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PENDAHULUAN 

Indonesia merupakan negara dengan kekayaan dan keragaman budaya serta 

tradisi yang luar biasa. Hal itu sejalan dengan keanekaragaman suku bangsa sebagai 

pemilik budaya yang beragam tersebut, yang seluruhnya merupakan potensi nasional 

yang perlu dilindungi. Jika kekayaan dan keragaman potensi budaya itu dapat 

dikelola dengan baik dan benar, maka bukan tidak mungkin kebangkitan ekonomi 

Indonesia bukan dipicu karena kecanggihan teknologi, melainkan justru karena 

keindahan dan keunikan tradisi serta keragaman warisan budaya milik bangsa 

Indonesia.  

Keragaman budaya di Indonesia tercermin dalam pengetahuan budaya dan 

ekspresi budaya, yang selanjutnya dijadikan pedoman dalam kehidupan 

bermasyarakat di seluruh wilayah Indonesia. Istilah pengetahuan tradisional dan 

ekspresi budaya tradisional (selanjutnya disingkat PTEBT) yang dipakai untuk 

menyebut unsur-unsur budaya di Indonesia adalah berdasarkan Konvensi UNESCO 

2005 tentang Perlindungan dan Promosi Keragaman Ekspresi Budaya (Protection dan 

Promotion of the Diversity of Culture). PTEBT itu diaktualisasikan melalui pranata 

sosial, sehingga menjadi jati diri masyarakat pendukungnya. Pengetahuan dan 

ekspresi budaya itu dinyatakan dalam bentuk upacara tradisional, cerita rakyat, 

permainan tradisional, ungkapan tradisional, pengobatan dan obat tradisional, 

makanan dan minuman tradisional, senjata tradisional, peralatan tradisional, arsitektur 

(bangunan) tradisional, pakaian tradisional, kain tradisional, organisasi sosial, 

kesenian, pengetahuan tradisional, dan kearifan lokal. 
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Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, pengetahuan tradisional dan ekspresi 

budaya adalah bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat. Oleh karena itu, 

Indonesia berkepentingan untuk membuat dan selanjutnya mengembangkan 

kebijakan pengelolaan pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional 

(PTEBT) sebagai bagian dari pelindungan, dan menjamin pemenuhan hak masyarakat 

termasuk masyarakat hukum adat untuk berperan serta dalam pelindungan dan 

pengelolaan PTEBT. 

      PENGERTIAN 

1. PENGELOLAAN; menurut KBBI: 

- Proses, cara, perbuatan mengelola; 

- Proses melakukan kegiatan dengan menggerakkan tenaga orang lain; 

- Proses yang membantu merumuskan kebijakan dan tujuan; 

- Proses yang memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam 

pelaksanaan kebijakan dan pencapaian tujuan 

 

2. Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional  

 Pengetahuan Tradisional :  

- karya intelektual di bidang pengetahuan dan teknologi yang mengandung 

unsur karakteristik warisan tradisional yang dihasilkan, dikembangkan, dan 

dipelihara oleh komunitas atau masyarakat tertentu. 

- Pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan digunakan oleh suatu komunitas, 

masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang bersifat turun temurun dan terus 

berkembang sesuai dengan perubahan lingkungan. 

- WIPO memberikan definisi mengenai pengetahuan tradisional, yaitu merujuk 

pada berbagai pengetahuan yang luas, dan tidak terbatas pada bidang tertentu. 

Pengetahuan Tradisional mencakup kecakapan teknik (know how), keterampilan, 

inovasi, konsep, pembelajaran dan praktik kebiasaan lainnya yang membentuk gaya 

hidup masyarakat tradisional, termasuk di antaranya pengetahuan pertanian, 

pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan yang terkait dengan sumber 

daya genetik, dsb. 



 

 

 Ekspresi Budaya Tradisional 

EBT adalah segala bentuk ekspresi karya cipta, baik material (benda) maupun 

nonmaterial (tak benda), atau kombinasi keduanya yang menunjukkan keberadaan 

suatu budaya tradisional yang dipegang secara komunal, bersifat turun temurun, 

dan lintas generasi, termasuk ekspresi budaya tradisional yang terkait dengan 

sumber daya genetik. 

 

3. PELESTARIAN adalah upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 

PTEBT milik kelompok masyarakat pendukung kebudayaan yang penyebaran dan 

pewarisannya berlangsung turun temurun. 

- Pelindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat 

menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan yang berupa 

ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak 

budaya, yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam. 

- Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya 

penyempurnaan ide/gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, 

penambahan, atau penggantian sesuai dengan aturan dan norma yang berlaku pada 

komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya. 

- Pemanfaatan adalah upaya menggunakan PTEBT untuk kepentingan pendidikan, 

agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri. 

 

4. Unsur /jenis PTEBT 

Dari begitu banyak jenis PTEBT, diambil 15 unsur PTEBT yang termasuk sebagai 

warisan budaya takbenda berdasarkan Konvensi UNESCO 2003 tentang , yaitu: 

 Upacara tradisional; yaitu peristiwa sakral yang dilaksanakan dalam kaitannya 

dengan adanya kekuatan-kekuatan di luar manusia yang bersifat gaib, yang 

berhubungan dengan peristiwa alam dan daur hidup. 



 Cerita rakyat; kisah yang disebarluaskan dan diwariskan secara lisan, dan 

digolongkan menjadi tiga kelompok besar yaitu mite, legenda, dan dongeng. 

 Permainan tradisional rakyat; yaitu suatu kegiatan yang bersifat rekreatif yang 

memiliki aturan khusus, berfungsi sebagai pemelihara hubungan sosial, serta 

merupakan cerminan karakter budaya lokal. 

 Ungkapan tradisional; yaitu kalimat-kalimat kiasan atau simbol-simbol yang 

dipahami maknanya oleh para pemakainya secara lisan, yang mengandung nilai-

nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat. 

 Pengobatan dan obat tradisional; yaitu tata cara penyembuhan penyakit yang 

dilakukan secara tradisional dan diwariskan turun temurun, dengan menggunakan 

peralatan tradisional, memanfaatkan bahan yang diperoleh dari lingkungan alam, 

disertai dengan mengucapkan mantera-mantera/ 

 Makanan dan minuman tradisional; yaitu jenis makanan dan minuman yang 

berbahan baku alami dan proses pengolahannya masih menggunakan peralatan 

sederhana dan tradisional. 

 Senjata tradisional; yaitu alat yang digunakan untuk mempertahankan diri dari 

serangan/ancaman dari segala sesuatu serta dapat merupakan kelengkapan 

identitas sosial, yang cara pembuatan, bentuk, maupun penggunaannya diwariskan 

turun temurun. 

 Peralatan hidup tradisional; yaitu segala sesuatu yang digunakan untuk 

memudahkan pemenuhan kebutuhan hidup manusia. 

 Arsitektur (bangunan) tradisional; suatu bangunan yang bentuk, struktur, 

fungsi, simbolis, maupun cara pembuatannya diwariskan turun temurun, serta 

dapat dimanfaatkan sebagai tempat malakukan aktivitas kehidupan. 

 Pakaian tradisional, yaitu busana yang berfungsi untuk melindungi tubuh, serta 

memiliki nuansa kedaerahan yang menjadi ciri khas atau identitas nagi 

masyarakat pendukungnya. 

 Kain tradisional; segala jenis tekstil/kain yang bahan bakunya diambil dari 

lingkungan alam sekitar, dan proses pembuatannya masih menggunakan peralatan 

sederhana. 



 Organisasi sosial; yaitu perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat 

tradisional, yang memiliki seperangkat norma dan aturan yang mengikat 

keanggotaannya. 

 Kesenian tradisional; yaitu hasil proses kerja atau gagasan manusia yang 

melibatkan kreatifitas, intuitif, kepekaan indera dan hati, serta naluri untuk 

menciptakan sesuatu yang indah dan selaras. 

 Pengetahuan tradisional; pengetahuan yang dimiliki atau dikuasai dan 

digunakan oleh suatu komunitas, masyarakat, atau suku bangsa tertentu yang 

bersifat turun temurun dan terus berkembang sesuai dengan perubahan 

lingkungan. 

 Kearifan lokal; sistem pengetahuan masyarakat lokal yang bersifat empirik 

(berdasarkan fakta dan pengalaman) serta pragmatis (konsep yang terbangun 

bertujuan untuk pemecahan masalah). 

 

Program dan Kegiatan Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi 

 Direktorat Kepercayaan dan Tradisi memiliki program yang berkaitan dengan upaya 

pelestarian dan pendidikan kebudayaan (termasuk tradisi) dengan PTEBT sebagai materi. 

Program tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan, di antaranya: 

1. Analisis Konteks PTEBT Berbasis Muatan Lokal 

Kegiatan ini menghasilkan sebuah buku “induk” sebagai panduan untuk menyusun bahan ajar 

muatan lokal, dengan materi berasal dari potensi-potensi kekayaan PTEBT lokal/setempat. 

Kegiatan ini dilaksanakan di seluruh kabupaten/kota di 34 provinsi, dengan sasaran guru 

bidang seni budaya (tingkat SD, SMP, SMA atau sederajat) serta SKPD bidang pendidkan 

dan kebudayaan. 

2. Revitalisasi  

Merupakan upaya untuk mengaktifkan atau memvitalkan kembali PTEBT atau tradisi yang 

sudah terabaikan atau jarang dilakukan oleh masyarakat pendukungnya karena banyak faktor, 

serta memperkenalkan kepada generasi muda di luar pendukung tradisi tersebut agar tumbuh 

toleransi dan solidaritas terhadap perbedaan-perbedaan dalam keragaman budaya. 



3. Internalisasi  

Kegiatan yang diselenggarakan berupa Internalisasi Nilai Budaya melalui Permainan 

Tradisional dan Dongeng. Kegiatan ini bertujuan untuk menanamkan nilai budaya yang 

terkandung dalam permainan tradisional dan dongeng kepada generasi muda, agar mereka 

dapat menteladani nilai-nilai yang baik sebagai pedoman hidup, serta ikut berperan dalam 

upaya pelestarian kedua jenis PTEBT tersebut. 

 

 

 


