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Indonesia adalah negara kepulauan yang penuh dengan kekayaan dan keragaman budaya, ras, sorfoor daerah, etnis, agama dan kepercayaan, dan banyak lainnya. Meski penuh dengan keanekaragaman budaya dan sebagainya, Indonesia tetap satu konsisten dengan semboyan bangsa Indonesia, yaitu Bhineka Tunggal Ika yang berarti 'meskipun berbeda tapi satu jua lagi'. Keragaman budaya didukung
oleh wilayah Republik Persatuan yang memisahkan daerah. Dengan kata lain, setiap penduduk yang mendiami wilayah yang berbeda tentu akan mengalami kondisi geografis yang berbeda-beda. Misalnya, sebut saja mulai dari daerah pegunungan, kawasan pesisir, tepi hutan, dataran rendah, daerah pedesaan, hingga perkotaan. Hal ini juga dipengaruhi oleh tingkat peradaban masing-masing kelompok
etnis atau masyarakat yang berbeda. Sayangnya, masuknya budaya asing ke Indonesia melalui globalisasi telah berdampak pada generasi muda Indonesia saat ini yang tampaknya lebih tertarik pada budaya asing daripada budaya asli mereka. Seharusnya budaya asing yang masuk ke Indonesia tidak diterima secara mentah oleh generasi muda kita untuk tidak menjadi fenomena cinta budaya asing oleh
generasi muda kita. Setidaknya ada asimilasi budaya untuk meningkatkan kekayaan dan keragaman budaya di Indonesia. Perkembangan agama di Indonesia membantu mengembangkan budaya di Indonesia sehingga menciptakan budaya keagamaan yang berbeda. Sehingga dapat dikatakan bahwa Indonesia adalah negara dengan tingkat keragaman yang tinggi (heteroginitas tinggi). Keragaman
tersebut tidak hanya berasal dari keragaman budaya suku atau masyarakat, tetapi juga keberagaman yang berasal dari peradaban (peradaban tradisional dan modern), serta kualitas daerah. Dari titik ini saja Indonesia begitu lebih baik dibandingkan dengan negara lain yang juga memiliki budaya yang beragam. Indonesia adalah potret koleksi budaya yang beragam dan lengkap. Dan yang terpenting
adalah masyarakat Indonesia memiliki hubungan sejarah dan dinamika interaksi antarbuulik sejak dulu, terlihat dari aspek sosial budaya. Interaksi antarkultural ini tidak hanya antarkelompok etnis, tetapi juga antar peradaban di dunia. Misalnya, dermaga kapal dagang Portugis di pelabuhan di Banten pada abad pertengahan. Dari sini tampaknya Indonesia sudah mulai membuka diri terhadap hubungan
internasional. Contoh lain adalah hubungan antara pedagang lokal dan pedagang dari Gujarat dan India di Pantai Jawa yang menunjukkan kerja sama yang sangat baik meskipun ada perbedaan dalam istilah budaya dan bahasa. Dalam deisan lainnya, Indonesia juga mampu mengembangkan budaya adat alias budaya lokal di tengah momok budaya asing yang masuk ke Indonesia. Sejarah Candi
Borobudur (indovasi.or.id) juga membuktikan bahwa keberadaan budaya Indonesia dapat berdampingan saling melengkapi, dan berjalan berik tangan dengan budaya lain, atau bahkan dengan peradaban lain di luar Indonesia. Budaya perkotaan, misalnya, dapat berjalan tanpa bersinggungan dengan orang-orang yang tinggal di daerah pedesaan. Ini mungkin berjalan dengan baik karena masyarakat kita
masih mempertahankan motto Bhineka Tunggal Ika di mana kita dapat menafsirkannya dengan keragaman yang tidak hanya berfokus pada keragaman di antara kelompok etnis, tetapi juga keragaman budaya. Dengan jumlah kelompok etnis yang trasal dari sekitar 700 kelompok etnis yang tersebar di seluruh nusantara, dengan berbagai jenis kelompok masyarakat, beragam agama, pakaian tradisional,
seni, rumah adat, bahasa daerah, adat istiadat, bahkan kuliner khas daerah, Indonesia begitu kuat dalam menjaga keharmonisan kehidupan di tengah heterogenitas. Masyarakat kita adalah masyarakat komposit dengan kualitas unik seperti itu adalah kegotongroyongan, toleransi, theposeliro, rasa hormat terhadap orang tua, dll. Kami sebagai generasi muda Indonesia memiliki tugas dan tanggung jawab
untuk menjaga dan melestarikan budaya Indonesia. Hindari melihat perbedaan sebagai penghalang bagi kita untuk bersatu, Jangan membuat perbedaan dalam kelemahan dan memicu konflik. Sebaliknya, perbedaan ini menjadikan sebagai kekayaan khas yang tidak dimiliki oleh negara lain di dunia. Pemuda Indonesia Muda (indovasi.or.id) VIDEO CHOICE Foto bisa bicara sangat ya... 5 Oktober 2019
Indonesia, negara dengan sejuta kekayaannya harus mengundang wisatawan lokal maupun mancanegara untuk mengunjunginya. Mengingat aspek apapun, atau budaya, takdir, kekayaan flora dan fauna, Indonesia sudah tidak asing lagi di mata dunia. Terutama dalam hal budaya, di mana Indonesia masih menyimpan tradisi leluhur yang kuat, rumah adat per masing-masing daerah. Berikut beberapa
ilustrasi kekayaan budaya Indonesia yang diperankan oleh Prajana, gadis asal Rembang dengan nama akun Instagram @prajanapsp.instagram.com/prajanapsp Surga yang terkenal di dunia dengan kekayaan di Papua Barat ini memang menjadi destinasi wisata yang patut dibanggakan oleh Indonesia. Wisatawan lokal dan asing berbondong-bondong datang ke sana setiap tahun. Tidak hanya itu,
kekayaan budaya seperti Atraksi Budaya Suling Tambur, Seni takik Papua, dan ikan Parimanta juga ada di Sumur sana.instagram.com/prajanapsp, pulau yang terletak di Nusa Tenggara Timur ini juga kaya akan kekayaan alam. Tidak hanya Komodo dan Danau Kelimutu, Pulau Flores juga memiliki Desa Wae Rebo. Kota ini berasal dari bambu dan bentuknya terpotong. Dalam budayanya yang kaya, Pulau
Flores memiliki Tari Caci dan tenun Ikat Flores.instagram.com/prajanapsp Pulau yang terletak di Kalimantan Timur adalah tujuan yang sangat populer Ini. Dengan pondok-pondok dengan gaya rumah apung bergaya Maladewa, Pulau Derawan mampu mencuri hati banyak orang dengan laut biru kehijauannya, dan banyaknya lokasi menyelam di sana. Tidak hanya itu, Pulau Derawan juga memiliki
Penangkaran Penu yang terletak di Pulau Sangalaki, Tari Dalling di Bajau.instagram.com/prajanapsp Kepulauan Wakatobi di Sulawesi Tenggara. Dikenal dengan keindahan alam bawah lautnya, destinasi ini juga membuat destinasi ini sangat populer, khususnya di Pulau Tomia. Tidak hanya itu di pulau ini memiliki Suku Bajo dengan rumah terapungnya yang unik, kain tenun Homoru, tari
Lariangi.instagram.com/prajanapsp Karimun Kepulauan Jawa yang terletak di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dari lokasi dan anggarannya, destinasi ini ramah tas untuk menyegarkan rutinitas lelah Anda. Laut masih biru cerah dan beberapa pondok ada di sana. Tak hanya itu, ada tradisi Barikan Kubro atau yang biasa dikenal dengan sedekah Bumi, kerajinan kayu stigi dan tentunya landmark carimun
Jawa hits.instagram.com/prajanapsp Siapa yang Tidak Kenal dengan Pulau Nias? Bahkan atraksi lompat batu yang terkenal menjadi salah satu ikon dalam seribu uang kertas lama. Mungkin untuk mencapai ini Anda harus melakukan perjalanan laut pertama, Bela. Di pulau ini juga memiliki kekayaan fauna Ciong atau Parrot Nias.instagram.com/prajanapsp tidak ada pulau yang menjadi tempat syuting Film
Laskar Pelangi juga sudah sering disebut sebagai Kamoung Ahok. Pulau ini memiliki kekayaan alam dan budaya yang luar biasa seperti batu granit raksasa di pesisir pantai, Mercusuar Pulau Lengkuas, Tari Campak dan Replika SD Muhammadiyah Laskar Pelangi. Baca juga: Merancang Hotel 'Kamar Mandi' yang membuat kenangan perjalanan yang tak terlupakan plakat Bundesdenkmalamt di sebuah
bangunan di Salzburg yang menunjukkan Kekayaan Budaya dalam empat bahasa; Bahasa Jerman: Kulturdenkmal, Inggris, Prancis: Bien culturel, dan Rusia: Культурное Достояние. Kekayaan budaya adalah benda fisik yang merupakan bagian dari warisan budaya sebuah kelompok atau masyarakat. [1] Ini termasuk bangunan bersejarah, karya seni, situs arkeologi, perpustakaan, dan museum. Lihat
juga Situs Warisan Dunia UNESCO Situs Warisan Nasional Daftar Monumen Nasional Properti Budaya Filipina Komisi Nasional tentang Budaya dan Seni Referensi ^ Ann Marie Sullivan, Warisan Budaya dan Media Baru: Masa Depan untuk Masa Lalu, 15 J. MARSHALL REV. Intell. Prop. L. 604 (2016) Diakuisisi dari KOMPAS.com - Potensi sumber daya budaya Indonesia dan upaya pemanfaatannya
merupakan salah satu potensi dan upaya Indonesia untuk menjadi negara maju. Mengutip Kemdikbud RI, potensi Indonesia untuk menjadi negara maju meliputi potensi lokasi, potensi sumber daya alam, potensi sumber daya manusia dan potensi sumber daya budaya, seiring dengan upaya pemanfaatan keempat potensi tersebut. penjelasan mengenai potensi sumber daya budaya Indonesia dan upaya
pemanfaatannya: Potensi budaya Indonesia dan pemanfaatannya atas Indonesia memiliki kekayaan dan keanekaragaman budaya. Kekayaan dan keragaman budaya dibentuk oleh proses panjang melalui interaksi antar-etnis di Indonesia serta hasil singgungan dengan budaya bangsa lain. Keragaman budaya Indonesia berpotensi meningkatkan standar ekonomi ke rakyat. Namun hingga saat ini,
keragaman budaya di Indonesia belum optimal digunakan untuk mensejahterakan masyarakat. Bahkan, jumlah kelompok etnis di Indonesia telah mencapai 1.128 berdasarkan sensus penduduk 2010. Setiap daerah di Indonesia memiliki budaya yang berbeda-beda dalam bentuk atau bentuk tarian, lagu, upacara adat, rumah adat, alat musik, senjata tradisional dan lainnya. Baca juga: Lokasi potensial
Indonesia dan upaya pemanfaatannya Bahasa yang digunakan di Indonesia merupakan bahasa nasional yang berasal dari bahasa Malaysia dan regional mencapai 746 bahasa. Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan di wilayah tertentu. Percakapan antar suku biasanya menggunakan bahasa daerah. Contoh strain daerah adalah Sunda, Jawa, Aceh, Gayo, Alas, Minangkabau, Betawi dan Dayak.
Setiap daerah di Indonesia memiliki rumah pribadi sendiri yang berbeda antar daerah. Perbedaan rumah tradisional dapat dilihat dari bentuk, bahan, bentuk atap, dinding, lantai dan lainnya. Perbedaan ini mencerminkan adaptasi manusia terhadap lingkungan mereka. Misalnya, rumah yang sepi tinggi dibangun dengan pertimbangan menghindari hewan liar untuk masuk ke rumah atau menghindari bahaya
banjir. Contoh rumah adat adalah Krong Bade (Aceh), Joglo (Jawa Tengah), Rumah Panjang (Kalimantan Barat), Tongkonan (Sulawesi Selatan, Baileo (Maluku) dan Honai (Papua). Baca Juga: Potensi Tari Sumber Daya Alam Indonesia dan Prestasi Rakyat Berbagai Jenis Tarian di Indonesia Menjadi Daya Tarik Pariwisata. Menari memiliki arti, pesan, atau simbol tertentu. Ada tarian yang melambangkan
ibadah atau rasa syukur kepada Tuhan, menyambut tamu, sukacita muda dan perkasa. Contoh tarian ibadah adalah Tari Pendet (Bali), menyambut tarian tamu adalah Tari Saman (Nanggroe Aceh Darussalam), perang atau power dance adalah Tari Perang (Kalimantan) dan Reog (Ponorogo). Selain menari, Indonesia juga kaya akan seni pertunjukan rakyat. Misalnya wayang golek (Jawa Barat), wayang
cublic dan ketoprak (Jawa Tengah), looping (Jawa Timur), Makyong (Riau), debus (Banten), dan Randai (Sumatera). Pakaian dan senjata tradisional Pakaian tradisional dan senjata tradisional di Indonesia berbeda antara manusia atau wilayah. Sehingga dapat dengan mudah dikenali asal usul pakaian adat pengguna. Pakaian tradisional biasanya digunakan selama upacara tradisional, kapak. Contoh
pakaian tradisional, Baju Bodo (Sulawesi Selatan), Ulos Baju Inong (Aceh), Baju Kurung (Minangkabau), Kebaya (Sentraal-Java), en ander. Pasgemaakte klere klere biasanya dilengkapi dengan senjata tradisional sebagai dekorasi. Contoh senjata tradisional, Rencong (Aceh), Mandau (Kalimantan), Parang (Jakarta), Keris (Jawa), Badik (Sulawesi), Kujang (Jawa Barat), dan Parang Salawuku (Maluku).
Baca Juga: Potensi SDM dan Upaya Eksploitasi Upaya Eksploitasi Potensi Budaya Kekayaan Budaya Indonesia Menjadi Daya Tarik bagi Sektor Pariwisata untuk Mendatangkan Wisatawan. Seperti sumber daya alam dan sumber daya manusia, sumber daya budaya juga menjadi modal dasar pembangunan Indonesia di negara maju. Ini termasuk sumber daya budaya, termasuk peninggalan sejarah dan
pawai tradisional. Sisa-sisa sejarah berupa bangunan bersejarah (masjid, kuburan, istana, monumen, situs, bekas kerajaan), arkeologi, museum, galeri dan artefak, bangunan kuno dan benda-benda suci. Pawai tradisional berupa adat pernikahan, menggunakan penerimaan tamu, menggunakan turun ke sawah, dan lain-lain. Sumber daya budaya ini akan menjadi paket wisata yang menarik. Ketika
dikemas dengan benar, sumber daya budaya akan menghasilkan manfaat ekonomi untuk meningkatkan standar hidup masyarakat. Comunity.
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