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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Kebudayaan adalah suatu fenomena universal, setiap masyarakat bangsa 

didunia memiliki kebudayaan. Meskipun bentuk dan coraknya berbeda-beda dari 

masyarakat bangsa yang satu ke masyarakat bangsa lainnya. Negara Indonesia 

merupakan negara yang memiliki begitu banyak kebudayaan yang tersebar di pelosok 

negeri, setiap daerah di Indonesia memiliki kebudayan dan keunikan tersendiri. 

Kebudayaan nasional  itu sendiri merupakan perwujudan cipta, karya, dan karsa 

bangsa Indonesia serta merupakan upaya manusia untuk mengembangkan harkat dan 

martabat bangsa serta untuk memberikan wawasan dalam pembangunan nasional bagi 

segenap kehidupan bangsa. 

Mengenai kebudayaan nasional sudah diatur dalam pasal 32 ayat 1 dan 2 

Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi sebagai berikut: (pasal 1) negara 

memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah peradaban dunia dengan 

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 

budayanya, (pasal 2) negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai 

kekayaan budaya nasional. Dari pasal tersebut kita sudah  dapat mengetahui bahwa  

masyarakat Indonesia merupakan masyarakat dengan keanekaragaman yang 

kompleks. 
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Tidak hanya itu saja, bahwa kebudayaan nasional itu mencerminkan nilai-nilai 

luhur bangsa. Kebudayaan nasional yang dirumuskan oleh pemerintah berorientasi ke 

pembangunan nasional yang  dilandasi dengan semangat pancasila. Ada 3 macam 

kebudayaan dalam negara Indonesia yang majemuk yaitu: (1) kebudayaan nasional 

Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, (2) 

kebudayaan suku bangsa terwujud pada kebudayaan suku bangsa dan menjadi unsur 

pendukung bagi lestarinya kebudayaan suku bangsa tersebut, (3) kebudayaan umum 

lokal yang berfungsi dalam pergaulan umum (ekonomi, politik, sosial, dan 

emosional) yang berlaku dalam lokal-lokal di daerah.  

Manusia sebagai makhluk budaya selalu mengalami pertumbuhan dan 

perkembangan sesuai dengan nilai budaya yang diyakininya, nilai budaya diperlihara 

dan dikembangkan serta diwariskan kepada generasi penerusnya tetapi ada juga yang 

tidak dilakukan pengembangan akhirnya punah maka dari itu perlu dilakukan 

pelestarian kebudayaan  agar generasi selanjutnya dapat menikmati. Untuk mencegah 

dan menghindari kepunahan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia  tersebut dengan 

tegas ditetapkan dalam Garis Besar Haluan Negara  arah pembangunan bidang 

kebudayaan yang berbunyi: “mengembangkan dan membina kebudayaan nasional 

bangsa Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur, budaya nasional yang 

mengandung nilai-nilai universal termasuk kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dalam rangka mendukungterpeliharanya kerukunan hidup  dan membangun 

peradaban bangsa. 
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 Sebagaimana budaya adalah suatu keseluruhan kompleks yang meliputi 

pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, keilmuan hukum, adat-istiadat, dan 

kemampuan yang lain serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota 

masyarakat.  Sedangakan kebudayaan adalah semua hasil karya, rasa, dan cipta 

masyarakat. Sebagaimana kita ketahui kebudayaan menempati posisi sentral dalam 

seluruh tatanan manusia tidak ada manusia yang dapat hidup di luar ruang lingkup 

kebudayaan karna kebudayaan lah yang memberi nilai dan makna pada kehidupan 

manusia di dunia ini.Seluruh bangunan hidup manusia dan masyarakat berdiri atas 

landasan kebudayaan oleh karna itu penting sekali bagi kita untuk memahami hakikat 

kebudayaan. 

Indonesia kaya akan keragaman kebudayaan di setiap daerahnya, kebudayaan 

daerah memiliki makna sebagai kebudayaan yang khas yang terdapat pada wilayah 

tersebut. Kebudayaan yang ada didaerah sama dengan konsep suku bangsa. 

Kebudayaan itu tidak terlepas dari pola kegiatan masyarakat.Keragaman kebudayaan 

di daerah sangat tergantung pada faktor geografis semakin besar wilayahnya maka 

semakin kompleks perbedaan kebudayaan antara suatu desa dengan desa yang 

lainnya. Setiap kebudayaan yang hidup dalam suatu masyarakat dapat berwujud 

sebagai komunitas desa, kota, sebagai kelompok kekerabatan, atau kelompok adat 

yang lain, yang bisa menampilkan suatu corak khas yang dapat dilihat dari orang luar 

yang bukan dari warga masyarakat tempatan. 
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Peran daerah sangat penting dalam melakukan pelestarian kebudayaan agar 

keragaman kebudayaan disetiap daerah dapat terjaga sampai kapan 

pun.Pelestarianadalah sesuatu aktivitas atau penyelenggaraan kegiatan melindungi, 

mempertahankan, menjaga, memelihara, memanfaatkan, membina dan 

mengembangkan. Pelestarian juga merupakan sebuah proses atau upaya-upaya aktif 

dan sadar yang mempunyai tujuan untuk memelihara, menjaga, dan mempertahankan 

serta membina dan mengembangkan suatu hal yang berasal dari sekelompok 

masyarakat yaitu kesenian dan tradisi budaya. Tidak hanya itu desa yang ada di 

Indonesia pun merupakan tonggak awal dalam melakukan pelestarian kebudayaan itu. 

Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 desa adalah kesatuan 

masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintah, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa 

masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam 

sistem pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia.Dari makna Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa maka desa harus mengatur dan mengurus urusan 

pemerintah termasuklah  dalam melakukan pengaturan  dan pengurusan terhadap 

pelestarian kebudayaan di setiap desa seperti Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan, untuk melakukan pengurusan dan pengaturan maka haruslah 

dilakukan pemerintah desa yaitu kepala desa.  
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Sebagai seorang kepala desa sekaligus pemimpin dalam pemerintah desa 

maka seorang kepala desa harus mempunyai jiwa pemimpin, mampu dan mau bekerja  

sama dengan paraperangkat desa yang lainnya maupun dengan aparat  pemerintah 

lain diatasnya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya.Hal tersebut sangat jelas 

bahwa peranan kepala desa dalam pembangunan desa merupakan perilaku dari 

administrator desa yang diharapkan dapatmelakukan yang sudah ditetapkan dan 

sebagai administrator desa harus mampu membuat keadaan stabil baik dibidang 

politik, ekonomi, sosial, dan budaya serta pertahanan dan keamanan. Kemudian 

sebagai seorang yang membuat pembaharuan atau prakarsa juga sebagai seorang  

yang berjalan didepan memulai sesuatu yang dapat diikuti oleh masyarakat.  

Untuk mengantisipasi aspirasi masyarakat yang terus berkembang serta 

menghadapi perkembangan yang terjadi dalam lingkungan desa yang secara langsung 

akan berpengaruh terhadap roda pelaksanaan pemerintah dan pembangunan maka 

untuk menjawab dan menghadapi tantangan dan sekaligus peluang diperlukan adanya 

kepala desa yang tangguh yang didukung sistem dan mekanisme kerja yang 

profesional. DiPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 Tentang 

Pedoman Fasilitas Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan 

Lembaga Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, pelestarian 

kebudayaan yang harus dilakukan kepala desa harus mendorong pertumbuhan dan 

berkembangnya peran serta masyarakat serta mendayagunakan potensi peran serta 

masyarakat.  
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Segala upaya telah dilakukan oleh Kepala Desa Ukui Dua untuk menjalankan 

perannya sebagai pemimpin desa, yang menjadi kelemahannya dari kepala desa  

ialahbelum secara maksimal memberikan perhatian khusus kepada organisasi 

kebudayaan seperti halnyaSanggarSeniAntan-antan Bate. Organisasi tersebut 

dibentuk untuk melakukan pelestarian kebudayaan di Desa Ukui Dua yang 

didalamnya mencakup delapan jenis bidang kebudayaan sebagai berikut: 

 

Tabel 1.1 Bidang Kebudayaan di Desa Ukui Dua 

No Bidang Kebudayaan 
Lestari 

Ya Tidak 

1.   Tari: 

a. Persembahan 

b. Zapin 

c. Sirih Godang 

d. Rentak Bulian 

e. Tangguk Tinggal 

f. Tampi 

g. Dian Kelupak 

 

Ya 

Ya 

 

Ya 

Ya 

Ya 

 

 

 

Tidak 

 

 

 

Tidak 

2.  Permainan rakyat: 

a. Gasing 

b. Bakiak 

c. Egrang 

d. Tokak Lele 

e. Ligu 

f. Ago 

 

Ya 

Ya 

Ya 

Ya 

 

 

 

 

 

Tidak 

Tidak 
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3.  Musik: 

a. Genggung 

b. Cempelung 

c. Rebbanan 

 

 

 

Ya 

 

Tidak 

Tidak 

4.  Drama: Tanah Napuh Ya  

5.  Kerajinan: 

a. Bakul, Tikar, Tunggap 

b. Lukah, Cempiai, Tengkalak, 

Gasing 

 

Ya 

Ya 

 

6.  Silat: Silat Pangean Ya  

Sumber: Sanggar Seni Antan-antan Bate Desa Ukui Dua Kecamatan UkuiKabupaten 

Pelalawan 

 

Dari Tabel diatas ada beberapa bidang yang masih lestari hingga saat ini  

seperti Bidang Tari: Zapin, Persembahan, Tangguk Tinggal, danTampi. Dibidang 

Permainan Rakyat: Gasing, Egrang, Tokak Lele, danBakiak. Dibidang Musik: 

Celimpung dan Rebbana. Dibidang Drama: masih aktif seperti Drama Tanah Napuh. 

Dibidang Kerajinan: Anyaman Pandan dan Rotan, serta Dibidang Silat: yaitu 

Pangean. Adapun bidang kebudayaan yang tidak aktif seperti: Tari Sirih Godang, Tari 

Dian kelupak, Permainan Ligu, Permainan Ago, Musik Genggang, Musik 

Cempelung. Tidak di lestarikannya beberapa kebudayan tersebut dikarenakan tidak 

adanya seniman yang ahli dibidang tersebut dan tidak adanya peralatan pendukung 

dalam bidang kebudayaan.  
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Saat ini bidang kebudayaan tersebut sedang diupayakan untuk dilestarikan 

melalui penelusuran tokoh-tokoh atau seniman yang masih ada sedangkan dari kepala 

desa itu sendirimasih kurang perhatian dan peranannya. Adapun perhatian dan usaha 

yang baru dilakuan kepala desa terhadap kebudayaan yang tidak aktif lagi seperti 

mendata lagi para seniman yang ahli dibidangnya, merangkul para pemuda agar mau 

berpartisipasi dalam kebudayaan, mengusahakan dalam penyedian fasilitas yang 

dibutuhkan, dan melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai kebudayaan 

yang ada di Desa Ukui Dua. 

Dalam peringatan hari-hari besar Sanggar Seni Antan-antan Bate 

menampilkan Rebbana, Tari Persembahan, Zapin, Silat, dan Celimpung. Sedangkan 

permainan rakyat dilombakan dalam peringatan hari kemerdekaan dan acara 

perkemahan, selain itu setiap ulang tahun Sanggar Seni Antan-antan Bate 

mengadakan Pagelaran Budaya dan Pameran. Peran seorang pemimpin desa yaitu 

khususnya Kepala Desa Ukui Dua sangat dibutuhkan untuk menunjang melestarikan 

dan memajukan kebudayaanyang ada di Desa Ukui Dua demi terjaganya kebudayaan-

kebudayaan yang menjadi ciri khas dan keunikan yang dimiliki Desa Ukui Dua yang 

tentunya berbeda dengan desa yang ada didaerah lain yang ada di Indonesia 

Suatu organisasi yang telah dibentuk seperti Sanggar Seni Antan-antan Bate 

sangat berpengaruh terhadap kelangsungan pelestarian kebudayaan jika dilakukan 

perhatian yang semaksimal mungkin dari Kepala Desa Ukui Dua.  Jika tidak 

dilakukan hal tersebut, maka kebudayaan-kebudayaan yang ada di Desa Ukui Dua 
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lama-kelamaan akan punah sehingga generasi-generasi muda tidak bisa menikmati 

kebudayaan yang telah menjadi turun-temurun sejak dahulu. Sanggar Seni Antan-

antan Bate yang beranggotakan anak-anak  muda tentunya memerlukan perhatian 

khusus dari kepala desa sebagaimana pelestarian kebudayaan merupakan hal yang 

yang harus dilestarikan di Desa Ukui Dua. Adapun kepengurusan Sanggar Antan-

antan Bate sebagai berikut: 

 

Tabel 1.2 Kepengurusan Sanggar Seni Antan-antan Bate  

No. Pengurus Jabatan 

1.  Mukhtar Ketua 

2.  Samsul Bahari Wakil Ketua 

3.  Jusna Wati Sekretaris 

4.  Sarina Heriati Bendahara  

5.  Desi Susanti Bidang Tari 

6.  Rusdianto Bidang Permainan Rakyat 

7.  Nedy Bidang Dokumentasi  

8.  Matnur Bidang Celimpung 

9.  Zukry Andi Bidang Musik 

10.  Jelita Astuti Bidang Drama 

11.  Andi Bidang Kerajinan 

12.  Idas Bidang Silat 

Sumber: Sanggar Seni Antan-antan Bate Desa Ukui Dua Kecamatan  Ukui 

Kabupaten Pelalawan 

 

Untuk saat ini dana kegiatan Sanggar Seni Antan-antan Bate masih dalam 

bentuk donasi permohonan bantuan dana dan selain itu juga dana berasal dari 
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penampilan Silat dan Celimpung di acara pernikahan, sedangkan untuk dana alokasi 

desa belum ada  dianggarkan untuk Sanggar Seni Antan-antan Bate. Sehingga hal ini 

mengakibatkan keterbatasan dana dalam melakukan kegiatan pelestarian kebudayaan 

dan perlengkapan kegiatan sanggar,  padahal sudah adanya usaha dari tokoh 

masyarakat (Ninik Mamak) dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Desa 

(MUSRENBANGDES) Tahun 2018 dalam hal mengajukan anggaran untuk Sanggar 

Seni Antan-antan Bate namun tidak diprioritaskan dan dilanjuti oleh pemerintahan 

desa.  

Pembangunan Balai Adat di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten 

Pelalawan pada tahun 2017 hingga 2018masih belum terlaksana sebagaimana salah 

satu fungsi Balai Adat merupakan tempat untuk melakukan kegiatan-kegiatan dalam 

hal pelesatarian kebudayaan.Oleh karena itu penulis tertarik untuk membuat dan 

menyusun penelitian dengan judul “Peran Kepala Desa Dalam Pelestarian 

Kebudayaan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan”. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:  

1. Bagaimana peran kepala desa dalam pelestarian kebudayaan di Desa Ukui 

Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan? 

2. Apa saja kendala peran kepala desa dalam pelestarian kebudayaan di Desa 

Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahuiperan kepala desa dalam pelestarian kebudayaan di 

Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

2. Untuk mengetahui kendala peran kepala desa dalam pelestarian 

kebudayaan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

 

1.4 Manfaat Penelitian 

Adapun manfaaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Secara teoritis, penelitian ini untuk menambah pengetahuan bagi penulis 

dan pembaca tentang peran kepala desa dalam pelestarian kebudayaan di 

Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

2. Secara praktis, penelitian ini dapat menjadi bahan masukkan bagi kepala 

desa dalam melakukan pelestarian kebudayaan di Desa Ukui Dua 

Kecamatan Ukui Kabupaten Pelalawan. 

3. Secara akademis, penelitian ini sebagai bahan refrensi maupun 

perbandingan bagi mahasiswa yang ingin melakukan penelitian di bidang 

yang sama. 

 

1.5 Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah penelitian ini, maka penulis membagi penulisan ini    

dalam 6 bab dengan sistematika sebagai berikut: 
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BAB I: PENDAHULUAN 

Dalam bab ini menjelaskan tentang: latar belakang masalah, rumusan     

masalah, tujuan penelitian,  manfaat penelitian, dan sistematika   penulisan. 

BAB II:  LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini menguraikan teori-teori yang ada hubungannya dengan  

penelitian ini sehingga dapat mengemukakan suatu hipotesis. 

BAB III: METODE PENELITIAN 

Dalam bab ini membahas tentang jenis penelitian, lokasi dan waktu 

penelitian, sumber data, metode pengumpulan data,dan analisa data. 

BAB IV:  GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

Dalam bab ini menjelaskan gambaran umum tentang objek yang diteliti  

dan tempat dimana akan dilakukannya penelitian seperti: sejarah Desa 

Ukui Dua, visi dan misi Desa Ukui Dua, profil Desa Ukui Dua, pemerintah 

Desa Ukui Dua, dan Organisasi Antan-antan Bate. 

 

BAB V:  HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab ini membahas hasil dari penelitian tentang peran kepala desa 

dalam pelestarian kebudayaan di Desa Ukui Dua Kecamatan Ukui 

Kabupaten Pelalawan. 
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BAB VI:  PENUTUP 

Dalam bab ini menjelaskan tentang kesimpulan dari hasil penelitian dan 

saran yang dapat dijadikan masukkan bagi objek penelitian agar bisa lebih 

baik kedepannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


