tanggung-jawab.  (Suseno, 1996 : 60).  

 Oleh karena tuntutan prinsip hormat, maka Koentjaraningrat menyebut bahwa 

sifat “manut” dan “ajrih” dalam masyarakat Jawa merupakan sifat manusia yang 

terpuji. Kecuali “manut” berarti ketaatan kepada atasan, juga berarti menuruti 

kehendak orang lain dengan siapa dia tidak tahu bagaimana ia harus bertindak. 

Sementara itu sikap “ajrih” mengandung arti menghindari keadaan dengan jalan 

menyingkir atau tidak berbuat sesuatu hal namun menunggu bagaimana keadaan 

akan berkembang (Koentjaraningrat, 1984 : 254). 

 Sikap-sikap lain yang harus dimiliki oleh orang Jawa dalam rangka pelaksanaan 

prinsip hormat kecuali sikap “ajrih” atau “wedi” adalah sikap “isin” dan “sungkan”. 

Sikap-sikap tersebut oleh orang Jawa mulai ditanamkan kepada anaknya sejak kecil 

melalui pendidikan dalam keluarga. Kepada anak ditanamkan rasa “wedi” terhadap 

orang yang lebih tua dan terhadap orang asing sebagai titik awal menanamkan rasa 

hormat. Kemudian mulailah pendidikan untuk merasa “isin”. Belajar untuk merasa 

malu (ngerti “isin”) adalah langkah pertama ke awal kepribadian Jawa yang 

matang. Oleh karena itu penilaian “ora ngerti isin”, tidak tahu malu, merupakan 

suatu kritik yang amat pedas. Adapun “sungkan” merupakan rasa “isin” dalam arti 

yang lebih positif, yakni pengekangan halus terhadap kepribadian sendiri demi 

hormat terhadap pribadi lain. “Wedi”. “isin”, dan “sungkan” merupakan suatu 

kesinambungan perasaan-perasaan yang mempunyai fungsi sosial untuk memberi 

dukungan psikologis terhadap tuntutan-tuntutan prinsip hormat. (Suseno, 1996 : 

65). Berkaitan dengan penanaman prinsip hormat, maka peranan bahasa Jawa 

dengan aturan “unggah-ungguh” nya sangat besar dan vital. 
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 Memetik uraian menyangkut inti budaya Jawa di atas, ada beberapa nilai 

budaya yang dapat dikemukakan, yang tidak lain merupakan inti nilai – nilai 

budaya Jawa atau sistem nilai budaya Jawa adalah sbb  : 

  1). Sistem nilai rukun = dengan nilai-nilai budaya gotong-royong, musyawarah 

mufakat, dan nilai kekeluargaan. 

    Sistem nilai rukun mengandung makna keadaan dimana semua 

pihak merasa damai satu sama lain, dan makna usaha terus menerus 

untuk mencegah konflik. 

  2). Sistem nilai hormat  =  dengan nilai-nilai budaya :”isin” (malu), dan kebapakan 

(keteladanan). Sistem nilai hormat mengandung makna taat pada 

asas senioritas dan sekaligus makna keteladanan dari yang dihormati 

(para senior). 

   Sebagai suatu sistem nilai, prinsip rukun dan hormat dalam kehidupan 

masyarakat Jawa menjadi pedoman etika keselarasan sosial yang mengikat. Dengan 

demikian sesungguhnya prinsip inilah merupakan kearifan budaya lokal atau “local 

wisdom” yang tidak saja sangat tepat untuk melandasi upaya-upaya mengatasi 

konflik sosial, kekerasan, keserakahan dan sejenisnya yang dewasa ini sering 

terjadi, namun juga sebagai sistem nilai yang tepat untuk mendasari pelaksanaan 

pembangunan daerah sekaligus menjadi tujuan pembangunan daerah itu sendiri 

khususnya menyangkut pembangunan budaya rohani (mental maupun moral). 

   Sebagai suatu system nilai, prinsip rukun dan hormat memerlukan aktualisasi 

dalam kehidupan sehari-hari sebagaimana telah disinggung di depan. Penerapan 

prinsip-prinsip tersebut tidak jarang menimbulkan sikap “ethok-ethok”. Selain itu 

prinsiup rukun sering dimaknai oleh sebagian masyarakat sebagai suatu sikap 

kebersamaan, atau konformitas yang menganggap kemenonjolan seseorang dalam 

hal-hal tertentu seperti kekayaan, kepandaian, dan kepangkatan dianggap sebagai 

fenomena yang bertentangan dengan sikap konformitas tadi. Demikian pula prinsip 

hormat dengan sikap menghargai senioritas sering dimaknai bahwa orang yang 

lebih senior (orang byang lebih berkuasa) itulah sebagai penentu fenomena 

kehidupannya (sebagai locus of control ) (Samsi Haryanto, 2004:46). 
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   Dengan demikian dalam upaya aktualisasi dalam kehidupan sehari-hari, nilai-

nilai atau sistem nilai di atas terkkadang memerlukan reinterpretasi ataupun 

reaktualisasi terkait dengan hal-hal tertentu. Misalnya reinterpretasi nilai “rukun” 

mengarah pada pengertian saling tenggang rasa, tidak menimbulkan konflik, 

dengan tidak mengurangi makna kebebasan individu untuk berusaha meraih 

prestasi. Demikian pula nilai “hormat” reaktualisasi sebagai suatu nilai termasuk 

etika social yang menghormati dan menghargai senioritas, namun tidak dicampur-

adukkan dengan penentuan fenomena kehidupan. 

 

  Bapak – ibu dan hadirin sekalian yang saya hormati 

 

 

b. Pembangunan Daerah 

 Sejak diberlakukannya Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 22 Tahun 

1999 yang kini diganti dengan Undang_undang Nomor 32 tahun 2004, maka 

Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Oleh sebab itulah di dalam 

dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang disusun perlu secara 

eksplisit dicantumkan tujuan pembangunan yang ingin dicapai oleh Daerah 

yang bersangkutan yang dikenal dengan istilah : Visi Pembangunan Daerah. 

Penetapan Visi oleh sebab itu perlu menunjukkan cita-cita yang ingin dicapai 

sesuai karakteristik, potensi dan kondisi daerah yang bersangkutan. 

 Memahami pemikiran tersebut, maka kiranya tepat bahwa visi 

pembangunan Kota Surakarta adalah : “Terwujudnya Kota Solo sebagai Kota 

Budaya yang bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pendidikan, pariwisata, 

dan Olah Raga”. (Peraturan Daerah Kota Surakarta No. 6 Tahun 2003, tentang 

Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Surakarta Tahun 2003-2008, maupun 

Perda No. 16 Tahun 2003, tentang Renstrada Kota Surakarta Tahun 2003-

2008). 

 Lebih lanjut dijelaskan dalam Renstrada Kota Surakarta (2003) bahwa yang 

dimaksud dengan Solo sebagai Kota Budaya adalah kota yang 
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pengembangannya berwawasan budaya dalam arti luas, yang seluruh komponen 

masyarakat dalam setiap kegiatannya menjunjung tinggi nilai-nilai luhur, 

………… (Renstrada Kota Surakarta, 2003-2008, Tahun 2003, hal III – 1). 

 Yang dimaksud budaya di atas tidak lain adalah budaya Jawa yakni budaya 

dari suatu komunitas etnik Jawa yang tinggal di wilayah Kota Surakarta. Dari 

uraian historis di depan diketahui bahwa Kota Surakarta dengan Kraton 

Kasunanan dan Kraton Mangkunegaran adalah menjadi pusat budaya Jawa 

selain Kota Yogyakarta sejak jaman pemerintahan Kerajaan Tradisional. 

Dengan demikian nilai-nilai luhur yang perlu dijunjung tinggi oleh Pemerintah 

Daerah dan rakyat Surakarta, dalam arti dipakai sebagai pegangan dan pedoman 

etika kehidupan sosial (berkeluarga, bermayarakat, berbangsa, dan bernegara), 

terutama sebagai pedoman yang perlu diterapkan dalam melaksanakan proses 

pembangunan daerah, sekaligus juga sebagai tujuan yang ingin dicapai oleh 

pembangunan daerah itu sendiri, adalah sbb : 

 1). Sistem nilai rukun, dengan nilai-nilaui budaya gotong-royong, musyawarah-

mufakat, dan kekeluargaan. 

2). Sistem nilai hormat dengan nilai-nilai budaya malu, dan keteladanan. 

Selain itu mengingat seni wayang merupakan produk budaya Jawa yang “adi 

luhung” diakui Dunia, yang sarat dengan ajaran nilai-nilai kepahlawanan, maka 

selain dua sistem nilai di atas masih bisa ditambah satu lagi yakni nilai 

kepahlawanan. Nilai kepahlawanan mengajarkan kepada setiap orang untuk rela 

berkorban demi memberantas keadaan atau perilaku negatif yang bertentangan 

dengan nilai kemanusiaan, seperti kemaksiatan, keserakahan, dan ketidak-adilan. 

Perilaku atau tindakan kepahlawanan yang demikian oleh karena itu pantas menjadi 

suri teladan bagi setiap orang, dan nilai keteladanan menjadi bagian dari sistem 

nilai hormat sebagaimanan disebut di atas. 

 

V. Peranan Universitas Sebelas Maret (UNS) 

 

  Bapak-ibu dan hadirin sekalian yang saya muliakan. 
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Berkaitan dengan penanaman nilai-nilai budaya, maka peran lembaga pendidikan tidak 

saja amat besar, melainkan sangat menentukan. Fungsi pendidikan adalah 

pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik (UU. No. 20 Th. 2003 Tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, Depdiknas Jakarta, 2003 : 9), atau melestarikan nilai-nilai budaya 

yang baik dari masyarakat (Paul Suparno SJ, dkk, 2002 : 22). 

 Sebagai salah satu institusi pendidikan, maka jelas bahwa UNS juga memiliki 

fungsi melestarikan nilai-nilai budaya yang baik dari masyarakat melalui pembudayaan 

nilai-nilai tersebut kepada para mahasiswanya. Nilai-nilai budaya tersebut terutama 

adalah nilai-nilai budaya yang dianut oleh komunitas masyarakat tempat UNS berada, 

yakni nilai-nilai budaya Jawa, seperti : nilai-nilai rukun, gotong-royong, musyawarah-

mufakat, kekeluargaan, hormat, malu, keteladanan, dan kepahlawanan. 

 Operasionalisasi pelestarian nilai-nilai tersebut antara lain dalam wujud UNS 

(seluruh komponen akademisinya : dosen, mahasiswa, karyawan) selalu berbuat aktif-

partisipatif dalam upaya menciptakan suasana rukun mencegah terjadinya konflik, 

memiliki sikap malu untuk berbuat hal-hal negatif, senantiasa berupaya menjadi 

teladan / panutan dalam upaya memberantas kemaksiatan, ketidak-adilan dan 

sejenisnya, dengan sekaligus menerapkan cara-cara yang sesuai dengan nilai-nilai yang 

ingin dilestarikan tersebut. Lain dari pada itu, sebagai sebuah institusi pendidikan 

tinggi, UNS memiliki tugas tidak saja sebatas melestarikan nilai-nilai budaya luhur 

sebagaimana disebut di depan, tetapi juga mengembangkan nilai-nilai budaya 

dimaksud. Caranya tidak lain adalah melalui kegiatan ilmiah seperti : penelitian, 

pengkajian, seminar, dan sejenisnya yang mengambil objek studi budaya Jawa. Sudah 

tentu dimensi kajiannya memfokus pada disiplin keilmuan masing-masing yang 

dimiliki oleh UNS, seperti : kajian ekonomi terhadap penerapan prinsip “Tuno satak 

bathi sanak” bagi para pedagang tradisional Jawa, kajian arsitektural terhadap 

bangunan tradisional (Candi, Joglo, tata ruang Keraton), kajian medis tentang berbagai 

jenis cara penyembuhan alternatif atau pengobatan tradisional Jawa, kajian “Sistem 

petung Jawa “dalam perencanaan pembangunan sosial / kependudukan/ pertanian/ 

kewirausahaan, dan masih banyak lagi. 

 Akhirnya melalui upaya pengkajian yang lebih intensif terhadap objek budaya 

Jawa, tidak saja UNS mampu melahirkan pakar yang handal mengenai budaya Jawa 
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sehingga tidak perlu lagi orang pergi ke Leiden untuk mencari pakar budaya Jawa, 

tetapi juga UNS mampu menampilkan karakteristiknya yang tepat atau menampilkan 

model Pola Ilmiah Pokok (P.I.P.nya) yang sesuai dengan kondisi dan potensi 

lingkungan. Lebih dari itu harapan selanjutnya tiada lain dengan mengembangkan 

kajian nilai-nilai budaya Jawa (termasuk di dalamnya unsur seni dengan cabangnya). 

UNS lebih mampu tampil dalam forum-forum internasional justru dengan bermodalkan 

kajian budaya lokal Jawa, namun unik. Jika demikian, akan lebih mantap upaya-upaya 

mengemban peran dan tugas tersebut, bila karakteristik di atas terformulasi dalam Visi 

UNS, dan memang demikian adanya (Periksa Visi UNS, dalam RENSTRA 

Pengembangan UNS sebagai Universitas BHMN). 

 

VI. Kesimpulan 

 

 Bapak, ibu, dan hadirin sekalian yang terhormat 

  Dari uraian di atas, beberapa pokok simpulan dapat ditarik sbb  : 

1. Konsep “Pembangunan berwawasan kultural”, berarti bahwa di dalam 

melaksanakan proses pembangunan tidak saja berpedoman pada nilai-nilai budaya 

luhur setempat namun juga menuju pada penanaman dan pengembangan nilai-nilai 

budaya tersebut. 

2. Konsep “Pembangunan berwawasan kultural” sebagaimana diartikan tersebut di 

atas, oleh karena itu dapat dikatakan sebagai ideologi pembangunan, yakni 

pembangunan yang menjunjung tinggi nilai-nilai budaya yang dimiliki. 

3. Secara historis nilai-nilai budaya rohani telah dijadikan sebagai aspek utama dalam 

pembangunan di Indonesia, khususnya Jawa sejak jaman kuno (Hindu), hingga 

kini. 

4. Nilai-nilai budaya Jawa perlu dilestarikan dalam pembangunan daerah Surakarta 

dan dikembangkan sebagai karakteristik daerah sekaligus sebagai “local wisdom” 

dalam menghadapi tantangan budaya global. 

5. Peran UNS adalah mengembangkan nilai-nilai budaya Jawa tersebut melalui 

berbagai kajian oleh berbagai disiplin ilmu terhadap objek budaya Jawa, baik 

secara monodisiplin maupun secara multidisiplin. 
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VIII. Penutup 

 

 Sebelum saya mengakhiri pidato pengukuhan ini, perkenankan sekali lagi saya 

mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala nikmat dan 

karunianNya yang telah dilimpahkan kepada saya sekeluarga. 

 Ucapan terima kasih yang tulus juga saya sampaikan kepada semua pihak yang 

secara langsung maupun tak langsung telah menyetujui, memberikan kesempatan 

dan peluang, mengarahkan, membantu dan mendukung saya dalam proses 

pengajuan usulan jabatan guru besar hingga berhasil, dan yang saat ini hadir untuk 

memberi restu kepada saya dalam menyampaikan pidato pengukuhan di hadapan 

Sidang Senat Terbuka yang mulia ini. 

  Secara khusus saya menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga 

kepada : 

- Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang telah memberikan 

kepercayaan kepada saya untuk memangku tugas yang berat namun terhormat 

sebagai Guru Besar. 

- Rektor Universitas Sebelas Maret Surakarta, Profesor Doktor dokter H. Much. 

Syamsulhadi, Sp. KJ, selaku Ketua Senat Universitas Sebelas Maret; Prof. Dr. 

Sunardi M.Sc, selaku Sekretaris Senat, dan segenap anggota Senat Universitas 

yang telah mengusulkan saya untuk menduduki jabatan Guru Besar. 

- Dekan Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, selaku Ketua Senat Fakultas dan 

segenap anggota Senat Fakultas Sastra dan Seni Rupa yang telah menyetujui 

dan meneruskan usulan jabatan Guru Besar. 

- Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra dan Seni Rupa UNS, dan Sekretaris 

Jurusan Sejarah, yang telah mendorong dan membantu saya dalam menyiapkan 

usulan  jabatan Guru Besar, dan bahkan membantu lancarnya proses 

pengusulan di tingkat Fakultas. 

- Segenap rekan sejawat para dosen jurusan Sejarah FSSR, yang dengan tulus 

dan kompak mendorong dan membantu saya dalam menata dan menyusun 

semua dokumen persyaratan pengusulan jabatan Guru Besar, terutama Drs. 
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Tunjung Wahadi Sutirta M.Si. selaku mantan Ketua Jurusan Sejarah FSSR 

yang telah dengan tulus dan ikhlas membantu lancarnya proses pengusulan 

jabatan Guru Besar sejak di tingkat Jurusan, Fakultas, Universitas, hingga 

tingkat Kementerian sampai berhasil keluarnya Surat keputusan. 

- Prof. Imam Barnadib, MA, PhD.; Prof.Dr. Noeng Muhadjir.; dan Prof.Dr. 

Conny R. Semiawan, selaku Promotor saya sewaktu studi S3; beliau bertiga 

telah mengantarkan saya meraih jenjang akademik tertinggi yakni gelar doktor, 

sehingga memungkinkan saya untuk meraih jenjang jabatan Guru Besar. 

- Drs. S. Purnomosidi, mantan dosen FSSR – UNS, dan mantan guru saya di 

SGA Negeri Bogem Yogyakarta, yang tiada kecil peran beliau dalam 

membentuk watak dan kepribadian saya, sehingga saya bisa meniti karir hingga 

meraih jenjang tertinggi jabatan Guru besar. 

- Rekan-rekan se “asrama” mantan penghuni “pondokan” Sendowo Sia 43 : 

Prof.Dr. Mulyoto, MPd, Drs. Slamet Arinto, Drs. Sumadi, dan Drs. Parwoto, 

yang telah berbagi bersama pengalaman dan perjuangan hidup, sehingga 

melalui kebersamaan yang tulus, akrab dan penuh kekeluargaan itu menjadikan 

saya mampu meniti dan meningkatkan karir hingga kini. 

- Drs. Sd. Sunaryo almarhum, kakak sepupu saya yang telah mendidik, 

membimbing, dan menuntun saya sehingga saya bisa meniti karir hingga 

meraih jenjang seperti sekarang ini. Sayang, beliau telah tiada, semoga 

arwahnya beroleh kebahagiaan di akhirat. 

- Drs. Sutopo, JK, MS, selaku Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan 

Pedesaan Dan Kawasan (Puslitbangdeka) Lembaga Penelitian dan Pengabdian 

Masyarakat UNS, dan segenap rekan di Puslitbangdeka atas kerjasamanya 

selama ini, dan atas dorongannya sehingga saya dapat meraih jabatan Guru 

Besar. 

- Segenap guru dan dosen saya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, sejak 

saya duduk di bangku Sekolah Rakyat 6 tahun Ngandong, SMP Negeri I 

Klaten, SGA Negeri Bogem, UNY (IKIP Jogjakarta), dan UNJ (IKIP Jakarta), 

yang dengan tekun, sabar, dan tulus telah mendidik dan membekali ilmu kepada 

saya hingga hidup ini menjadi lebih berarti. 
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- Kedua orang tua saya, Bapak Wongsosuparto almarhum dan ibu saya Tuminem 

Wongsosuparto, yang telah mengasuh, mendidik dan membesarkan saya 

dengan penuh kasih sayang, kesederhanaan, pengorbanan, dan keprihatinan, 

demi hari depan kehidupan yang lebih baik bagi putera-puteranya. Tidak cukup 

rasanya dengan kata-kata, saya mengucapkan rasa terima kasih dan rasa hormat 

yang mendalam kepada almarhum ayahanda yang demikian besar 

pengorbanannya namun tidak berkesempatan menyaksikan saya berdiri di 

mimbar terhormat ini, semoga beliau mendapatkan kebahagiaan di akhirat. 

Demikian pula kepada kedua mertua saya ; bapak Darmowiyono dan ibu 

Tukinem Darmowiyono almarhum; atas dorongan , bantuan dan pengorbanan 

beliau pula, saya dapat meniti karir hingga kini. Juga kepada ibu mertua 

almarhumah, yang meski tidak sempat menyaksikan saya berdiri di sini, 

semoga beliau mendapatkan kebahagiaan di sisi Tuhan Yang Maha Kuasa. 

- Segenap adik saya dan adik-adik isteri saya, yang dengan gaya dan caranya 

sendiri-sendiri, mereka semuanya saya rasakan telah memberikan dorongan dan  

semangat, sehingga saya dapat meniti jabatan akademik tertinggi. 

- Kepada isteriku tercinta Mujiyati, dan anak-anakku : Eka Khristiyanta Purnama 

SS.; Nuryanto Dwi Purnomo ST.: Tri Ratna Purnamarini SE.Ak., dan 

Khrisnawan Purnama SH., serta menantu-menantuku tersayang : Windhu 

Erlina, Roslinda, dan Dodi Wiranto SS., kalian telah mengorbankan sebagian 

besar waktu dan hidup kalian untuk mendukung karir Bapak. Tanpa saling 

pengertian, dukungan, kekompakan, dan pengorbanan kalian, Bapak tidak akan 

dapat seperti ini. Apa yang Bapak capai hari ini adalah prestasi kalian pula. 

Oleh karena itu tiada lain kecuali terima kasih dan rasa sayang yang dapat saya 

berikan. Bapak juga mohon maaf atas kekurangan perhatian dan pengertian 

selama ini. Mudah-mudahan kalian dapat menjadi kebanggaan keluarga pula 

dikemudian hari. Tak lupa juga terima kasih dan salam sayang saya sampaikan 

kepada cucu-cucu saya : Ayu, Ajeng, Ari, dan Adi ; meski masih kecil, namun 

karena kelucuan-kelucuan kalian dapat memberikan hiburan, inspirasi, dan 

dorongan tersendiri bagi diri saya. 
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  Akhirnya saya mengucapkan terima kasih kepada hadirin sekalian yang 

telah dengan sabar dan tekun mengikuti pidato pengukuhan saya ini. 

Saya mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Tuhan 

Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita 

sekalian. Amin.   
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