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Abstrak 

Guru bahasa Indonesia adalah salah satu ujung tombak utama yang langsung 
bersentuhan dengan pendidikan dan masyarakat setidaknya mampu memberikan 
pemahaman dan contoh kepada peserta didik dan masyarakat dalam menggunakan 
bahasa Indonesia yang seharusnya. Salah satu yang harus dilakukan dengan 
meningkatkan budaya lokal dalam pengajaran bahasa karena dengan budaya lokal , 
setidaknya para peserta didik dan masayarakat bisa mengetahui bahwa seperti inilah 
seharusnya bahasa Indonesia. Dengan pelestarian budaya lokal dalam mengoptimalisasi 
pembelajaran bahasa Indonesia, maka masyarakat Indonesia tentu akan mampu 
menghadapi dan mengimbangi perkembangan yang akan terjadi ketika memasuki era 
Masyarakat  Ekonomi Asean(MEA).  

Budaya lokal berarti penguat SDM akan kecintaan dan nilai lokal daerah sebagai 
bentuk pertahanan diri dalam menerima arus globalisasi. Sehingga budaya lokal 
menjadi salah satu strategi dalam menghadapi MEA. Kekuatan informasi, pengetahuan, 
dan budaya luar akan menjadi tambahan kekuatan bangsa tanpa mengurangi, 
mengaburkan, bahkan menghilangkan kecintaan peserta didik akan nilai sosio-kultural 
bangsa dan juga daerahnya.  

Strategi yang digunakan dalam pembelajaran dan pengajaran bahasa Indonesia 
di antaranya adalah strategi kooperatif dan kompetitif. Strategi kooperatif diantaranya 
adalah bekerjasama dalam optimalisasi pelaksanaan program BIPA, bekerjasama dalam 
pelaksanaan program pelatihan dan kursus, serta bekerjasama dalam pengadaan 
reward bagi penutur asing. Sedangkan, strategi kompetitif diantaranya yaitu: 
berkompetisi dengan menerapkan standar tes UKBI, berkompetisi dengan mewajibkan 
penutur asing untuk mengiikuti seminar dan kursus, berkompetisi dalam membuat 
aplikasi pembelajaran bahasa Indonesia yang inovatif pada media internet. 
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PENDAHULUAN 

 Indonesia termasuk salah satu Negara dalam Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) 

yang akan bergulir mulai akhir tahun 2015 ini. Menjelang MEA yang sudah di depan 

mata, pemerintah Indonesia diharapkan dapat mempersiapkan langkah strategis, 

khususnya di bidang pendidikan. Hal ini dikarenakan pendidikan merupakan pencetak 

sumber daya manusia (SDM) berkualitas yang menjadi jawaban terhadap kebutuhan 

sumber daya manusia. Oleh karena itu, perlu meningkatkan standar mutu sekolah agar 

lulusannya siap mehadapi persaingan.  

 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia berperan sangat penting di dalam 

menjaga keutuhan dan rasa persatuan Indonesia, karena bahasa Indonesia telah 

ditetapkan sebagai perekat kebersamaan dan sebagai salah satu simbol jati diri bangsa.  

Pembelajaran Bahasa Indonesia di sekolah dirasa kurang cukup memadai untuk selalu 

meningkatkan kemampuan berbahasa pada siswa. Oleh karena itu, seiring 

perkembangan pada siswa melalui pemanfaatan media. Berdasaarkan hal tersebut 

siswa sebagai generasi menggunakan dan menguasai bahasa persatuannya. Hal tersebut 

mampu menjadi pondasi bagi era MEA kelak. Era ini kemungkinan didominasi oleh 

pergeseran dalam berbahasa dan berbudaya karena pengaruh bahasa dan budaya asing 

yang masuk ke Indonesia.  

 Belajar bahasa Indonesia berarti belajar budaya Indonesia. Selain belajar bahasa 

Indonesia, peserta didik atau masyarakat Indonesia pada umumnya juga harus belajar 

berkomunikasi secara santun menurut budaya Indonesia. Melalui pembelajaran bahasa, 

ditumbuhkan sikap bangga menggunakan bahasa Indonesia sehingga tumbuh 

penghargaan akan pentingnya nilai-nilai  yang terkandung dalam bahasa Indonesia.  



 Pengembangan kurikulum diperlukan juga dalam menghadapi dampak negatif 

dari MEA. Melalui kurikulum yang tidak hanya bersifat global maupun lokal maka 

dampak negatif MEA dapat dibendung. Salah satu upayanya dengan pengembangan 

kurikulum budaya lokal yang sudah dilakukan dalam pendidikan di Indonesia. Budaya 

lokal diberikan dalam rangka usaha pengenalan pemahaman dan pewarisan nilai 

karakteristik daerah kepada peserta didik. Kedudukan budaya lokal dalam kurikulum 

bukanlah mata pelajaran yang berdiri sendiri, tetapi merupakan mata pelajaran 

terpadu, yaitu bagian dari mata pelajaran yang sudah ada. Pemahaman nilai 

karakteristik daerah kepada peserta didik diharapkan dapat menjadi benteng yang 

tangguh dalam menghadapi dampak negatif dari arus global yaitu MEA. Dengan begitu, 

peserta didik akan menjadikan arus global menjadi tambahan kekayaan nilai sosio 

kultural tanpa menghilangkan nilai budaya daerah. Dengan mulok pembelajaran aktif, 

inovatif, kreatif, dan menyenangkan dapat terwujud dan dapat mewujudkan 

pembelajaran sejati yang merupakan bagian dari pembelajaran holistik. Pembelajaran 

sejati inilah yang akan mewujudkan SDM berkualitas dan siap menghadapi tantangan 

dan peluang bangsa.  

 

PEMBAHASAN 

A. KONSEP KURIKULUM BUDAYA LOKAL 

Menurut Mulyasa kurikulum budaya lokal adalah kegiatan kurikuler yang 

mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah, 

termasuk keunggulan daerah yang materinya tidak dapat dikelompokkan ke dalam 

mata pelajaran yang ada (Mulyasa, 2009). Kurikulum budaya lokal adalah seperangkat 

rencana dan dengan keadaan atau kebutuhan daerah masing-masing serta cara yang 



digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Budaya lokal 

merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompotensi yang disesuaikan 

dengan ciri khas dan potensi daaerah, termasuk keunggulan daerah,yang materinya 

tidak dapat dikelompokkan ke dalam mata pelajaran yang ada. Budaya lokal merupakan 

bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada standar isi di dalam 

kurikulum tingkat satuan pendidikan.  

 Tujuan penyelenggaraan dan pelaksanaan budaya lokal dalam kurikulum yang 

terdiri dari tujuan langsung dan tak langsung. Tujuan langsung meliputi bahan 

pengajaran lebih mudah diserap oleh murid, sumber belajar di daerah dapat lebih 

dimanfaatkan untuk kepentingan pendidikan, murid dapat menerapkan pengetahuan 

dan keterampilan yang dipelajarinya untuk memecahkan masalah yang ditemukan di 

sekitarnya. Sedangkan tujuan tak langsung meliputi murid dapat meningkatkan 

pengetahuan mengenal daerahnya. Oleh karena itu untuk mencapai tujuan di mana 

bahan budaya lokal sifatnya mandiri dan tidak terikat oleh pusat, maka peranan guru 

dalam melaksanakan proses pembelajaran dalam budaya lokal ini sangat menentukan. 

Untuk melaksanakan pengembangan, langkah-langkah yang ditempuh yaitu menyusun 

perencanaan budaya lokal, melaksanakan pembinaan, dan merencanakan 

pengembangan (Dakir,2010:119). Meskipun kurikulum budaya lokal telah 

direncanakan dengan rapi, tetapi dalam pelaksanaannya tentu akan mengalami 

berbagai hambatan.  

 Pengembangan budaya lokal dalam jangka pendek dapat dilakukan oleh sekolah 

setempat dengan cara menyusun kurikulum budaya lokal kemudian menyusun 

silabusnya dan direvisi setiap saat. Dalam pengembangan selanjutnya ada dua hal yang 

perlu diperhatikan yaitu perluasan budaya lokal dan pendalaman budaya lokal. 



Perluasan budaya lokal pada dasarnya ialah bahan budaya lokal yang ada di daerahnya 

itu yang terdiri dari berbagai jenis budaya lokal. Sedangkan pendalaman budaya lokal 

adalah buatan budaya lokal yang sudah ada kemudian diperdalam sampai lanjutan.  

 Selanjutnya, dalam peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) No. 

22 tahun 2006 tentang standar isi menyatakan bahwa Kurikulum Tingkat Satuan 

Pendidikan (KTSP), selain memuat beberapa mata pelajaran, juga terdapat mata 

pelajaran budaya lokal yang wajib diberikan pada semua tingkat satuan pendidikan. 

Kebijakan yang berkaitan dengan dimasukkannya mata pelajaran budaya lokal dalam 

standar isi dilandasi kenyataan bahwa Indonesia terdiri dari berbagai macam suku 

bangsa yang memiliki keanekaragaman multikultur (adat istiadat, tata cara, bahasa, 

kesenian, kerajinan, dan keterampilan daerah) merupakan ciri khas yang memperkaya 

niilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia.  

B. PERAN GURU DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA PADA ERA MEA 

Pembelajaran bahasa Indonesia pada era MEA ini menjadi aspek yang sangat 

perlu diperhatikan oleh pemerintah Indonesia serta guru yang menjadi ujung tombak 

dan harus tetap menunjukkan eksistensinya dalam dunia pendidikan. Guru harus 

mempersiapkan secara kualitas untuk meniingkatkan SDM yang dimiliki guna 

mengimbangi kecanggihan tekhnologi dan perubahan zaman kea rah yang lebih baik. Di 

era MEA kelak sasaran belajar tidak hanya meliputi siiswa yang merupakan penutur asli 

bahasa Indonesia, melainkan meliputi para penutur se-ASEAN. 

 Pembinaan dalam berbahasa yang dilakukan di sekolah ketika anak menjadi 

siswa dimulai dari jenjang pendidikan terendah ke jenjang pendidikan tertinggi. 

Adapun kriteria guru yang dibutuhkan dalam pembelajaran bahasa Indonesia, yakni: 



a. Memiliki pengetahuan akademis tentang struktur perkembangan dan 

pertumbuhan bahasa Indonesia, ragam pemakaiannya dan fungsinya di tengah 

kehidupan berbangsa; 

b. Memiliki keterampilan menggunakan bahasa Indonesia dengan kemahiran yang 

tinggi, baik untuk bertutur maupun untuk memahami dan mengapresiasi 

keunggulan pemakaian dan mampu melaksanakan pengajaran bahasa Indonesia 

secara professional; dan 

c. Memiliki sikap mental positif terhadap bahasa Indonesia, siswa dan pengajaran 

bahasa Indonesia. 

Tujuan pembelajaran bahasa Indonesia menuntun siswa sehingga mereka 

memiliki pengetahuan yang sahih tentang bahasa Indonesia, terampil menggunakan 

bahasa Indonesia baik untuk berpikir maupun memahami tuturan yang berwadahkan 

bahasa Indonesia dan memiliki sikap mental positif (hormat, bangga, setia, dan 

prihatin) terhadap bahasa Indonesia. Untuk mencapai tujuan pengajaran itu, guru harus 

memiliki strategi-strategi khusus. Strategi pembinaan bahasa Indonesia dapat 

dilakukan dengan usaha yang sitematis, terarah dan efektif.  

 Pembinaan bahasa tidak cukup hanya melibatkan peran guru dalam proses 

pengajaram tentang teori atau materi kebahasaan sebagaimana telah dipaparkan di 

atas, pembinaan bahasa pada siswa perlu melibatkan peran guru dalam pembimbingan 

kebahasaan, terutama pada saat penerapan aplikasi pada teori kebahasaan yang telah 

diajarkan. Agar tujuan dalam pembinaan bahasa dapat tercapai secara optimal melalui 

proses pembelajaran dan pembimbingan yang dilakukan oleh guru bahasa Indonesia. 

 



C. STRATEGI MENCAPAI OPTIMALISASI PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA 

PADA ERA MEA 

Salah satu strategi yang dapat diterapkan pada era MEA diantaranya adalah 

kooperatif dan kompetitif. Strategi kooperatif dan kompetitif dapat dijelaskan sebagai 

berikut. 

a. Strategi Kooperatif 

Belajar kooperatif adalah strategi kerjasama yang dapat dilakukan oleh berbagai 

pihak dalam rangka membelajarkan bahasa Indonesia pada penutur asing. Salah 

satunya bentuk kooperasi yang telah dijalankan oleh pihak pemerintah adalah program 

BIPA yaitu bahasa Indonesia untuk penutur asing. Pelaksanaan program ini sudah 

berjalan dan direalisasikan, tetapi ada beberapa kendala yang terjadi di lapangan 

diantaranya adalah tidak terbukanya pengelola program BIPA tentang aspek 

metodologis program yang dilaksanakannya. Kelemahan kedua adalah para pengelola 

mengalami kendala dikarenakan penyelenggara pendidikan tinggi di luar negeri 

menganggap program bahasa Indonesia tidak terlalu penting. Akibatnya, para pengelola 

itu mendapat kesulitan untuk mengembangkannya, terutama dalam kaitannya dengan 

penyiapan kader pengajar dan peneliti bahasa dan sastra Indonesia. Kelemahan ketiga 

ialah sumber daya manusianya karena jarang ada pendidikan khusus untuk menjadi 

guru BIPA, apalagi bahasa Indonesia dianggap mudah dan semua dianggap bisa 

berbahasa Indonesia. Kelemahan program BIPA ini ringkasnya, bersumber pada 

sesuatu yang sangat mendasar yakni tidak adanya haluan kebudayaan dan bahasa yang 

eksplisit, khususnya dalam hal pengelolaan pengembangan bahasa Indonesia dalam 

konteks kerja sama internasional, dan memberikan semangat untuk mewujudkan cita-

cita menjadi tindakan nyata.  



Hal lain yang dapat dilakukan adalah bekerjasama guna melakukan pembinaan 

dan pelatihan atau kursus tentang pembelajaran bahasa Indonesia secara umum 

terutama bahasa Indonesia yang berkaitan bidang ekonomi yang dapat diaplikasikan 

oleh penutur asing dalam perdagangan. Langkah kooperatif selanjutnya adalah 

memberikan reward menarik terhadap para penutur asing yang dapat menguasai 

bahasa Indonesia dengan baik dalam jangka waktu tertentu.  

b. Strategi Kompetitif 

Belajar kompetitif adalah praktik. Belajar kompetitif menjadi bermakna, 

relevan, dan berharga sekali jika dengan sengaja kita dapat memahami bahwa usaha 

adalah permainan kekuasaan berdasarkan keunggulan pengetahuan. Pengetahuan yang 

mendasar adalah sumber keuntungan kompetitif dan nilai pada era MEA ini ekonomi 

berbasis pengetahuan. Bagian pertama dari kompetitif adalah menghasilkan suasana 

belajar yang efektif untuk belajar dan untuk menghasilkan keuntungan kompetitif. 

Penutut yang memproduksi kemauan yang efektif berarti memperhatikan 

kesejahteraan sendiri saat bekerja dan belajar. 

 Pembelajaran tidak dapat berlangsung melalui anggapan bahwa belajar itu 

santai dan sebagai sebuah hiburan. Adapun tujuan belajar kompetitif adalah untuk 

menghasilkan nilai yang menawarkan untuk transaksi, komitmen untuk berkoordinasi 

dengan tindakan dan praktik-praktik lain untuk memperbaikinya manusia dan bisnis 

yang ditujukan untuk memproduksi atau situasi.  

 Implementasi pembelajaran bahasa Indonesia dengan strategi kompetitif dapat 

dilakukan dengan menetapkan standar tes UKBI bagi penutur asing yang akan bekerja 

atau berdagang di Indonesia. Peran guru serta penerapan strategi kooperatif dan 

kompetitif diharapkan menjadi komponen yang dapat membawa keuntungan bagi 



bangsa Indonesia dalam mebelajarkanbahasa persatuan kepada para penutur Indonesia 

pada umumnya dan penutur asing pada khususnya serta memperkenalkan potensi alam 

dan budaya  

Peran guru serta penerapan strategi kooperatif dan kompetitif diharapkan 

menjadi komponen yang dapat membawa keuntungan bagi bangsa Indonesia dalam 

membelajarkan bahasa persatuan kepada para penutur Indonesia pada umumnya san 

penutur asing pada khususnya serta memperkenalkan potensi alam dan budaya 

Indonesia yang sangat beragam. Jika bukan kita selaku masyarakat Indonesia yang 

peduli terhadap eksistensi bahasa Indonesia dan meningkatkan levelnya di kancah 

Intenasional, tidak aka ada yang peduli maka berbuatlah sesuatu sebelum sesuatu 

membuat bahasa dan budaya kita hancur dan tergerus perubahan zaman.  

 

D. POLA PENYERAPAN BUDAYA ASING 

Ketika internet semakin berkembang, pada saat itulah arus komunikasi dan 

informasi dari segala penjuru dunia melintasi batas Negara-negara dengan sangat cepat 

yang menandai pula dimulainya tekanan terhadap budayalokal. Menghadapi tekanan 

MEA itu, budayalokal memiliki beragam cara untuk mempertahankan eksistensinya. 

Ada empat cara budayalokal dalam merespon budaya asing yang dibawa MEA. 

a. Parrot pattern; pola penyerapan secara menyeluruh budaya asing dalam bentuk 

dan isinya, seperti hal nya burung Kakatua yang meniru secara total suara 

manusia tanpa memedulikan arti atau maknanya. 

b. Amoeba pattern; pola penyerapan budaya asing dengan mempertahankan isinya 

tapi mengubah bentuknya, sama halnya dengan amoeba yang muncul dalam 



bentuk berbeda-beda tapi substansinya tetap sama. Contohnya: program televisi 

asing yang dibawakan pembawa acaralokal sehingga tak mengesankan impor. 

c. Coral pattern; pola penyerapan budaya asing dengan mempertahankan 

bentuknya, tapi mengubah isinya, sesuai dengn karakter batu karang. 

Contohnya, lagu yang dimainkan dengan melodi dari asing tapi liriknya 

menggunakan bahasalokal. 

d. Butterfly pattern; pola penyerapan budaya asing secara total sehingga menjadi 

tak terlihat perbedaan budaya asing dan budayalokal. Contohnya: 

metamorphosis kupu-kupu yang membutuhkan waktu lama. 

  

SIMPULAN DAN SARAN 

A. SIMPULAN 

1. Pengembangan budaya lokal yang telah dilaksanakan di Indonesia meruoakan 

salah satu strategi jitu dalam menghadapi MEA. Dengan pelaksanaan MEA, 

melalui budayalokal bangsa Indonesia dapat merubah tantangan menjadi 

peluang. Dampak negatif MEA dapat diubah menjadi positif yaitu semakin 

menjadikan bangsa Indoneisa kuat, kokoh, dan tegar. 

2. Menjaga eksistensi bahasa Indonesia pada era MEA sudah menjadi tanggung 

jawab bersama bagi bangsa Indonesia. Jika pada era MEA nanti kita diahapkan 

dapat menguasai nahas Inggris dan dapat berkomunikasi dengan bahasa 

Inggris. Namun, bahasa Indonesia tetaplah identitas kita bangsa Indonesia yang 

harus tetap dijaga keasliannya. Karena sebagian besar bangsa anggota ASEAn 

masih menggunakan bahasa melayu, tidak menutup kemungkinan pula jika 



nantinya bahasa Indonesia bisa menjadi bahasa yang digunakan untuk 

berkomunikasi antarbangsa-bangsa di era MEA.  

3. Pembelajaran bahasa Indonesia pada siswa dapat dilakukan melalui pengajaran 

dan pembimbingan yang menuntut peran aktif guru di sekolah. 

4. Strategi yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Indonesia dalam era MEA 

diantaranya adalah kompetitif dan dan kooperatif.  

5. Untuk menghadapi tekanan MEA, ada beberapa cara menemukan adanya 

budayalokal dalam merespon budaya, diantaranya: parrot pattern, amoeba 

pattern, coral pattern, dan butterfly pattern. 

 

B. SARAN 

1. Bagi pemerintah, lembaga, pusat bahasa, peneliti, guru, dan siswa hendaknya 

bersinergi dalam setiap upaya yang mendukung pembinaan dan pengembangan 

pembelajaran bahasa Indonesia pada era MEA dengan cara mempersiapkan 

tenaga, pikiran, moral, dan materil.  

2. Pelaksanaan budayalokal yang sudah berlangsung sekian lama di Indonesia 

sebagai salah satu langkah strategis menghadapi MEA, masih perlu untuk terus 

diperbaiki dan dikembangkan. 
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