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1.   Kebudayaan, Tradisi, dan Kepercayaan Terhadap Tuhan YME 

 

 Kebudayaan adalah karya cipta manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan alam tempat 

tinggalnya, untuk memahami dirinya sendiri, dan untuk memahami pencipta alam semesta dan 

dirinya. 

 

 Kebudayaan adalah pemikiran-pemikiran mencakup ketiha hal di atas, tetapi juga perilaku untuk 

menerjemahkan pemikiran itu berikut hasil-hasil yang diperoleh dari perilaku itu. 

 

 Tradisi mempunyai banyak pengertian, secara umum dapat disederhanakan sebagai cara berpikir 

dan bersikap kelompok-kelompok masyarakat tertentu dari latar kebudayaan tertentu. Dipengaruhi 

oleh cara berpikir dan bersikap ini anggota kelompok akan bertingkah laku dengan cara yang 

spesifik sesuai berdasarkan nilai dan norma yang dianut bersama.  

 

 Ekspresi dari tradisi diutarakan menggunakan banyak cara melalui kesenian, upacara, arsitektur, 

tata ruang, pakaian, makanan, dan bahasa. Di dalamnya hampir selalu terdapat unsur 

penghormatan kepada Tuhan Yang Maha Esa menggunakan simbol dan bentuk-bentuk yang khas 

misalnya gerak tarian, pola hias, ungkapan bahasa, penempatan kubur, dan sebagainya. 

 

 Oleh karena itu kebudayaan, tradisi, dan pemuliaan kepada Tuhan Yang Maha Esa tidk pernah bisa 

dipisahkan antara satu dengan lainnya. Di dalam kebudayaan selalu ada tradisi, dan di dalam 

tradisi selalu terdapat unsur pemiliaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa.  

 

 Akan tetapi, perubahan jaman sering menyebabkan memudarnya wujud-wujud ekspresi tersebut. 

Terdapat praktek tradisi yang melemah meskipun tidak seluruhnya hilang dari masyarakat. 

Pengaruh budaya asing , menurunnya jumlah pendukung tradisi, atau lemahnya tata kelola sektor 

kebudayaan oleh negara bisa menjadi penyebabnya, menimbulkan kegamangan identitas bagi 

penganut tradisi.  

 

Maka dibutuhkan upaya nyata untuk mempertahankan tradisi supaya tidak benar-benar punah 

dengan cara menempatkan tradisi sebagai kekakyaan budaya bangsa Indonesia yang majemuk 

dalam konteks daerah dan nasional.  

 

Upaya ini kiranya diwujudkan melalui praktek-praktek nyata dan terencana untuk menyegarkan 

kembali ingatan kolektif para pendukungnya dan memperkenalkan tradisi itu kepada masyarakat 

luas. 

 

2. Pengertian ‘Rencana’ 

 

Secara umum rencana adalah proses terdiri dari langkah-langkah untuk mencapai hasil dengan 

tujuan akhir menciptakan ‘suasana’ baru yang dikehendaki.  
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Dikatakan sebagai proses karena semua rencana melibatkan banyak unsur yang saling berkaitan 

dan saling mengisi. Unsur-unsur itu sengaja dipilih dan persiapkan untuk menghasilkan efek yang 

dikehendaki sebagai sebuah ‘rekayasa’, sudah tentu dalam pengertian positif yaitu untuk 

menciptakan peluang-peluang baru yang bermanfaat bagi masyarakat.  

 

Peran perencana sangat strategis untuk menerjemahkan arah perubahan yang hendak dicapai 

tersebut, oleh karena itu ia perlu memahami kondisi faktual yang dihadapi dan bagaimana 

mengubah kondisi itu menjadi lebih bermanfaat bagi masyarakat. Di sini kata kunci yang selalu 

menyertai perencanaan adalah ‘perubahan’. Maka perlu dimengerti bahwa:  

1. semua rencana akan bersifat mengubah dan menimbulkan efek; 

2. perencana bertugas menyelaraskan proses mengubah dengan menekan efek-efek negatif; 

3. perencanaan berpotensi mempengaruhi suasana bathin masyarakat. 

 

 

 
Rekayasa :  upaya sadar untuk melakukan perubahan dengan cara menciptakan hak-hal baru, 

pemperkenalkan pemikiran baru, menata proses untuk mencapai tujuan. 

 

Efek :  kondisi baru dipengaruhi oleh upaya rekayasa yang dirasakan masyarakat. Sering 

memunculkan ketidak stabilan yang berdampak merugikan. 

 

Suasana : kondisi faktual yang dirasakan, dihayati, dan kadang dipertahankan oleh masyarakat. 

Suasana berhubungan langsung dengan bathin seseorang, hubungan sosial, dan lingkungan 

yang harmonis antara manusia dengan alam. 

 

 
 

 

 

Perencana 

 

Perencana adalah seseorang yang diberi tugas untuk menata upaya melakukan perubahan. Sebagai 

inidividu ia terikat dengan nilai-nilai yang dianut dirinya dalam melihat persoalan. Latar belakang 

agama, keyakinan, pendidikan, kebudayaan, norma, lingkungan sosial, lingkungan pekerjaan, 

status, atau aturan mempengaruhi cara berpikir, bertindak, dan presepsinya tentang persoalan itu.  

 

Sebagai inividu, perencana tidak bisa lepas dari latar belakang sistem yang mempengaruhi dirinya 

maupun pekerjaannya.  

 

Disadari ada perbedaan pola pikir dan cara bekerja antara para perencana di sektor pemerintah 

dengan swasta. Perencana di sektor pemerintah banyak dipengaruhi oleh peratran perundang-

undangan dan hirarkhi administrasi, sedangkan perencana di sektor swasta lebih banyak 

dipengaruhi oleh ikatan sosial dan pranata-pranata informal yang melingkupi dirinya. Kesadaran 

perancana atas pengaruh ini diharapkan dapat meningkatkan efektifitas rencana pengembangan 

potensi tradisi yang objektif, untuk itu perlu memperhatikan sungguh-sungguh etika profesi 

perencana. 
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Etika 1. Bersikap adil dan terbuka,  

 2. Tidak mementingkan padangan pribadi atau kelompok 

 3. Menghargai hak asasi dan hak berkebudayaan setiap orang  

 4. Menghargai eksistensi dan kemajemukan ekspresi tradisi  

 5. Taat hukum 

 

Perencanaan 

 

Program dan kegiatan dilaksanakan menggunakan perencanaan yang dirancang untuk mencapai 

hasil. Di dalamnya terdapat banyak langkah mulai dari pengumpulan data hingga evaluasi hasil. 

Setiap langkah berhubungan dengan langkah lain yang secara keseluruhan diharapkan dapat 

menghasilkan perubahan-perubahan.  

 

Di bidang kebudayaan, faktor manusia menjadi perhatian yang penting. Berbeda dengan 

perencanaan yang bersifat fisik yang mementingakan sarana dan prasarana. Di dalam diri manusia 

terdapat rasa, pikiran, dan konsep-konsep yang sering sering terlupakan dalam mekanisme 

pembuatan rencana. Faktor-faktor ini sering dilihat sebagai hal yang mengganggu perencanaan.  

 

Oleh karena itu dibutuhkan etika dan kriteria khusus untuk memaksimalkan capaian hasil kegiatan 

dengan menekan sekecil mungkin terjadinya konflik presepsi antara penerima rencana dengan 

pembuat rencana.  

 

 

Etika 1. Memperhatikan kebutuhan umum  

 2. Tidak mementingkan pribadi atau kelompok tertentu 

 2. Berorientasi pada peningkatan taraf hidup dan harga diri masyarakat   

 3. Tidak memunculkan kereshan dan disharmoni sosial di masyarakat 

 4. Menghargai ahk azazi manusia dan hak untuk hidup layak 

 5. Menghidari sentimen budaya suku, agama, dan ras 

 6. Taat peraturan perundang-undangan nasional maupun daerah 

 7. Menghormati lembaga adat, hukum adat, hak-hak ulayat, dan wujud-wujud 

ekspresi kepercayaan yang hidup di masyarakat. 

 

Kriteria 1. Berbasis fakta 

 2. Memenuhi kebutuhan masyarakat 

 3. Mendahulukan kepentingan  

 4. Tidak menyimpang dari kebijakan nasional dan daerah berbasiskan peratiran 

perundang-undangan 

 5. Memahami kemungkinan efek yang terjadi, dampak yang akan dihasilkan oleh 

eksekusi rencana, dan cara mengatasinya 

 6. Mengakses pemikiran dan pendapat masyarakat, terutama yang akan terkena 

dampak dari perencanaan 

 7. Mendiskusikan dengan lembaga pemerintah maupun masyarakat yang secara 

langsung ata tidak langsung terpengaruh oleh rencana 

 8. Menyertakan masyarakat dalam proses perencaan maupun eksekusi kegiatan 

 9. Menetapkan sararan waktu, cakupan, dan pencapaian hasil yang terukur 

 10. Mendiskripsikan secara gamblang hasil akhir (outcome) yang hendak dicapai 

 

 

Untuk memaksimalkan proses perencanaan diperlukan kepekaan atas sikap masyarakat yang akan 

merima hasil dari kegiatan. Menjaring pandangan dan mendiskusikan rencana kegiatan bisa 

menjadi pilihan yang baik sebelum proses penyusunan dimulai, diikuti dengan kondisi faktual 

terkini dari objek yang akan menjadi sasaran bidik kegiatan.  



4 
 

 

Gagasan membuat rencana pelestarian tradisi dan penguatan terhadap ekpresi Ketuhanan Yang 

Maha Esa bisa dibicarakan bersama pemangku kepentingan untuk menemukan solusi terbaik yang 

bisa diterima oleh semua pihak. Dokumentasi dan pengumpulan data sebaiknya mengawali proses 

pembuatan rencana untuk menemukan sasaran yang tepat mencakup orang, kelompok, institusi, 

kegiatan, event, dan sarana tradisi. Konsep-konsep tentang tradisi dan unsur mana saja yang perlu 

untuk mempertahankannya bisa ditemukan dalam proses awal ini. Dari hasil diskusi dan 

pendokumentasian akan diperoleh kelayakan atau ketidak layakan dari rencana. Etika dan kriteria 

perencanaan kebudayaan digunakan sebagai acuan dalam menyusun rencana.  

 

Diskusi tentang gagasan untuk melestarian tradisi dan kebutuhan-kebutuhan pemangku 

kepentingan bisa diartikulasikan menjadi langkah-langkah dengan hasil terukur. Bersama rumusan 

rencana perlu disusun pula rumusan dari keberhasilan kegiatan yang bisa diukur. Kedua rumusan 

digabung untuk menyusun program kerja mencakup pembiayaan dan sasaran keberhasilan.  

 

 

 

 
 

 

Selama masa eksekusi dilakukan pemantauan dan evaluasi, tetap menggunakan etika dan kriteria 

sebagai acuan selain persyaratan administrasi.  

 

Menemukan Persoalan dan Masalah 

 

Apa yang dilihat sebagai masalah sebenarnya banyak yang bukan masalah tetapi gejala-gejalanya 

(fenomena), baik yang diobservasi oleh perencana atau yang dirasakan oleh pemangku tradisi. 

Gejala itulah yang dilihat sebaga persoalan, adapun masalah (atau permasalahan) umumnya 

tersembunyi dan baru bisa diketahui melalui diskusi dengan menelusuri proses terjadinya gejala.,  

 

 
 

Masalah bisa didekati menggunakan berbagai sisi misalnya sumber daya manusia, dana, atau 

keterbatasan akses. Menemukan masalah bersama adalah tugas perencana untuk meningkatkan 

tingkat keberhasilan program yang dirancangnya. Dari sini akan diperoleh petunjuk solusinya, 
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yang kemudian dijabarkan sebagai langkah-langkah untuk menghindari, menghilangkan, atau 

memperkecil masalah berikut dampak yang ditimbulkannya.  

 

Hindari prespektif pemanfaatan ketika merencanakan pelestarian. Mencampuradukan pelestarian 

dengan pemanfaatan sering berujung pada munculnya masalah baru ketika hal-hal yang 

fondamental tidak terselesaikan. Rencana yang fokus pada sasaran spesifik akan lebih baik 

daripada yang mempunyai banyak sasaran 

Rencana Pelestarian Sebagai Dokumen Publik 

 

Oleh karena dibuat bersama dengan masyarakat, semua rencana harus dapat diakses publik. 

Rencana perlu memperharikan kemungkinannya dilanjutkan oleh masyarakat, oleh karena itu perlu 

diupayakan terdapat bagian dari kegiatan yang diserahkan kepada masyarakat sebagai pemilik dan 

pelaku kebudayaan. 


