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ABSTRAK
Kepemimpinan merupakan bagian penting dan akan beraroma kepada hasil yang
membawa dampak kepemimpinan yang membawa untuk kemakmuran 

-bag-i

masyarakat yang dipimpin oleh seorang pemimpin dengan gaya kepemimpinan yang
diyakininya. Kepemimpinan membawa arah kepada teUilala-n-kebijakan'yang ifai
dilakukan oleh seorang pemimpin. Kemimpinan yang tid'ak berha.it Oi".inya tidak
memahami karakter dan budaya bangsa yang berkembang di 

' 
dalam

kepemimpinannya. Kepemimpinan yang telati berhlsiliejak lama dan telah terbukti
keberhasilannya adalah kepemimpinan berbasis budaya yang terbukti sukses dan
membawa nusantara disegani pada masanya dahulu. Fertanyaan ini yang
menggelitik dan menjadi landasan fikir dari artikel ini, bahwa selaun ,"n" uraian
kepemimpinan yang membawa keberhasilan didalam kepemimpinln yang ditrkrLan
kepemimpinan yang bagaimanakah. Hasil dan pembahasan'menyata[an bahwa
kepemimpinan berbasis kepada budaya politik bangsa adalah jawaban untuk
keberhasilan sebuah kepemimpinan bangsa di nusantaia, karena telih ,v"i" bahwa
selama beratus tahun kepemimpinan telah membawa kepada kemakmirbn bangsa.
Hal ini berakhir setelah terjadi penjajahan di nusantara yang membawa Oanyaf
kehancuran dan keb.inasaan bangsa. Namun, tertepas-daii beralihnya sistem
demokrasi yang ada di nusantara nilai-nilai budaya lokal harus tetap dipertahankan
menuju kepemimpinan yang diidam-idamkan.
Kata kunci. kepemimpinan, budaya politik, kearifan lokal dan kesejahteraan

PENDAHULUAN

Perjuangan-perjuangan dalam ranah budaya yang tentu memerlukan sebuah
kepastian didalam melakukan perjuangan yang panjang dalam ranah kepemimpinan
yang berbasis budaya. Panjangnya perjuangan ditentukan oleh sebuah tujuan yang
menjadi sasaran dari perjuangan tersebut pula. Bangsa kita adalah bangsa pejuang
yang telah mengalami panjangnya perjuangan yang besar dan menyeluruh dari
bagian penting dari fenomena global tersebut. Selain daripada itu banyak sekali
kearifan lokaldari bangsa ini, yang harus tetap dijaga kelangsungannya dengan baik
dari berbagai orang-orang yang melakukan kerusakan di dalam bangsa ini. Kearifan
lokal bangsa telah ada sejak ratusan tahun yang lalu dan harus dipastikan tetap tetap
lestari sampai kapanpun juga untuk membawa dan menjadikan anak-anak bangsa
tetap merasakan mempunyai peradaban dan juga mempunyai kearifan lokal dari
bangsa ini. Dan perjuangan panjang itu mestilah terus diperjuangkan sampai
kapanpun adanya dan membawa kepada banyak keadaan yang baiKdari bangsa ini.
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