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ABSTRAK 

 

 Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 
Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada tanggal 17 
Januri 2012, maka kedepan kurikulum jurusan desain komunikasi visual harus 
mengacu kepada KKNI ini. Kurikulum berdasarkan KKNI merupakan kerangka 
penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan 
dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 
pengalaman kerja dalam rangka  pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai 
dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 
 Dalam kurikulum perguruan tinggi kurikulum yang dikembangkan dan 
dilaksanakan haruslah berbasis kompetensi, dimana harus memenuhi standard 
kompetensi dan kompetensi dasar dari masing-masing mata kuliah yang ada. 
Karena kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan 
oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, maka untuk setiap akan melakuka 
review kurikulum ataupun untuk membuat kurikulum yang baru, jurusan ataupun 
progam studi harus dapat melibatkan asosiasi profesi,  instansi pemerintah 
terkait, serta kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis. 
Ini untuk dapat mengetahui kompetensi yang diharapkan didunia kerja nanti 
 Menggali potensi budaya lokal sangat penting dalam menentukan penciri 
masing-masing jurusan. Penciri jurusan dengan mengembangkan budaya lokal 
disetiap daerah masing-masing sebenarnya menjadi kekuatan dan pembeda, 
ataupun sebagai  Unique Selling Proposition bagi jurusan tersebut. Jikalau, 
potensi budaya lokal dapat tergali dengan menampilkan salah satu budaya 
budaya Jawa, budaya Batak, Sunda, Betawi, ataupun Kalimantan sebagai penciri 
jurusan, maka akan menjadi identitas bagi jurusan tersebut. Sehingga, dengan 
acuan budaya lokalitas tersebut, maka akan muncul ide kreatif  dalam 
menghasilkan rancangan desain komunikasi visual yang bisa menjadi nilai 
tambah bagi lulusan deskomvis nanti. 
Keywords : Kurikulum, budaya lokal. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

  

 Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada tanggal 17 

Januri 2012, maka kedepan jurusan desain komunikasi visual harus mengacu 

kepada KKNI ini. KKNI merupakan kerangka penjenjangan kualifikasi 

kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan 

antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja 

dalam rangka  pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai denga struktur 

pekerjaan di berbagai sektor. Ini  artinya bahwa jurusan yang akan menggunakan 

KKNI ini, standard kompetensi yang didapat oleh mahasiswa di bangku kuliah 

baik melalui kurikulum dengan beberapa mata kuliah yang diambil mahasiswa 

dapat menunjang mereka setelah dipakai di dunia kerja.  

 Padahal yang terjadi selama ini, adalah ada kesenjangan antara 

kemampuan yang didapat oleh mahasiswa dikampus dengan kemampuan 

mahasiswa yang dipakai pada saat bekerja. Lulusan terkadang mengalami shock 

karena apa yang dipelajari dulu ternyata sangat berbeda dengan yang dibutuhkan 

didunia kerja. Dunia kerja mencari lulusan sarjana yang siap kerja dan siap pakai, 

mempunyai kemampuan soft skill yang baik,  mampu menguasai software yang 

terbaru, mengetahui cara menganalisis kasus yang ada dan tahu cara memecahkan 

masalah dengan kemampuan dibidang desain komunikasi visual. Sedangkan bekal 

yang didapat mahasiswa untuk hal tersebut, masih dirasa kurang. Sehingga, 

mereka harus belajar lagi dan ditraining oleh tempat mereka bekerja untuk 

memenuhi standard yang dibutuhkan.  

 Jurusan atau program studi desain komunikasi visual haruslah 

mempunyai mempunyai ciri khas, yang membedakan dengan jurusan atau 
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program studi  deskomvis dari universitas lain. Kemampuan jurusan untuk 

mengembangkan budaya lokal akan memberikan nilai tambah dan nilai jual bagi 

mahasiswa jika lulus kuliah nanti. Budaya lokal sangat perlu dimasukan dalam 

pendidikan jurusan desain komunikasi karena pemahaman nilai-nilai budaya lokal 

oleh generasi muda semakin berkurang. Generasi muda tidak hanya dijejali 

dengan pengaruh globalisasi yang juga bisa berdampak negatif. Tetapi dengan 

mengajarkan budaya lokal bisa merupakan cara untuk mencintai budaya yang ada, 

serta bisa menumbuhkan rasa nasionalisme. Pendekatan budaya lokal dalam 

proses pembelajaran misalnya bagaimana mahasiswa dapat merancang iklan 

dengan memahami target audience yang ada dalam masyarakat dengan 

memahami budaya yang ada, memahami perilaku konsumen dengan kebiasaran 

dan budaya setempat,bagaimana nanti mahasiswa dapat mengkomunikasikan ide 

rancangan dalam bahasa gambar, tulis dan media digital dengan pendekatan 

budaya lokal, bagaimana mahasiswa mampu menghasilkan rancangan yang dapat 

memberikan solusi dan kepekaan masalah nyata di masyarakat dengan memahami 

budaya setempat dsbnya. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

 

 

A. Pengertian Budaya Lokal 

 

 Pada dasarnya setiap manusia yang lahir kedunia ini hidup dan dibesarkan 

dalam budaya tertentu. Demikian pula dalam proses internalisasi budaya. 

Seseorang bisa mempelajari (diajari) disuruh menjalankan hal-hal yang baik dan 

menghindari hal yang dianggap buruk karena proses internalisasi dalam budaya 

masyarakat yang sudah meresap dan menjadi bagian dari hidup seseorang tersebut 

serta menjadi acuan dalam berpikir dan berperilaku. Sehingga, seseorang akan 

berperilaku serta bertindak karena pengaruh dari perilaku sesuai dengan kaidah-

kaidah yang berlaku. Misalnya jika ia dibesarkan dalam budaya  Jawa maka ia 

akan bertingkah laku sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada didalam budaya 

tersebut. 

 Demikian pula jika mahasiswa dianggap harus bisa memahami budaya 

yang ada disekitarnya, maka dia pun harus mengetahui bagaimana kaidah-kaidah 

yang ada dalam budaya tersebut. Ketika dia bisa mempelajari kaidah budaya yang 

ada dalam masyarakat, maka dalam merancang sesuatu pasti akan mengacu pada 

kaidah budaya yang ada. Begitupula dalam penyusunan bentuk kurikulum yang 

ada dalam jurusan bisa dibuat bentuk susunan mata kuliah, silabus dan RPP, yang 

nanti akan mengacu pada kaidah budaya yang mana yang akan diterapkan, apakah 

budaya Jawa, budaya Batak, Sunda, Kalimantan dsbnya sebagai penciri dari 

jurusan tersebut. 

 Pengertian Budaya lokal yaitu meliputi kebiasaan dan nilai bersama yang 

dianut masyarakat tertentu. Pengertian budaya lokal sering dihubungkan dengan 

kebudayaan suku bangsa. Konsep Suku bangsa sendiri sering dipersamakan 

dengan konsep kelompok etnik. Menurut Fredrik Barth sebagaimana dikutip oleh 

Parsudi Suparlan, suku bangsa hendaknya dilihat sebagai golongan yang khusus. 
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Kekhususan suku bangsa diperoleh secara turun temurun dan melalui interaksi 

antar budaya. Budaya Lokal atau dalam hal ini budaya suku bangsa ini menjadi 

indentitas pribadi ataupun kelompok masyarakat.Ciri-ciri yang telah menjadi 

identitas itu melekat seumur hidupnya seiring kehidupanya. (Tedi Sutardi, 

2007:11). 

 Menurut Zulyani Hidayah, terdapat lima ciri pengelompokan suku bangsa 

yang dapat disamakan dengan pengertian budaya lokal, yaitu : 

Pertama adanya komunikasi melalui bahasa dan dialek diantara mereka. Kedua, 

pola-pola sosial kebudayaan yang menimbulkan  perilaku sebagai bagian dari 

kehidupan adat istiadat yang dihormati bersama. Ketiga,adanya perasaan 

keterikatan antara satu dengan yang lainnya sebagai suatu kelompok bagian yang 

menimbulkan rasa kebersamaan diantara mereka. Keempat, adanya 

kecenderungan menggolongkan diri ke kelompok asli terutama ketika menghadapi 

kelompok lain pada berbagai kejadian sosial kebudayaan. Kelima, adanya 

perasaaan keterikatan dalam kelompok karena hubungan kekerabatan, genealogis 

dan ikatan kesadaran teritorial diantara mereka. 

 Jika dilihat dari asal kata maka istilah kebudayaan berasal dari kata 

Sansekerta buddayah sebagai bentuk jamak dari buddhi yang berarti budi atau 

akal. Maka kebudayaan dapat diartikan “hal-hal yang bersangkutan dengan budi 

dan akal”. Bahasa Inggrisnya adalah culture, sedangkan kata Latin adalah colere 

artinya mengolah, mengerjakan atau sebagai segaa daya dan usaha manusia 

mengubah alam. Dari pengertian ini dapat ditarik suatu definisi umum yang luas, 

bahwa kebudayaan adalah seluruh cara hidup suatu masyarakat, tidak hanya 

mengenaik cara hidup yang dianggap lebih tinggi atau diinginkan. Melihat 

batasan ini, kebudayaan berarti mencakup semua cara berpikir dan   berperilaku 

manusia, mulai dari hal yang sederhana sampai dengan merancang sesuatu. Secara 

umum, kebudayaan adalah kehidupan manusia itu sendiri yang meliputi pikiran, 

karya dan hasil karyanya. Sedangkan, dalam arti sempit, kebudayaan diartikan 

dengan sesuatu yang indah atau seni, seperti lukisan, seni tari, musik dsbnya. 

(Sasa Djuarsa, 1993:186). 
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B. Kurikulum Bercirikan Budaya Lokal  

 

 Dalam Kurikulum perguruan tinggi kurikulum yang dikembangkan dan 

dilaksanakan haruslah berbasis kompetensi, dimana harus memenuhi standard 

kompetensi dan kompetensi dasar dari masing-masing mata kuliah yang ada. 

Karena kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan 

oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, maka untuk setiap akan melakuka 

review kurikulum ataupun untuk membuat kurikulum yang baru, jurusan ataupun 

progam studi harus dapat melibatkan asosiasi profesi,  instansi pemerintah terkait, 

serta kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis. Ini untuk 

dapat mengetahui kompetensi yang diharapkan didunia kerja nanti. Dengan 

adanya Peraturan Presiden No 8 tahun 2012, tentang KKNI maka semua program 

studi wajib merumuskan kompetensi atau learning outcomes lulusannya dengan 

mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan pada 

rumusan kompetensi hasil kesepakatan forum program studi sejenis yang 

melibatkan dunia profesi  dan stakeholders. Hal ini agar tercapai kesetaraan antara 

kompetensi yang didapat mahasiswa pada waktu kuliah dengan kompetensi yang 

diharapkan pada stakeholder ketika memasuki dunia kerja. Adapun kompetensi 

lulusan suatu jurusan / program studi terdiri dari kompetensi umum, kompetensi 

utama, dan kompetensi khusus.  

 Kompetensi umum dicapai mata kuliah umum,  

 Kompetensi utama  penciri suatu program studi  

 Kompetensi keahlian  penciri perguruan tinggi sesuai visi dan 

misinya, dicapai melalui mata kuliah Keahlian  

 Dari ketiga hal kompetensi yang ada maka yang perlu diperhatikan oleh 

setiap jurusan ataupun program studi adalah mereka harus mempunyai penciri 

program studi. Jikalau, setiap jurusan deskomvis atau prodi sudah mempunyai 

penciri, maka akan menjadikan nilai tambah baik dalam mempromosikan 

jurusannya ataupun sebagai kekuatan yang dimiliki oleh jurusan tersebut, 
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dibandingkan dengan jurusan lain yang sejenis. Penciri jurusan dengan 

mengembangkan budaya lokal disetiap daerah masing-masing sebenarnya 

menjadi kekuatan dan pembeda, ataupun sebagai  Unique Selling Proposition bagi 

jurusan tersebut. Jikalau, potensi budaya lokal dapat tergali dengan menampilkan 

salah satu budaya budaya Jawa, budaya Batak, Sunda, Betawi, ataupun 

Kalimantan sebagai penciri jurusan, maka akan menjadi identitas bagi jurusan 

tersebut. Sehingga, dengan acuan budaya lokalitas tersebut, maka akan muncul 

ide kreatif  dalam menghasilkan rancangan desain komunikasi visual serta akan 

menambah nilai jual bagi lulusan deskomvis nanti. Misalnya dengan cara 

penggunaan bahasa jawa serta dialek yang ada didaerah jawa untuk 

mengkomunikasikan pesan iklan, atau pesan kampanye,  selain itu jika dapat 

memahami pola perilaku masyarakat yang ada dijawa maka bisa dipakai untuk 

mengetahui perilaku konsumennya untuk membuat strategi promosi maupun 

strategi pemasarannya. Jika ada keterikatan yang kuat antara satu dengan yang 

lain karena berasal dari wilayah yang sama maka dapat memperkuat sub kulture 

atau mencintai produk yang dihasilkan di daerah tersebut, sehingga akan muncul 

rasa memiliki diantara mereka. Jika sudah ada perasaaan keterikatan dalam 

kelompok karena hubungan kekerabatan, genealogis dan ikatan kesadaran 

teritorial yang ada diwilayah tersebut maka akan ada  kecenderungan untuk 

menghasilkan ide kreatif yang bersifat lokal yang menghasilkan karya-karya yang 

unggul baik melalui karya animasi, ilustrasi, yang berdasarkan lokalitas budaya 

tersebut. 

 Jika jurusan sudah menggali budaya lokal sebagai penciri jurusan tersebut, 

maka langkah selanjutnya adalah : 

a. Menentukan Muatan kurikulum yaitu sejumlah mata kuliah yang tersusun 

dalam kurikulum.  

b. Menentukan Mata kuliah sebagai wadah atau bungkus sejumlah bahan 

kajian yang terkait dengan kompetensi lulusan yang akan dicapai.  
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c. Penentuan Kurikulum program studi memuat : 

1) Mata kuliah umum  

2) Mata kuliah keahlian  

Dimana ketiga hal tersebut dipakai untuk mengembangkan kompetensi lulusan 

dalam program pendidikan akademik, profesi, atau vokasi.  

 Adapun perbedaan antara mata kuliah umum dengan mata kuliah keahlian 

adalah : 

a. Mata kuliah umum adalah mata kuliah yang wajib ditempuh semua peserta 

didik untuk mencapai kompetensi umum lulusan.  

b. Mata kuliah umum untuk program Sarjana dan program Diploma, terdiri 

dari:  

 Mata kuliah Pendidikan Agama     

 Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan    

 Mata kuliah Bahasa Indonesia      

 Mata kuliah Bahasa Inggris/Bahasa asing, dsbnya 

c. Sedangkan mata kuliah keahlian adalah  mata kuliah yang dikembangkan 

oleh setiap program studi untuk mencapai kompetensi yang menjadi ciri 

lulusan program studi dan kompetensi yang merupakan ciri suatu 

perguruan tinggi sesuai dengan visi dan misinya. Misalnya saja jika akan 

mengembangkan jurusan desain komunikasi visual yang berbasis pada 

budaya jawa, maka kebudayan budaya jawa bisa dimasukan dalam mata 

kuliah. 
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BAB III 

KESIMPULAN  

 

 Jika mahasiswa dianggap harus bisa memahami budaya yang ada 

disekitarnya, maka dia pun harus mengetahui bagaimana kaidah-kaidah yang ada 

dalam budaya tersebut. Ketika dia bisa mempelajari kaidah budaya yang ada 

dalam masyarakat, maka dalam merancang sesuatu pasti akan mengacu pada 

kaidah budaya yang ada. Begitupula dalam penyusunan bentuk kurikulum yang 

ada dalam jurusan bisa dibuat bentuk susunan mata kuliah, silabus dan RPP, yang 

nanti akan mengacu pada kaidah budaya yang mana yang akan diterapkan, apakah 

budaya Jawa, budaya Batak, Sunda, Kalimantan dsbnya sebagai penciri dari 

jurusan tersebut. 

 Sejak ditetapkannya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 

Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia pada tanggal 17 

Januri 2012, maka kedepan kurikulum jurusan desain komunikasi visual harus 

mengacu kepada KKNI ini. Kurikulum berdasarkan KKNI merupakan kerangka 

penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan 

dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta 

pengalaman kerja dalam rangka  pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai 

dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. 

 Dalam kurikulum perguruan tinggi kurikulum yang dikembangkan dan 

dilaksanakan haruslah berbasis kompetensi, dimana harus memenuhi standard 

kompetensi dan kompetensi dasar dari masing-masing mata kuliah yang ada. 

Karena kerangka dasar dan struktur kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan 

oleh perguruan tinggi yang bersangkutan, maka untuk setiap akan melakuka 
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review kurikulum ataupun untuk membuat kurikulum yang baru, jurusan ataupun 

progam studi harus dapat melibatkan asosiasi profesi,  instansi pemerintah terkait, 

serta kelompok ahli yang relevan, melalui forum program studi sejenis. Ini untuk 

dapat mengetahui kompetensi yang diharapkan didunia kerja nanti 

 Menggali potensi budaya lokal sangat penting dalam menentukan penciri 

masing-masing jurusan. Penciri jurusan dengan mengembangkan budaya lokal 

disetiap daerah masing-masing sebenarnya menjadi kekuatan dan pembeda, 

ataupun sebagai  Unique Selling Proposition bagi jurusan tersebut. Jikalau, 

potensi budaya lokal dapat tergali dengan menampilkan salah satu budaya budaya 

Jawa, budaya Batak, Sunda, Betawi, ataupun Kalimantan sebagai penciri jurusan, 

maka akan menjadi identitas bagi jurusan tersebut. Sehingga, dengan acuan 

budaya lokalitas tersebut, maka akan muncul ide kreatif  dalam menghasilkan 

rancangan desain komunikasi visual yang bisa menjadi nilai tambah bagi lulusan 

deskomvis nanti. 
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