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PELINDUNGAN ATAS PT dan EBT 
 

HEDDY SHRI AHIMSA-PUTRA 
ANTROPOLOGI BUDAYA 
FAKULTAS ILMU BUDAYA 

UNIVERSITAS GADJAH MADA 
 
1. PENGANTAR 
 
     Berbicara mengenai “pengetahuan tradisional” dan “ekspresi budaya tradisional” 
sebenarnya tidak ada bedanya dengan berbicara mengenai kebudayaan, wujudnya dan 
unsur-unsurnya. Oleh karena itu upaya dan strategi pelindungan, pengembangan dan 
pemanfaatannya memerlukan adanya konsepsi yang jelas mengenai kebudayaan itu 
sendiri, agar upaya dan strategi tersebut dapat dilaksanakan secara terarah serta tidak 
menyimpang dari tujuan yang diinginkan. 
 
     Sebagaimana pandangan ahli antropologi budaya pada umumnya kebudayaan dapat 
dipandang sebagai suatu kumpulan atau kesatuan dari sejumlah unsur-unsur, yang di-
sebut unsur kebudayaan. Unsur-unsur ini dapat dipecah lagi menjadi unsur-unsur yang 
lebih kecil yang disebut “item” (cf.Koentjaraningrat, 1980), yang selanjutnya juga dapat 
dipecah lagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil lagi, yang disebut “traits”. Dengan 
demikian suatu kebudayaan terbangun dari sejumlah unsur, sub-unsur (item), dan sub-
sub-unsur (trait), dan masih dapat dipecah lagi menjadi unsur-unsur yang lebih kecil lagi. 
 
     Selanjutnya kebudayaan sebagai suatu kesatuan dari berbagai unsur juga memiliki 
beberapa wujud atau dimensi atau aspek. Dalam hal ini saya berpendapat bahwa kebu-
dayaan memiliki empat wujud, bukan tiga, sebagaimana yang dikatakan oleh Koentjara-
ningrat (1980). Perwujudan ini juga dapat disebut sebagai aspek atau dimensi kebuda-
yaan. Empat aspek, dimensi atau wujud tersebut adalah: (a) wujud material, fisik, yang 
juga diebut material culture (budaya material); (b) wujud perilaku, atau behavioral culture 
(budaya perilaku); (c) wujud kebahasaan atau lingual culture (budaya kebahasaan); (d) 
wujud gagasan atau pengetahuan, atau ideational culture (budaya gagasan).  
 
     Berdasarkan konsepsi mengenai kebudayaan seperti di atas, maka PT (pengetahuan 
tradisional) adalah wujud kebudayaan berupa ”gagasan” (pengetahuan), sedang EBT 
(ekspresi budaya tradisional) adalah wujud kebudayaan berupa yang lainnya, yaitu ke-
bahasaan, perilaku dan material. Predikat tradisional berarti bahwa PT dan EBT tersebut 
haruslah merupakan PTEBT yang diperoleh dari generasi-generasi sebelumnnya, kare-
na sebagaimana diketahui, kata tradisi 1) dalam bahasa Indonesia dapat dianggap ber-
asal dari bahasa Belanda, traditie, atau dari bahasa Inggris, tradition. Saya anggap saja 
kata tersebut berasal dari bahasa Inggris (yang maknanya saya kira tidak akan terlalu 
berbeda dengan makna traditie dalam bahasa Belanda). Kata tradition mempunyai 
banyak arti. Beberapa di antaranya adalah (1) “The action of handing over (something 
material) to another”; (2) “Delivery esp. oral delivery of information or instruction”; (3) 
“The act of transmitting or handing down or fact being handed down, from one to another 
or from generation to generation”; (4) “transmission of statements, beliefs, rules, cus-
toms or the like, esp. by word of mouth, or by practice without writing”; (5) “That which is 

                                                 
1
 ) Uraian tentang makna kata tradition dan traditional dalam bahasa Inggris saya ambil dari The Shorter 

Oxford English Dictionary on Historical Principles, edisi ke III, Clarendon Press, Oxford (1973) 
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thus handed down”; (6) “a statement, belief or practice transmitted (esp. orally) from 
generation to generation.”; (7) “A long established and generally accepted custom, or 
method of procedure, having almost the force of a law”. 
 

Tabel 1. Aspek dan Unsur Kebudayaan 
 

 
Unsur 

 

 
Aspek  gagasan 

 
Aspek  bahasa 

 
Aspek  perilaku 

 
Aspek  material 

1. Komunikasi  tatabahasa, 
semantik 

kosa kata berbicara, 
berbincang 

telepon, televisi,  
radio, internet 
 

2. Organisasi  nilai, norma, hak  
dan kewajiban 
 

Istilah, wacana  
organisasi 

kekerabatan, 
perkumpulan 

balai desa, rumah, 
pemukiman 

3. Ekonomi  pengetahuan flora, 
fauna, tanah, air 

Istilah, wacana ttg 
flora, fauna, alam 

berburu, meramu,  
bertani, beternak 

peralatan berburu, 
bertani, beternak 
 

4. Kesehatan pengetahuan 
sehat,sakit, obat 

Istilah, wacana  
kesehatan 

pengobatan, 
penyembuhan 

obat, peralatan  
kedokteran 
 

5. Kepercayaan kepercayaan ttg         
dunia ghaib 

Istilah-istilah 
keagamaan 

rituil-rituil, upacara-
upacara 

peralatan ibadah,  
rumah ibadah 
 

6. Klasifikasi  ilmu hitung,  
matematik 

Istilah-istilah 
penghitungan 

Kegiatan 
penghitungan 

sempoa, komputer  
kalkulator 
 

7. Pelestarian  pengetahuan, nilai, 
norma, aturan 

Istilah, wacana  
pelestarian 

mengajar, kegiatan 
pelestarian, belajar 

buku, pensil,  
sekolah, musium 
 

8. Permainan  filsafat permainan, 
nilai, aturan 

istilah, wacana  
permainan 

olah-raga, 
permainan 

alat olah-raga, alat 
permainan 
 

9. Transportasi  pengetahuan ttg  
alat transportasi 

istilah, wacana,  
transportasi 

Kegiatan 
transportasi 

sepeda, kereta api,  
mobil, pesawat 
 

10. Ekspresi  pengetahuan ttg  
indah, bagus 

Istilah, wacana ttg  
Keindahan 

menari, menyanyi, 
melukis, mengukir 

peralatan tari, lukis 
ukir, musik 
 

Sumber : Ahimsa-Putra, 2011. 
 
     Dari beberapa makna di atas kita melihat bahwa „tradisi‟ atau tradition bisa berarti (a) 
suatu tindakan, bisa pula berarti (b) sesuatu yang dikenai tindakan tersebut. Sebagai (a) 
tindakan, „tradisi‟ berarti “memberikan sesuatu yang bersi-fat materiel kepada yang lain”; 
“pemberian informasi atau instruksi”; “tindakan memindahkan atau memberikan dari satu 
orang ke orang lain, dari satu generasi ke generasi yang lain; “pemindahan atau pembe-
rian pernyataan, kepercayaan, aturan, kebiasaan atau sejenisnya, terutama dari mulut 
ke mulut (secara li-san) atau dengan praktek tanpa tulisan”. 

     Sebagai (b) sesuatu yang dikenai tindakan, „tradisi‟ berarti “sesuatu yang di-
wariskan”; “suatu pernyataan, kepercayaan, atau praktek yang dipindahkan (diwariskan) 
dari generasi ke generasi”; “suatu adat-istiadat atau metode prosedur yang sudah lama 
mapan dan diterima umum, yang kekuatannya hampir seperti hukum”. Selanjutnya, 
traditional dalam bahasa Inggris berarti “Belonging to, consisting in, or of the nature of 
tradition; handed down by or derived from tradition”, atau “termasuk atau memiliki sifat 
seperti tradisi; diturunkan atau berasal dari tradisi”. Dari berbagai arti mengenai tradition 
tersebut saya merasa bahwa „tradisi‟ dalam bahasa Indonesia biasanya diartikan 
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sebagai “suatu kebi-asaan yang sudah turun-temurun atau diwariskan dari generasi ke 
generasi”. 

     Dengan memperhatikan makna dalam bahasa Indonesia ini dan bahasa Inggris di 
atas, kita dapat dengan lebih seksama mendefinisikan tradisi sebagai sejumlah 
kepercayaan, pandangan atau praktek yang diwariskan dari generasi ke generasi tidak 
melalui tulisan (biasanya secara lisan atau lewat contoh tindakan), yang diterima oleh 
suatu masyarakat atau komunitas se-hingga menjadi mapan dan mempunyai kekuatan 
seperti hukum. Dari arti inilah, istilah „tradisional‟ kemudian dapat kita artikan sebagai 
“yang telah diwariskan dari generasi ke generasi dan diterima oleh umum”. 
 
     Tradisional merupakan kata sifat yang menunjukkan adanya proses pewarisan dari 
generasi sebelumnya, sehingga “pengetahuan tradisional” adalah berbagai pengetahua 
yang diperoleh atau diwarisi dari generasigenerasi sebelumnya. Demikian pula halnya 
dengan “ekspresi budaya tradisional”.. Eskpresi budaya yang diperhatikan di sini adalah 
ekspresi budaya yang sudah diturunkan dari generasi ke generasi. 
 
     Untuk melakukan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan PTEBT kita 
memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang mendalam dan luas mengenai PTEBT 
itu sendiri. Hal ini hanya dapat dicapai bilamana kita memiliki catatan dan dokumentasi 
yang lengkap mengenai PTEBT tersebut. Sehubungan dengan itu, ada beberapa tahap 
kegiatan yang perlu dibedakan dengan cukup tegas satu dari yang lain. Tahaptahap 
tersebut antara lain adalah: a) pencatatan dan pendokumentasian; 2) penentuan 
prioritas atau ranking PTEBT berdasarkan atas kondisinya;  
 
     Dalam proses pencatatan dan pendokumentasian, unsur dan aspek kebudayaan ini 
sangat perlu diperhatikan, karena masing-masing akan menentukan metode, prosedur 
dan peralatan untuk mencatat dan mendokumentasikannya. Misalnya, pencatatan dan 
pendokumentasian akan memakan waktu yang cukup lama dan biaya yang cukup be-
sar, jika berawal dari unsur kebudayaan. Oleh karena itu sebaiknya dimulai dari unit 
yang lebih kecil lagi. Pencatatan dan pendokumentasian aspek budaya material misal-
nya, memerlukan metode dan peralatan yang berbeda dengan pencatatan dan pendo-
kumentasian aspek budaya kebahasaan atau aspek budaya gagasan. 
 
2. METODE PENDOKUMENTASIAN PT dan EBT 
 
     Mencatat dan mendokumentasikan PTEBT tidak dapat dilakukan tanpa rencana, ka-
rena semua memerlukan waktu, biaya dan tenaga yang tidak sedikit. Perencanaan ha 
rus dimulai dengan merumuskan tujuan yang jelas dan hasil akhir yang ingin diperoleh 
dari kegiatan pencatatan dan pendokumentasian kebudayaan tersebut, termasuk wujud 
hasil pencatatan dan pendokumentasian tersebut; apakah berupa tulisan (artikel, 
laporan, buku), atau foto-foto atau hail rekaman video. Tanpa perencanaan yang teliti 
mengenai berbagai hal ini, upaya pencatatan dan pendokumentasian tidak akan menca-
pai hasil yang optimal, bahkan sangat mungkin mengalami kegagalan. Selanjutnya hasil 
pencatatan dan pendokumentasian juga perlu dinilai, dievaluasi, agar kualitasnya terja-
ga, dan hasilnya dapat betul-betul bermanfaat. Sehubungan dengan itu, kegiatan penca- 
tatan dan pendokumentasian kebudayaan setidak-tidaknya perlu dibagi menjadi tiga ta-
hap: (a) tahap perencanaan; (b) tahap pelaksanaan, dan (c) tahap penilaian (evaluasi). 
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a. TAHAP PERENCANAAN 
 
     Pada tahap ini yang sangat perlu ditentukan adalah: (1) unsur kebudayaan yang 
akan dicatat dan didokumentasikan; (2) metode dan prosedur untuk mencatat dan men-
dokumentasikan; (3) catatan dan dokumentasi yang ingin diperoleh. 
 
     Penentuan unsur kebudayaan ini harus bisa mencapai satuan yang paling kecil dari 
unsur tersebut. Seperti misalnya unsur beternak kambing di atas. Jika unsur budaya be-
ternak kambing ini ingin dicatat dan didokumentasikan, perencanaan pencatatan dan 
pendokumentasian sebaiknya dapat mengidentifikasi berbagai subunsur dalam budaya 
beternak kambing tersebut, yaitu ternaknya, peralatannya, makanannya, dan sebagai-
nya. Dengan identifikasi yang cukup rinci ini pelaksanaan pencatatan dan pendokumen-
tasian sudah akan dapat diperkirakan terlebih dulu ruang lingkupnya, sehingga proses 
pencatatan dan pendokumentasian akan dapat lebih terarah dan efisien. 
 
     Metode yang akan digunakan dan prosedur yang akan ditempuh sebaiknya juga su-
dah dapat ditentukan, agar berbagai perlatan yang diperlukan dapat disiapkan dengan 
baik dan tepat. Misalnya saja, metode yang akan digunakan adalah perekaman dengan 
video. Metode ini menuntut disediakannya peralatan video dan personil yang akan dapat 
mengoperasikannya dengan baik dan benar, serta teknisi yang akan dapat memperbaiki 
peralatan tersebut jika rusak. Jika metode yang akan digunakan adalah wawancara, ma-
ka pelaksana di lapangan perlu menyiapkan pedoman wawancara, agar wawancara de-
ngan informan dapat berjalan dengan lancar. 
 
     Catatan dan dokumentasi yang diinginkan sebaiknya juga sudah dapat ditentukan 
terlebih dahulu, sehingga pelaksana pencatatan dan pendokumentasian akan dapat 
memperkirakan data apa saja yang harus diambil dari lapangan, untuk nantinya dapat 
disusun menjadi catatan dan dokumentasi seperti yang diharapkan. Jika diharapkan ha-
silnya akan terbit dalam bentuk buku, maka data yang dikumpulkan harus cukup banyak 
agar dapat menjadi sebuah buku yang berkualitas. Jika buku tersebut diharapkan akan 
memuat banyak foto, maka pelaksana pencatatan harus menyiapkan kamera dan meng-
ambil banyak gambar yang bervariasi ketika di lapangan. 
 
     Dengan perencanaan yang rinci mengenai berbagai hal yang akan dilakukan, pelak-
sanaan kegiatan pencatatan dan pendokumentasian akan dapat berjalan dengan lebih 
tearah dan lancar. Hal ini akan dapat mengurangi resiko kegagalan atau kekurangan-
kekurangan, yang mungkin hanya dapat diatasi dengan kembali ke lapangan.  
 
b. TAHAP PELAKSANAAN 
 
     Tahap pelaksanaan meliputi berbagai kegiatan pengumpulan data. Data inilah yang 
kemudian akan diklasifikasi dan dipilih untuk disajikan dalam catatan dan dokumentasi 
yang akan dibuat.  
 
(1) Survei Lapangan. Pada tahap ini pelaksana di lapangan melakukan pengamatan la-
pangan terlebih dulu untuk dapat menentukan lokasi penelitian, tempat tinggal selama di 
lapangan, berbagai hal yang diperlukan, serta objek pencatatan dan pendokumentasian 
yang tepat. Ini semuanya sangat penting, karena merupakan faktor-faktor yang sangat 
menentukan keberhasilan proses pencatatan dan pendokumentasian. Dengan menga-
mati kondisi di lapangan pelaksana akan dapat menentukan cara mengatasi berbagai 
persoalan yang akan muncul di lapangan selama proses pengumpulan data dilakukan. 
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(2) Mengamati. Ketika tiba di lapangan, hal pertama yang dikerjakan (biasanya tanpa 
betul-betul disadari) dan juga paling mudah untuk dilakukan adalah melakukan penga-
matan. Pencatat dan pendokumentasi dapat mengamati segala macam hal ketika dia 
berada di tengah masyarakat, namun mereka juga harus ingat bahwa mereka tidak akan 
sanggup mencatat dan mendokumentasikan semuanya. Oleh karena itu, mereka harus 
selektif. Artinya, mereka harus dapat menentukan hal-hal apa saja yang perlu diamati, 
kapan dan dimana dapat mengamati hal tersebut, dan keterangan apa saja yang perlu 
diperoleh untuk dapat membuat catatan dan dokumentasi yang informatif tentang unsur 
kebudayaan yang diteliti. 
 
(3) Pengamatan Terlibat (Participant Observation). Pengamatan terlibat adalah ke-
giatan mengamati gejala yang diteliti dengan cara melibatkan diri dalam kegiatan-ke-
giatan atau peristiwa yang terjadi. Keterlibatan ini dapat dilakukan dengan berbagai ma-
cam cara. Bisa dengan cara ikut-serta dalam kegiatan yang dilakukan, ikut-serta hanya 
dalam kegiatan-kegiatan tertentu, tidak turut serta dalam kegiatan tetapi hidup bersama 
dalam masyarakat yang diteliti. 
 
     Pengamatan terlibat ini akan dapat menghasilkan data yang lebih banyak apabila di-
sertai dengan kemampuan memahami bahasa lokal, sebab dengan kemampuan ini ba-
nyak hal-hal yang bisa diketahui tanpa harus ditanyakan. Selain itu, dengan kemampu-
an memahami bahasa lokal ini topik-topik wawancara baru yang relevan dengan ma-
salah penelitian akan dapat dikembangkan dengan lebih baik lagi di lapangan. 
 
(4) Penggunaan Kamera. Deskripsi mengenai hal-hal yang fisik sifatnya, seperti jenis, 
bentuk dan ukuran perahu misalnya, akan memerlukan uraian yang panjang. Untuk 
mempermudahnya dapat digunakan foto-foto, dan ini berarti diperlukannya kamera sela-
ma penelitian. Kamera ini juga akan sangat banyak membantu kita mengingat berbagai 
hal yang berkaitan dengan sebuah foto. Bahkan, seringkali kamera juga berhasil mere-
kam hal-hal yang terlihat oleh kita namun tidak kita perhatikan karena pada awalnya ti-
dak kita anggap relevan dengan masalah yang kita teliti. Sebuah kamera dapat mem-
bantu peneliti dalam: (1) membina hubungan yang baik dengan para informan ataupun 
warga masyarakat yang diteliti; (2) mengingat kem-bali berbagai peristiwa penting yang 
telah terjadi sebelumnya; (3) mengembangkan wawancara yang lebih mendalam atas da-
sar potret-potret yang telah dibuat; (4) memperoleh gambar warga masyarakat ketika 
mereka berada dalam suasana yang "natural". 
 
(4) Mendengarkan. Mendengarkan jarang sekali dianggap sebagai suatu metode pe-
nelitian, namun menurut hemat saya, mendengarkan perlu dinyatakan secara eksplisit 
sebagai metode, karena tidak semua orang ternyata dapat “mendengarkan”, seperti 
halnya juga tidak semua orang dapat “mengamati”. Untuk dapat mendengarkan, penca-
tat pertama-tama harus mengetahui bahasa yang digunakan dalam percakapan. Oleh 
karena itu, sebelumnya dia harus mempelajari bahasa masyarakat yang akan dicatat ke-
budayaannya terlebih dahulu. Setelah itu, dia harus dapat menentukan percakapan-per-
cakapan tentang apa saja yang perlu dia dengarkan, agar dia tidak terjebak pada ke-
inginan mencatat semua yang telah didengarnya. 
 
(5) Wawancara. Wawancara adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada war-
ga masyarakat yang diteliti untuk mendapatkan keterangan yang diinginkan mengenai 
unsur atau aspek kebudayaan tertentu. Wawancara harus dilakukan dengan menggu-
nakan bahasa yang dimengerti oleh orang yang akan ditanya. Jika tineliti tidak mengerti 
bahasa peneliti, maka peneliti dapat menggunakan penerjemah, atau belajar bahasa 
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tineliti agar kemudian dapat melakukan wawancara tanpa penerjemah, sebab kehadir-
an penerjemah dalam suatu wawancara seringkali sangat mengganggu jalannya wa-
wancara serta mengurangi kebebasan orang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan 
yang diajukan. 
 
     Wawancara ini dapat dilakukan dengan siapa saja, kapan saja dan dimana saja. 
Oleh karena itu, pencatat yang baik akan selalu siap untuk melakukan hal tersebut. 
Tanpa kesiapan ini, pencatat bisa kehilangan saat-saat yang sangat berharga yang tidak 
mungkin diulangi lagi, karena pertemuan dengan informan -seseorang yang dapat mem-
berikan keterangan yang rinci dan benar mengenai suatu hal- seringkali tidak terduga 
dan tidak dapat direncanakan sama sekali. Di sinilah dituntut kemampuan pencatat un-
tuk dapat melakukan wawancara yang terfokus, yang tidak membuang-buang waktu, 
serta kemampuan membuat informan tidak merasa tengah diinterogasi, meskipun ber-
bagai macam pertanyaan diajukan kepadanya. 
 
(6) Mencatat. Kegiatan mencatat sebaiknya dapat dilakukan selama di lapangan, agar 
pencatat dapat selalu mengetahui apakah catatan-catatan yang dibuatnya sudah leng-
kap dan nantinya akan dapat menghasilkan laporan seperti yang diinginkan. Dalam hal 
ini pencatat harus betul-betul dapat menentukan hingga ke hal-hal yang kecil, apa saja 
yang perlu dia catat, dan kemudian dimasukkan dalam laporan. Catatan yang telah dibu-
at di lapangan sebaiknya dicek kembali, dibaca kembali keseluruhannya untuk mengeta-
hui apakah catatan-catatan yang telah dibuat sudah memadai dan dapat dipercaya ke-
benarannya. 
 
(7) Mendokumentasi. Pendokumentasian di sini lebih diartikan sebagai proses pengam-
bilan data dalam bentuk foto, film atau video. Hasil pengambilan video atau film sebaik-
nya dapat dilihat ketika pendokumentasi masih di lapangan, agar berbagai kekurangan 
yang ditemukan di situ dapat segera dicari gambarnya. Dalam hal ini sebaiknya peng-
ambil gambar membuat catatan mengenai berbagai peristiwa yang ingin direkamnya. 
Dengan cara ini pendokumentasi akan dapat mendiskusikan rencana pengambilan gam-
barnya dengan penduduk lokal, dan berbagai kemungkinan hambatan dapat diperkira-
kan terlebih dahulu dan ditentukan cara mengatasinya. 
 
(8) Menulis Laporan. Penulisan laporan perlu dilakukan dengan mengikuti format atau 
kerangka laporan yang telah dibuat. Informasi yang disajikan di sini harus sesuai deng-
an tujuan pencatatan dan pendokumentasian yang dilakukan, sehingga laporan ini akan 
dapat dimanfaatkan secara maksimal. Laporan ini sebaiknya bisa berupa laporan tertu-
lis, kumpulan foto dan rekaman video yang sudah berupa ceritera tentang unsur kebu-
dayaan yang dicatat dan didokumentasi. Oleh karena itu, laporan ini perlu dibuat oleh 
tim ahli yang berbeda-beda. 
 
     Laporan yang lengkap memerlukan tiga tim untuk menghasilkannya, yakni tim penu-
lis laporan, tim penyusun foto-foto yang telah dibuat beserta penjelasannya, dan tim pe-
nyusun video beserta narasinya. Ketiga tim ini sebaiknya bekerja bersama menyusun 
laporan, sehingga laporan tertulis, rekaman foto dan rekaman video akan dapat mem-
bentuk suatu hasil pencatatan dan pendokumentasian kebudayaan yang utuh dan leng-
kap.  
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c. TAHAP PENYUSUNAN 
 
     Beberapa tahap kegiatan yang perlu dilakukan dalam proses penyusunan data ke-
budayaan ini antara lain adalah: (a) pemilahan/klasifikasi/kategorisasi; dan (b) katalo-
gisasi 
 
     a. Klasifikasi / kategorisasi. Klasifikasi atau pemilahan dilakukan agar hasil pere-
kaman yang telah disunting dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dan koleksi hasil 
perekaman menjadi lebih mudah diakses. Klasifikasi hasil rekaman ini bisa dilakukan 
berdasarkan berbagai macam kriteria. Yang penting, kriteria ini cocok dengan kebu-
tuhan pelindungan unsur budaya tersebut. 
 
     b. Katalogisasi. Katalogisasi dilakukan agar hasil perekaman unsur-unsur budaya 
yang telah dikerjakan dapat disusun teratur sehingga mudah diakses dan dimanfaat-kan 
oleh setiap pihak yang memerlukannya. Metode katalogisasi ini tidak berbeda de-ngan 
metode katalogisasi buku di perpustakaan. 
 
     Setelah melalui proses klasifikasi dan katalogisasi, hasil-hasil perekaman berbagai 
unsur budaya tersebut perlu diup-load ke web-site yang tersedia agar lebih mudah di-
akses oleh mereka yang membutuhkan. Dalam hal ini harus selalu ada pengecekan 
apakah data unsur budaya yang sudah diupload akan dapat dilihat dan didownload 
dengan mudah oleh mereka yang memerlukan. 
 
d. TAHAP ANALISIS PTEBT 
 
     Analisis kondisi unsur kebudayaan perlu dilakukan untuk menentukan langkah-
langkah apa yang perlu diambil berkenaan dengan unsur budaya tersebut. Melalui 
analisis ini harus dapat dihasilkan suatu pandangan mengenai kondisi suatu unsur ke-
budayaan, seperti misalnya suatu jenis seni pertunjukan tradisional, suatu jenis maka-
nan atau minuman tradisional, suatu jenis pakaian tradisional, suatu jenis pengobatan 
tradisional, suatu rituil kepercayaan, atau unsur budaya yang lain.  Berdasarkan atas 
kemungkinan untuk pemberdayaannya kondisi suatu unsur budaya dapat dibedakan 
pada aspek: a) kerawanannya; b) potensinya; c) prioritas pengembangannya dan d) 
fungsi ekonomi-sosio-kulturalnya 
      
     a. Analisis Kerawanan. Analisis kerawanan dilakukan untuk menentukan tingkat 
kerawanan suatu unsur budaya tertentu. Kerawanan ini berkenaan dengan kemung-
kinan bertahannya unsur budaya tersebut di masa-masa yang akan datang. Untuk me-
mudahkan memahami kerawanan ini, kerawanan dapat dibagi menjadi lima tingkat mi-
salnya: a) punah; b) sangat rawan; c) rawan; d) cukup rawan; e) berkembang.  
 
     b. Analisis Potensi. Analisis potensi dilakukan untuk mengetahui kemungkinan da-
pat dikembangkannya atau dihidupkannya kembali suatu unsur budaya tertentu. Da-lam 
hal ini analisi potensi perlu dihubungkan dengan kemungkinan pengembangan fungsi 
unsur budaya tersebut dalam masyarakat. Fungsi yang perlu diperhatikan ada-lah fungsi 
ekonomi, sosial dan kultural. Semakin banyak fungsi suatu unsur kebudaya-an, semakin 
besar potensi untuk dikembangkan. 
 
     c. Analisis Prioritas. Analisis ini dilakukan untuk menyusun suatu skala prioritas 
pelindungan kebudayaan, yang kemudian akan menjadi dasar penyusunan program 
pelestarian dan pengembangan kebudayaan. Skala prioritas ini ditentukan atas dasar 
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hasil analisis kerawanan dan potensi yang telah dilakukan. Sebagai contoh, unsur bu-
daya yang dianggap paling rawan namun mempunyai potensi paling besar untuk di-
kembangkan adalah unsur budaya yang mendapat prioritas utama untuk dilindungi dan 
dikembangkan, sedang unsur budaya yang belum rawan dan potensinya tidak sa-ngat 
besar dalam masyarakat berada pada urutan akhir untuk dilindungi dan dikem-bangkan. 
 
     Hasil analisis atas kondisi suatu unsur budaya tertentu dan skala prioritas yang ber-
hasil disusun kemudian digunakan sebagai landasan untuk menentukan kebijakan dan 
strategi pemberdayaannya. Misalnya saja, dari hasil analisis atas kesenian ketoprak -
yang merupakan salah satu unsur dari seni pertunjukan, yang merupakan salah satu 
unsur dalam bidang kesenian- di Yogyakarta, diketahui bahwa jenis kesenian ini su-dah 
berada dalam kondisi yang ”sangat rawan”. Hal ini tercermin misalnya, pada tidak 
adanya lagi pemain-pemain ketoprak yang sangat populer dalam masyarakat, seba-
gaimana yang terjadi di masa lalu; semakin sedikitnya group-group kesenian ketoprak 
yang dapat melakukan pertunjukan terus-menerus dakam bulan-bulan tertentu atau rutin 
secara mingguan, tidak adanya jenis-jenis lakon baru ketoprak yang dimainkan oleh 
kelompok-kelompok ketoprak, semakin sedikitnya ketoprak dipentaskan dalam berbagai 
acara perayaan, dan sebagainya. Sementara menurut analisis potensi, seni ketoprak 
sangat potensial untuk diberdayakan, karena lakon-lakon atau ceritera keto-prak 
sebenarnya masih populer dalam masyarakat. Oleh karena itu, kesenian keto-prak 
kemudian dapat dianggap sebagai salah satu unsur budaya Yogyakarta yang perlu 
segera diberdayakan, dan berbagai program pemberdayaan kemudian dapat di-susun. 
 
3. STRATEGI PELINDUNGAN PT dan EBT 
 
     Dilindungi dari apa? Dari kepunahan. Mengapa harus dilindungi? karena PT dan EBT 
menduduki posisi penting dalam kehidupan manusia. Pandangan-pandangan tentang 
perlunya pelindungan ini merupakan dalil-dalil atau premis yang mendasari setiap upaya 
pelindungan kebudayaan. Dalil-dalil atau asumsi dasar tersebut adalah, pertama, dalam 
kebudayaan -pada aspek dan unsur yang manapun- tersimpan khasanah pengetahuan 
masyarakat penggunanya, yang merupakan hasil dari proses belajar dan proses adap-
tasi warga masyarakat tersebut dengan lingkungannya, baik fisik, sosial maupun bu-
daya. Khasanah pengetahuan ini telah memungkinkan masyarakat tersebut bertahan 
hidup dari generasi ke generasi. Pemahaman tentang isi khasanah pengetahuan ini 
tidak hanya akan memperluas cakrawala pengetahuan dan kemanusiaan, tetapi juga 
akan memperbesar kemungkinan manusia untuk dapat bertahan hidup di muka bumi 
 
     Kedua, khasanah pengetahuan ini bersifat khas. Artinya, pengetahuan yang dimiliki 
oleh suatu kelompok, komunitas, sukubangsa atau masyarakat tersebut tidak dimiliki 
oleh kelompok, komunitas, sukubangsa atau masyarakat yang lain, sehingga kalau 
pengetahuan ini hilang maka hilanglah sebuah khasanah pengetahuan yang tak ada 
duanya, yang juga merupakan hilangnya sebuah wawasan kemanusiaan yang dimiliki 
umat manusia. Oleh karena itu, pelindungan terhadap suatu kebudayaan bukan hanya 
pelindungan untuk kebudayaan itu saja, tetapi sebenarnya juga merupakan pelindung-
an terhadap Kebudayaan seluruhnya; Kebudayaan dalam arti yang seluas-luasnya. 
 
     Ketiga, PT dan EBT tidak hanya memuat pengetahuan, tetapi juga memuat suatu 
logika, suatu cara berfikir, suatu cara memahami dunia, suatu kecerdasan yang bersifat 
khas. Logika atau kecerdasan ini berbeda dengan isi pengetahuan. Kecerdasan, logika, 
cara berfikir, merupakan kemampuan untuk menganalisis, memahami dan menjelaskan 
gejala-gejala yang dihadapi lewat sudut pandang tertentu. Kemampuan ini juga menca-
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kup di dalamnya kemampuan untuk merangkai elemen-elemen pengetahuan tertentu 
sedemikian rupa sehingga muncul suatu konfigurasi pengetahuan baru yang khas, yang 
memperluas cakrawala pemikiran yang telah ada (Ahimsa-Putra, 2015) 
 
     Pelindungan merupakan segala upaya atau kegiatan yang ditujukan untuk membuat 
sesuatu tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan. Berkenaan dengan PTEBT pe-
lindungan ini ditujukan agar PTEBT (a) tidak hilang, (b) tidak punah dan jika mungkin (c) 
tumbuh dan berkembang. Untuk dapat mendatangkan hasil yang diinginkan, pelindung-
an ini perlu dilakukan dengan mengikuti prosedur, metode dan tehnik tertentu. Prosedur 
adalah rangkaian tahap-tahap kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu yang disusun 
sedemikian rupa agar dapat memberikan hasil seperti yang diinginkan. Metode adalah 
cara-cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah tertentu dalam tahap kegiatan 
tertentu, sedang tehnik adalah tindakan-tindakan yang perlu atau harus dilakukan untuk 
menyelesaikan masalah tersebut. (Ahimsa-Putra, 2015) 
 
     Dalam garis besarnya pelindungan terhadap PTEBT dapat dibedakan menjadi dua 
macam, yaitu: (a) pelindungan pasif, dan (b) pelindungan aktif. Pelindungan pasif dituju-
kan terutama untuk unsur-unsur budaya yang telah punah atau mati, sedang pelindung-
an aktif dilakukan untuk unsur budaya yang hampir punah (setengah mati) dan yang ma-
sih hidup. Pelindungan aktif tetap perlu di-lakukan terhadap unsur budaya yang masih 
hidup, karena setiap unsur budaya pada dasarnya selalu menghadapi kemungkinan 
untuk punah, jika tidak secara sengaja dan sistematis dilindungi. 
 
a. PELINDUNGAN PASIF 
 
     Yang dimaksud dengan pelindungan pasif di sini adalah berbagai upaya yang dila-
kukan untuk melestarikan PTEBT yang sudah tidak digunakan atau dihasilkan lagi oleh 
suatu masyarakat karena tidak adanya individu yang dapat atau masih menggunakan-
nya. Pelindungan pasif ditujukan terutama pada unsur PTEBT yang sudah punah, yang 
sudah tidak mungkin lagi dihidupkan, karena pendukung atau penggunanya tinggal be-
berapa orang saja dan sudah lanjut usianya. 
 
     Suatu unsur PTEBT yang dikatakan telah mati atau punah, bisa berada dalam dua 
kondisi. Pertama adalah benar-benar mati. Dalam kondisi ini, unsur tersebut sudah tidak 
ada lagi penggunanya dan tidak ada lagi orang yang tahu tentang unsur itu. Orang 
hanya tahu bahwa unsur itu pernah ada. Orang mungkin masih tahu beberapa unsur 
dari PTEBT tersebut, dan juga maknanya (meskipun tidak utuh), tetapi mereka tidak 
dapat lagi menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Pelindungan terhadap unsur 
yang telah punah ini hanya bersifat pasif, yaitu mencatatnya kembali semaksimal mung-
kin, dan kemudian mendokumentasikannya. 
 
     Kondisi yang kedua adalah unsur PTEBT tersebut sedang diambang kepunahan 
karena penggunanya tinggal sangat sedikit dan sudah tua-tua. Unsur tersebut juga tidak 
mungkin lagi dihidupkan karena situasi dan kondisi sosial-budaya masyarakatnya di-
pandang tidak lagi menguntungkan. Pelindungan pasif yang dapat dilakukan adalah de-
ngan mencatat suatu unsur budaya dan kemudian mendokumentaskannya. 
 
b. PELINDUNGAN AKTIF 
 
     Pelindungan aktif dapat dibedakan menjadi dua, yakni: (a) pengaktifan kembali dan 
(b) pelestarian. Pengaktifan kembali suatu unsur budaya adalah berbagai upaya yang 
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dilakukan untuk memopulerkan kembali unsur PTEBT yang sudah tidak banyak digu-
nakan lagi oleh suatu masyarakat karena sedikitnya individu yang dapat atau masih 
memraktekkannya. Upaya pelindungan seperti ini ditujukan terutama pada unsur yang 
dipandang berada di ambang kepunahan, misalnya bahasa yang dulunya banyak digu-
nakan tetapi kini tinggal diketahui oleh beberapa orang saja atau oleh kalangan tertentu 
saja; atau jenis kesenian tertentu yang sudah mulai dilupakan orang; atau ritual tradi-
sional yang sudah jarang sekali dipraktekkan, dan sebagainya. 
 
     Kegiatan pelindungan pasif dan aktif tidak harus dipisahkan secara ketat, karena 
pada dasarnya keduanya merupakan suatu rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan 
secara berurutan. Untuk unsur yang sudah punah, pelindungan hanya akan mencakup 
beberapa kegiatan saja, sedang untuk unsur yang hampir punah kegiatan pelindungan-
nya akan lebih banyak lagi. Sementara itu, untuk unsur-unsur yang masih hidup kegiat-
an pelindungan ini akan dapat lebih banyak lagi. 
 
     Kegiatan pelindungan unsur PTEBT harus bersifat futuristik (futuristic) atau men-
jangkau jauh ke masa depan, memperhitungkan berbagai hal yang mungkin terjadi di 
masa depan. Sehubungan dengan itu, kegiatan pelindungan unsur tersebut tidak harus 
ditujukan pada yang hampir punah, tetapi juga pada unsur yang masih sangat hidup da-
lam masyarakat. Oleh karena itu, berbagai metode dan tehnik pelindungan di sini harus 
dipandang sebagai suatu kontinum kegiatan, yaitu suatu kegiatan pelindungan yang ter-
rangkai sedemikian rupa dimulai dari kegiatan-kegiatan yang dapat dilakukan untuk se-
mua unsur budaya baik yang masih hidup maupun yang telah mati, hingga kegiatan-ke-
giatan yang dapat dilakukan hanya untuk unsur PTEBT yang masih hidup saja. 
 
4. STRATEGI PEMBERDAYAAN PT DAN EBT 
 
     Suatu unsur PTEBT dapat dikatakan berdaya apabila unsur tersebut masih terlihat 
dalam kehidupan sehari-hari masyarakat serta memberikan sumbangan penting pada 
kesejahteraan masyarakat, baik kesejahteraan ekonomi, sosial, maupun budaya; kese-
jahteraan material, maupun spiritual (rohani). Strategi pemberdayaan suatu unsur 
PTEBT ditujukan agar unsur tersebut terlihat dalam kehidupan seha-ri-hari dan membe-
rikan sumbangan penting pada suatu masyarakat.  
 
     Sehubungan dengan beberapa strategi pemberdayaan yang dapat dilakukan antara 
lain adalah: 
 
a. BERITA PT DAN EBT 
 
     Menyampaikan berita-berita mengenai PTEBT, baik itu berupa masalah, potensi, 
kondisi suatu unsur PTEBT merupakan strategi yang sangat penting. Berita-berita perlu 
disampaikan melalui media massa baik cetak maupun elektronik. Melalui berita PTEBT 
inilah kesadaran masyarakat mengenai pentingnya kebudayaan dalam kehidupan 
sehari-hari dibangun, diperkuat dan diperluas. Apabila kesadaran mengenai pentingnya 
peran kebudayaan dalam kehidupan manusia telah meluas di kalangan waraga masya-
rakat, maka upaya untuk melakukan pemberdayaan unsur-unsur budaya tertentu akan 
lebih mudah dilakukan, karena masyarakat luas akan mendukung upaya tersebut. 
Ketika unsur budaya tersebut kemudian menjadi populer dan ditampilkan warga masya-
rakat dalam kehidupan sehari-hari mereka, maka pada saat itulah kita dapat mengata-
kan bahwa unsur budaya tersebut telah berdaya kembali; telah dapat memberikan 
sumbangan yang berarti bagi kehidupan masyarakat sehari-hari. 
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b. BUKU PTEBT 
 
     Penerbitan buku-buku mengenai PTEBT dan berbagai unsurnya akan membuat un-
sur-unsur PTEBT tersebut dikenal, dan membangkitkan rasa tertarik, dan selanjutnya 
mendorong munculnya upaya untuk mereproduksi unsur tersebut. Ketika upaya mere-
produksi PTEBT atau unsur-unsurnya ini semakin meluas dalam masyarakat, maka itu 
berarti bahwa unsur tersebut telah berdaya kembali, karena warga masyarakat telah 
menganggapnya sebagai hal yang penting untuk ke-hidupan sehari-hari mereka, karena 
bermanfaat bagi mereka. 
 
c. ACARA PTEBT 
 
     Yang dimaksud dengan acara PTEBT adalah berbagai kegiatan untuk menyajikan 
atau menampilkan unsur-unsur PTEBT tertentu, agar warga masyarakat mengenalnya, 
mengetahuinya dan kemudian tertarik untuk mereproduksinya..Oleh karena harus me-
nampilkan, maka acara kebudayaan ini selalu berupa pementasan. Meskipun demikian, 
pementasan ini tidak harus selalu dapat dilihat, karena sebuah pementasan bisa juga di-
lakukan melalui radio, seperti misalnya pementasan kegiatan macapatan atau nembang 
macapat, atau pembacaan puisi. Bahkan kita juga bisa mendengarkan pementasan wa-
yang kulit. 
 
     Acara-acara kebudayaan yang menampilkan berbagai unsur PTEBT yang selama ini 
tidak begitu dikenal akan membuat warga masyarakat kemudian lebih mengenal unsur 
tersebut, dan membuat mereka tertarik dan menyukainya. Jika minat ini sudah meluas di 
kalangan masyarakat, dan muncul berbagai upaya untuk mereproduksinya, maka kita 
dapat mengatakan bahwa unsur PTEBT tersebut telah berdaya kembali, karena masya-
rakat telah memanfaatkannya dalam kehidupan sehari-hari mereka. 
 
d. FESTIVAL, PESTA, LOMBA PTEBT 
 
     Untuk mengaktifkan kembali PTEBT atau unsur-unsurnya, dapat juga diselengga-
rakan festival atau lomba penyajian, pementasan atau kreasi unsur PTEBT tertentu. Di 
sini dapat diberikan hadiah yang bergengsi pada individu atau kelompok yang mampu 
menampilkan atau menciptakan produk budaya baru, yang dianggap sangat menarik 
atau merupakan terobosan baru. Misalnya festival gending-gending Jawa, yang akan 
menampilkan gending-gending Jawa kreasi baru maupun lama, tetapi dengan aranse-
men musikal yang baru; atau festival ketoprak, festival wayang kulit, festival makanan 
tradisional, festival gastronomi Jawa, festival batik, dan sebagainya. Kegiatan ini dapat 
diselenggarakan pada tingkat lokal, regional atau nasional.  
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