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I. LATAR BELAKANG 

  

Kebudayaan adalah hal utama dari suatu masyarakat, lebih jauh lagi, merupakan 

fundamen sebuah bangsa (nation). Kebudayaan nasional berkait-erat dengan 

kepribadian nasional, yang bukan hanya menyangkut persoalan identitas dan eksistensi, 

melainkan juga menentukan tujuan bersama dan motivasi berbangsa. Kebudayaan 

sejatinya adalah jiwa bangsa; sebagai pedoman dalam menentukan berbagai pilihan dan 

tindakan yang idealis hingga praktis, menyangkut harkat hidup masyarakat dan 

generasi mendatang. 

 

Kebudayaan nasional, khususnya di Indonesia, adalah sebuah proses yang terus 

menjadi, berubah seiring perkembangan zaman. Selain berasal dari kultur agraris, 

Nusantara juga kaya akan kebudayaan maritim. Masing-masing memiliki tata nilai 

filosofis, berbagai wujud karya cipta, serta sistem sosial yang mempunyai corak 

tersendiri. Kebudayaan nasional Indonesia berakar dari keragaman budaya daerah yang 

pada dasarnya memiliki kesamaan seperti adanya semangat gotong-royong dan 

penghormatan kepada orangtua atau leluhur. Pertemuan nilai-nilai itulah yang 

kemudian bersama-sama dengan konsep modern (Barat) semisal multikulturalisme dan 

demokrasi, membentuk kebudayaan nasional Indonesia.  

 

Sejalan dengan itu, tak pelak terjadi suatu proses transformasi budaya dari masyarakat 

berbudaya tradisional menjadi masyarakat dengan budaya yang mencerminkan 

kekinian. Transformasi budaya merupakan keniscayaan bagi bangsa Indonesia yang 

plural dan tengah berupaya mewujudkan demokratisasi di segala lini. Proses tersebut 

pun tak dapat dihindari mengingat adanya arus globalisasi yang membawa pengaruh 

luar yang tak tertolak. 

 

Meski demikian, transformasi budaya di Indonesia selama ini cenderung berjalan 

secara “alamiah” tanpa adanya kontrol atau pengawasan yang terarah, terukur dan 

terencana. Akibatnya, proses tersebut mengalami sekian hambatan dan ketegangan 

yang memicu paradoks serta alienasi kultural dalam diri manusia Indonesia. Hal ini 

selain disebabkan oleh kurangnya kontrol atau pengawasan, juga lantaran belum 

adanya kesepakatan perihal budaya macam apa yang hendak dituju selama proses 

transformasi tersebut. Idealnya tentu adalah kebudayaan nasional, tetapi hingga kini 

konsep kebudayaan nasional itu sendiri belum ditetapkan secara pasti dan dipahami 

bersama. 

 

Maka, hal pertama yang perlu dilakukan boleh jadi adalah upaya perumusan dan 

pemahaman kembali konsep kebudayaan nasional Indonesia secara rinci untuk 

kemudian diimplementasikan dalam kebijakan di berbagai sektor mendasar seperti 

pendidikan, hukum, politik, dan ekonomi yang seluruhnya akan jadi pegangan dalam 

mengawal transformasi budaya. 

 

Pada era Orde Baru, Indonesia memiliki Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 

yang meski dipandang sarat dengan politisasi, namun setidaknya memberi cakrawala 

sekaligus batasan yang pasti perihal arah pembangunan dan prinsip dasar kebudayaan 

bangsa. GBHN sendiri kemudian diterjemahkan secara konkret melalui kebijakan yang 
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secara rinci dimuat dalam Program Pembangunan Nasional Lima Tahun (PROPENAS), 

ditetapkan oleh Presiden bersama DPR. 

 

Sementara dewasa ini, bangsa Indonesia “seolah” tidak memiliki pegangan. Akibatnya, 

upaya pembangunan, baik fisik maupun mentalitas, kerap kali dilakukan atas 

pertimbangan-pertimbangan yang tidak didasari oleh nilai-nilai yang meneguhkan jati 

diri bangsa dan mendukung upaya demokratisasi. Adapun demokrasi di Indonesia baru 

sebatas demokrasi prosedural, belum mencapai tataran yang esensial, yakni mentalitas 

dan perilaku masyarakat. Berbagai ketimpangan yang muncul seperti maraknya 

pelanggaran hukum, kasus korupsi, ketegangan antar SARA (suku, agama, ras, dan 

antargolongan), hingga masuknya pengaruh budaya-budaya asing yang tak terkendali 

dan memicu alienasi kultural boleh jadi disebabkan oleh hal di atas. Apa yang 

dicita-citakan Soekarno dengan konsep Nation and Character Building belum 

terejawantahkan secara menyeluruh.  

 

Mencermati ini, maka sudah waktunya kita, khususnya generasi muda, berusaha 

mengawal proses transformasi budaya menuju Indonesia yang demokratis 

dengan berbekal pemahaman tentang konsep kebudayaan nasional. Selama proses 

itu kita bisa mengkritisi sejumlah pertanyaan semisal, apakah korupsi memang melekat 

dalam pertumbuhan budaya-budaya di Nusantara? Ataukah hanya merupakan limbah 

dari hasil pertemuan antara budaya modern dan tradisi bangsa ini? Bagaimana 

menyikapi kenyataan bahwa Indonesia tak sepenuhnya negara agraris tetapi juga 

maritim? Bagaimana kebijakan pendidikan, hukum,  politik, dan ekonomi yang 

relevan bagi bangsa Indonesia sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan nasional?  

 

Seluruh hal di atas menjadi latar belakang dan semangat dasar penyelenggaraan 

Konferensi Budaya Nasional bertajuk “Transformasi Budaya menuju Indonesia yang 

Demokratis dalam Perspektif Generasi Muda”. Kegiatan ini mengajak generasi muda 

seluruh Indonesia untuk berbicara lebih jauh dan mendalam perihal bagaimana 

semestinya mengawal transformasi kultural di negeri ini yang berkaitan dengan usaha 

demokratisasi dengan konsep kebudayaan nasional sebagai jiwa bangsa yang menaungi 

seluruh aspek kehidupan. 

 

II. TUJUAN 
1. Menumbuhkembangkan kesadaran dan kepedulian terhadap dinamika kebudayaan 

Indonesia 

2. Menumbuhkan pemahaman tentang konsep kebudayaan nasional 

3. Mengajak generasi muda dari seluruh Indonesia untuk mengidentifikasi potensi, 

hambatan, peluang dan tantangan yang akan dihadapi selama proses transformasi 

budaya di Indonesia terkait upaya demokratisasi di segala lini menuju masyarakat 

penuh toleransi dalam penghormatan akan Bhinneka Tunggal Ika 

4. Mendorong generasi muda seluruh Indonesia untuk bersama-sama merumuskan 

rekomendasi kebijakan negara di sektor pendidikan, hukum,  politik, dan 

ekonomi. 

5. Mengajak generasi muda seluruh Indonesia untuk turut mewarnai dan mengawal 

transformasi budaya menuju Indonesia yang demokratis. 
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III. JADWAL DAN BENTUK KEGIATAN 

 

Rangkaian Kegiatan Konferensi Budaya Nasional 2012 akan dilaksanakan pada : 

Tanggal  : 6 – 8 Desember 2012  

Tempat  :  Universitas Udayana 

    Subak Jatiluwih (Warisan Budaya Dunia, UNESCO) 

    Bentara Budaya Bali 

 

Rangkaian Kegiatan Konferensi Budaya Nasional 2012 terdiri dari : 

 

1. Talkshow Budaya 

Talkshow untuk menelaah konsep kebudayaan nasional bersama para 

budayawan mumpuni, guna mematangkan pemahaman bersama. Talkshow 

bertajuk “Kebudayaan Nasional Indonesia sebagai Landasan Kehidupan 

Berbangsa” menghadirkan Radhar Panca Dahana, Romo Mudji Sutrisno, 

Jean Couteau (CV seluruh pembicara terlampir). Hasil talkshow berupa 

pemahaman tentang konsep kebudayaan nasional diharapkan dapat menjadi 

bekal atau landasan berpikir bagi para peserta selama FGD nantinya. 

2. Focus Group Discussion (FGD) 

Para peserta dibagi menjadi sejumlah kelompok FGD (pembagian ditentukan 

oleh panitia) yang masing-masing berdiskusi dengan tujuan melahirkan 

rekomendasi kebijakan negara terkait bidang tertentu (pendidikan, hukum,  

politik atau ekonomi) dalam perspektif generasi muda. Adapun seluruh 

peserta Konferensi Budaya diwajibkan menulis esai yang akan diseleksi 

menjadi 12 terbaik untuk kemudian turut didiskusikan dalam FGD. 

3. Konferensi Budaya 

Konferensi mahasiswa yang membahas (1) rangkuman hasil FGD, 

dilanjutkan dengan (2) penetapan butir-butir rekomendasi kebijakan negara 

di bidang pendidikan, hukum,  politik, dan ekonomi dalam perspektif 

generasi muda sebagai keluaran (output) dari Konferensi Budaya Nasional 

2012. Butir-butir rekomendasi ini bersama dengan 12 esai terbaik selanjutnya 

akan dibukukan dan disalurkan ke sejumlah institusi pemerintahan, legislatif 

serta instansi strategis lainnya. 

4. Tamasya Budaya 

Para peserta akan menuju ke Subak di Jatiluwih, Tabanan, yang pada 

pertengahan 2012 lalu diakui sebagai Warisan Kebudayaan Dunia UNESCO. 

Kegiatan ini diharapkan tak hanya bersifat edukatif tetapi juga menawarkan 

sebentuk rekreasi budaya. 

5. Talkshow, Pengumuman Esai Terbaik, Upacara Penutupan, Malam Seni 

Sebentuk talkshow budaya mengenai ke-Indonesia-an akan digelar, 

menghadirkan Yenny Wahid dan I Dewa Gede Palguna. Acara dilanjutkan 

dengan pengumuman esai terbaik, upacara penutupan, dan malam seni. 

Kegiatan ini bekerjasama dengan Bentara Budaya Bali (KOMPAS-Gramedia) 

yang bertempat di Jalan Prof. Ida Bagus Mantra nomor 88 A, By Pass 

Ketewel, Gianyar. 
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IV. PESERTA 

 

- Mahasiswa dari Perguruan Tinggi di seluruh indonesia 

 

V. SUSUNAN ACARA 

 

 

Waktu 
Kegiatan Tempat 

Tanggal Pukul (wita) 

6 Desember 

2012 

13.00-13.45 Check in Penginapan  

14.30-15.00 Upacara Pembukaan  Universitas 

Udayana 

15.00-18.00 Talkshow Budaya “Kebudayaan 

Nasional Indonesia sebagai 

Landasan Kehidupan Berbangsa” 

menghadirkan Radhar Panca 

Dahana, Romo Mudji Sutrisno, Jean 

Couteau 

Universitas 

Udayana 

18.30-19.00 Isbama  Penginapan 

19.00-22.00 Pelaksanaan FGD (diselingi Coffee 

Break) 

Ruang FGD 

7 Desember 

2012 

07.00-08.00 Sarapan pagi Penginapan 

08.00-12.00 Pelaksanaan FGD (sesi terakhir) Ruang FGD 

12.00-13.00 Isbama  Penginapan 

13.00-17.00 Pelaksanaan Konferensi Budaya dan 

Perumusan Hasil Konferensi 

(pemberian snack) 

Penginapan 

17.00-19.00 Isbama  Penginapan 

19.00-selesai Pemutaran Film yang terkait 

peristiwa sejarah (kerjasama dengan 

Bentara Budaya Bali) 

Penginapan 

8 Desember 

2012 

 

06.30-07.30 Sarapan pagi Penginapan 

07.30-16.00 Tamasya budaya Subak 

Jatiluwih 

16.00-18.30 Isbama Penginapan 

19.30-22.00 Talkshow bersama Yenny Wahid 

dan I Dewa Gede Palguna, 

Pengumuman Esai Terbaik, Upacara 

Penutupan, Malam Seni 

Bentara 

Budaya Bali 

9 Desember 

2012 

06.30-07.30 Sarapan pagi Penginapan 

07.30-11.30 Check out Penginapan 
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VI. SUSUNAN KEPANITIAAN 

 

Pelindung :   Rektor Universitas Udayana 

   Prof. Dr. dr. I Made Bakta, Sp. PD (KHOM) 

Penasehat :  Pembantu Rektor III Universitas Udayana 

Prof. Dr. Ir. I Gede Putu Wirawan M.Sc 

Penanggungjawab : Presiden BEM Universitas Udayana       

   Elbinsar Purba 

Panitia Pengarah : I Putu Eka Mulyawan 

   Feny Lutfiah 

   I Putu Ciria Angga Pramana 

   Ni Luh Putu Mustika Praptiwi 

Ketua Panitia :   Ni Made Frischa Aswarini 

Wakil Ketua :  Sotiya Arum Selasih  

Sekretaris  :  Ni Kadek Oky Febrianti  

Bendahara  :  Ni Kadek Novi Febriani 

Kesekretariatan : Sinta Lukitasari 

 

 

Perumus Proposal (latar belakang kegiatan)  : Ni Made Frischa Aswarini 

Koordinator Acara       : Ida Bagus Angga Purana Pidada 

Koordinator Perlengkapan dan Keamanan  : Andi Agus Narendra 

Koordinator Humas dan Publikasi    : Farhan Abdul Hasan  

Koordinator Dokumentasi, Desain, Dekorasi : Komang Setia Dharma 

Koordinator Penggalian Dana     : Wahyu Arianti 

Koordinator Konsumsi       : Risha Catra Pradany 

Koordinator Kerohanian       : Setiya Pusparini 

Koordinator Akomodasi dan Transportasi  : Kadek Tegar Wacika 
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VII. KETENTUAN PESERTA 

 

Peserta Konferensi Budaya Nasional 2012 adalah 100 mahasiswa dari Perguruan 

Tinggi di Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut : 

1. Peserta wajib mengisi Formulir Pendaftaran sesuai format yang telah 

ditentukan. 

2. Biaya registrasi setiap peserta senilai Rp 350.000, fasilitas yang diperoleh :  

- konsumsi selama kegiatan (sesuai susunan acara) 

- penginapan selama empat hari tiga malam (6-9 Desember 2012) 

- sertifikat 

- kaos 

- biaya tamasya budaya 

- transportasi lokal selama acara berlangsung (tidak termasuk transpor peserta 

dari daerah asal ke lokasi acara [pesawat/bus/dsb] dan sebaliknya. Peserta 

datang dan pulang dari lokasi acara dengan biaya dan fasilitas yang 

ditanggung secara mandiri, panitia tidak melakukan penjemputan, panitia 

hanya dapat memberikan informasi [jika diperlukan]) 

Dana dikirim ke :  Rekening Mandiri (KCP Denpasar Gajah Mada) 

atas nama Agustina Anggraini 

Nomor rekening 900-00-0215187-7  

(Setelah melakukan pembayaran, mohon konfirmasi ke 

Agustina : 081999004807) 

3. Setiap peserta wajib menulis dan mengirimkan esai 

a. Sub Tema yang dapat dipilih dan diolah untuk menjadi sebentuk esai: 

- Pendidikan yang Tepat dan Bernafaskan Budaya Nasional dalam Upaya 

Nation And Character Building  

Peserta dapat membahas perihal pendidikan formal, informal, alternatif, 

kurikulum yang relevan, pemerataan fasilitas dan kesempatan meraih 

pendidikan, sistem atau pola pendidikan untuk melahirkan generasi yang 

demokratis, jujur, sadar sejarah, nasionalis, anti korupsi, dan sebagainya. Esai 

dapat pula berangkat dari kasus ataupun pertanyaan-pertanyaan tertentu. 

- Rekontruksi Sistem Hukum di Indonesia dengan Berlandaskan Budaya 

Nasional  
Supremasi hukum adalah salah satu amanat reformasi 1998. Untuk mencapai 

tujuan tersebut setidaknya dibutuhkan aturan hukum yang efektif dan efisien, 

perangkat hukum yang memadai, penegak hukum yang berintegritas serta 

budaya hukum yang baik. Nilai budaya nasional apakah yang dapat diadopsi 

dalam pembentukan sistem hukum di Indonesia sehingga benar-benar 

memberikan keadilan bagi masyarakat? Dalam esainya, peserta bisa 

membahas salah satu dari sistem hukum tersebut di atas. 

- Budaya Politik dan Masa Depan Demokrasi Kita 

Dewasa ini, melalui media massa, dapat dicermati fenomena perilaku sebagian 

politisi di Indonesia yang cenderung pragmatis, tidak memiliki visi membangun 

rakyat, dan tidak mencerminkan nilai luhur kebudayaan bangsa. Di sisi lain, 

masyarakat mulai memiliki sikap apatis terhadap perpolitikan, padahal politik 

tak terpisahkan dari kehidupan dan partai politik adalah salah satu pilar utama 

demokrasi. Bagaimana menyikapi problematika ini? Bagaimana cara 
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membangun budaya politik yang sehat dan demokratis berdasarkan nilai budaya 

bangsa, bukan hanya mengacu kepada tokoh politik tetapi juga masyarakat?  

- Pembangunan Ekonomi Sesuai Budaya Nasional 

Peserta dapat membahas perihal ekonomi dari berbagai sisi, misalnya saja 

menyangkut sistem perekonomian Indonesia, kebijakan subsidi, pajak, akses 

masyarakat ke pusat ekonomi, kasus agraria, nasionalisasi aset, sistem jaminan 

sosial, dan sebagainya. 

b. Isi esai tetap mengarah kepada upaya mengawal transformasi budaya menuju 

Indonesia yang demokratis. 

c. Naskah yang dikirim adalah asli karya peserta, bukan plagiat, saduran atau 

terjemahan dari karya orang lain, serta belum pernah dipublikasikan dan tidak 

sedang diikutsertakan dalam lomba apapun. 

d. Naskah esai menggunakan Bahasa Indonesia, diketik dengan format: font 

Times New Roman 12 pt, spasi 1.5, panjang naskah maksimal 5 halaman 

kertas ukuran A4, disimpan dalam format Microsoft Word 97-2003. 

e. Peserta dapat mengirim lebih dari satu esai, tetapi yang berhak masuk dalam 

12 besar hanya satu tulisan. 

f. Setiap peserta yang esainya masuk dalam 12 besar diwajibkan untuk 

presentasi dalam sesi FGD dan naskah esainya berpeluang untuk meraih Juara 

Esai Terbaik. 12 esai terpilih selanjutnya akan dibukukan bersama dengan 

butir-butir rekomendasi Konferensi Budaya Nasional 2012 dan disalurkan ke 

sejumlah institusi pemerintahan, legislatif serta instansi strategis lainnya. 

g. Formulir pendaftaran dan pindaian (scan) tanda bukti pembayaran 

dikirim selambatnya tanggal 17 November 2012 ke alamat email : 

konferensibudaya.unud@gmail.com Sementara naskah esai dikirim 

selambatnya tanggal 17 November 2012 ke alamat email : 

lombaesai.kbn2012@gmail.com 
 

Catatan : 

- Bila pendaftar terlanjur mengirim biaya registrasi ke rekening panitia, 

sementara kuota 100 orang peserta sudah terpenuhi, maka dana tersebut akan 

dikembalikan sejumlah 100% (Rp 350.000). Panitia akan menghubungi 

pendaftar yang bersangkutan untuk proses pengembalian dana. Adapun panitia 

akan selalu meng-update jumlah peserta yang telah memenuhi syarat 

pendaftaran via web www.bem.unud.ac.id untuk mengantisipasi kelebihan 

peserta. 

- Bagi para peserta yang berasal dari satu Perguruan Tinggi yang sama, 

diharapkan masing-masing menulis esai dengan sub tema berbeda 

- Para peserta dipersilakan untuk menyiapkan pementasan seni. Bagi peserta 

yang berencana tampil, silakan mendeskripsikan jenis pertunjukannya di 

formulir pendaftaran. Adapun pertunjukan tersebut akan diseleksi lagi oleh 

panitia untuk bisa tampil pada Malam Seni di Bentara Budaya Bali. 

mailto:konferensibudaya.unud@gmail.com
mailto:lombaesai.kbn2012@gmail.com
http://www.bem.unud.ac.id/
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VIII. PERLENGKAPAN PESERTA 

 

1. Baju batik, digunakan selama Talkshow di Universitas Udayana, FGD, Konferensi 

Budaya, Talkshow di Bentara Budaya Bali 

2. Jaket almamater, digunakan selama Talkshow di Universitas Udayana, FGD, 

Konferensi Budaya, Talkshow di Bentara Budaya Bali  

3. Pakaian bebas sesuai kebutuhan 

4. Bagi peserta yang berencana tampil dalam malam seni diharapkan membawa 

seluruh properti dan pakaian. 

5. Peralatan MCK 

6. Obat-obatan pribadi 

 

IX. TATA TERTIB PESERTA 

 

1. Seluruh peserta Konferensi Budaya Nasional harus terdaftar sebelumnya di panitia. 

2. Peserta wajib melakukan check in penginapan pada tanggal 6 November 2012 

pukul 13.00-13.45 Wita. 

3. Peserta datang dan pulang dari penginapan dengan biaya dan fasilitas yang 

ditanggung secara mandiri, panitia tidak melakukan penjemputan, panitia hanya 

dapat memberikan informasi (jika diperlukan). Penginapan berlokasi di Denpasar, 

alamatnya akan disusulkan kemudian. 

4. Peserta wajib menempati kamar sesuai yang telah ditetapkan panitia. 

5. Peserta wajib hadir tepat waktu dan mengikuti seluruh rangkaian acara Konferensi 

Budaya Nasional 

6. Peserta tidak diperkenankan membawa dan mengkonsumsi minuman beralkohol 

serta obat-obatan terlarang. 

7. Peserta tidak diperkenankan mengikuti kegiatan lain selama rangkaian acara 

Konferensi Budaya Nasional berlangsung. 

8. Peserta tidak diperkenankan mengajak orang lain di luar peserta yang telah terdaftar 

untuk turut mengikuti kegiatan 

9. Peserta tidak diperkenankan meninggalkan kegiatan tanpa seizin panitia 

 

 

X. KONTAK PANITIA 

 

Alamat Surat  :  Student Center Universitas Udayana,  

Jalan Dr. R. Goris, Denpasar. 

Nomor Telepon : Administrasi surat   085738143701 (Oky) 

Humas     0812362306316 (Farhan) 

          085255129737 (Jacklyn) 

          085711221233 (Ilham) 

Email    : konferensibudaya.unud@gmail.com  

 

 



BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA 
PEMERINTAHAN MAHASISWA UNIVERSITAS UDAYANA 

PANITIA KONFERENSI BUDAYA NASIONAL 2012 
Sekretariat : Student Center UNUD Jl. Dr Goris no. 10 Denpasar 

Telp. Frischa (081337216821), Sotiya (085731117211) 
Email : konferensibudaya.unud@gmail.com 
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Berkat rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Proposal KONFERENSI BUDAYA 

NASIONAL 2012 BEM PM Universitas Udayana 2012/2013 dapat diselesaikan dan 

disahkan oleh 

 

LEMBAR PENGESAHAN 

 

 Denpasar, 28 Oktober 2012 

Panitia Pelaksana 

 

Ketua Panitia Sekretaris 

 

  

 

  

Ni Made Frischa Aswarini              Ni Kadek Oki Febrianti 

NIM. 0901505001  NIM. 1105105055 

 

 

 Mengetahui, 

Pembantu Rektor III Presiden BEM – PM 

Universitas Udayana Universitas Udayana 

 

 

 

 

Prof. Ir. G. P. Wirawan, M.Sc., Ph.D Elbinsar Purba      

NIP. 195806271985 03 1005 NIM. 0803005255 
 


