
Pudarnya Budaya oleh globalisasi 

Jalesveva Jayamahe yang berarti “Di Lautan Kita Jaya” adalah semboyan yang dipakai oleh TNI AL, 

seharusnya bisa merepresentasikan  Indonesia, sebagai negara maju. Karena Indonesia didukung dengan 

potensi maritim yang besar seperti potensi wisata bahari, sumber daya laut, dan letaknya yang strategis. 

Namun sangat disayangkan negara tercinta kita ini belum mampu memanfaatkan potensi-potensi 

tersebut. Beberapa faktor yang menyebabkannya diantaranya adalah gencarnya urbanisasi, kurangnya 

pengetahuan di daerah-daerah terluar, dan kurang tertariknya para generasi muda mendalami budaya 

daerahnya. 

Tidak meratanya jumlah penduduk disebabkan oleh urbanisasi yang dipicu oleh daya tarik kota-kota 

besar seperti Jakarta, karena doktrin yang telah lama melekat dimasyarakat. Mengacu pada data yang 

Penulis ambil dari laman Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) yang 

menunjukkan persentase tingkat urbanisasi yang tinggi sebesar 49,8% untuk tingkat nasional pada tahun 

2010. Dengan dasar itu, Penulis mendapat ide yang kemungkinan besar dapat mendukung upaya 

Pemerintah dalam pemerataan penduduk, yaitu dengan memulai pembangunan jalur kereta api antar 

pulau yang jalurnya menghubungkan pulau-pulau besar Indonesia seperti Pulau Jawa, Bali, Nusa 

Tenggara, Papua, Sulawesi, Kalimantan dan Sumatera. Dengan pembangunan jalur kereta api antar 

pulau tersebut diharapkan dapat memberi berbagai kemudahan bagi seluruh masyarakat dalam 

berbagai hal, seperti asimilasi masing-masing budaya daerah dan pengalihgunaan kendaraan laut hanya 

untuk pariwisata bahari, pertahanan, dan pemanfaatan sumber daya laut. 

Setelah itu, masyarakat di daerah-daerah yang mulanya terpencil khususnya yang hanya dapat dijangkau 

menggunakan transportasi laut, menjadi sedikit lebih dekat dengan lapisan masyarakat lainnya dan 

sangat memungkinkan terjadinya pertukaran informasi antara satu dengan yang lain akibat 

pengalihgunaan kendaraan laut. Kemudian Pemerintah juga melakukan pendekatan dengan 

pembekalan dan penyuluhan kepada masyarakat di daerah-daerah tersebut tentang pengetahuan-

pengetahuan pemanfaatan sumber daya laut dan potensi wisata bahari didaerahnya. Serta, secara 

bertahap mengedukasi masyarakat untuk meninggalkan budaya berburu, seperti di sekitar Papua Barat 

dan Maluku yang sampai sekarang masih mempraktekkan pemburuan Penyu Belimbing karena bisa 

dialihkan menjadi potensi wisata bahari. 

Di era informasi sekarang ini, penetrasi internet ke wilayah-wilayah yang terisolir secara geografis, 

kurangnya apresisasi masyarakat terhadap budayanya sendiri, belum matangnya lapisan masyarakat 

yang mampu membungkus budaya daerahnya secara kreatif untuk menarik minat generasi muda 

mendalami budayanya, sangat mungkin menjadi faktor-faktor yang membuat budaya-budaya tradisional 

ditinggalkan para kaum muda. Seharusnya kita mencontoh Jepang dalam membungkus budayanya 

kedalam bentuk-bentuk seni yang kreatif seperti pembuatan animasi yang menampilkan corak budaya 

yang dapat membuat para khalayak muda secara pelan-pelan tertarik untuk mencari tahu budaya apa 

yang dimunculkan di animasi tersebut. Diharapkan Pemerintah juga merangkul lapisan masyarakat 

kreatif yang berkecimpung di dunia seni agar diberikan ruang dalam mengekspresikan seni mereka agar 

dapat berkontribusi dalam melestarikan budaya maritim Indonesia. 
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