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“Agama” dan “Kepercayaan” di Indonesia

Ketika berbicara tentang agama, ada dua hal yang harus diperjelas yaitu agama 
sebagai konsepsi sosial budaya dan agama sebagai realitas budaya. Agama 
sebagai konsepsi budaya sering disebut dengan tradisi besar (great tradition) 
sedangkan agama sebagai realitas budaya disebut juga tradisi kecil (little 
tradition)

Tradisi besar berhubungan dengan doktrin-doktrin agama yang melekat
ketat pada ajaran dasar dan merupakan pusat ajaran agama

Tradisi kecil adalah kawasan yang berada di bawah pengaruh tradisi besar
atau bisa dikatakan hasil interpretasi umat terhadap tradisi besar yang 
meliputi konsep, norma, tindakan manusia, dan karya-karya yang dihasilkan



Animisme →percaya kepada
roh-roh halus

Dinamisme → percaya kepada
benda-benda yang dianggap
memiliki kekuatan gaib

“Agama” lokal lainnya

Jauh sebelum datangnya agama-
agama besar ke Indonesia 

masyarakat kita telah memiliki 
kepercayaan sendiri

❑ Kepercayaan itu diekspresikan 
dan diwujudkan kedalam 
berbagai bentuk ritual-ritual 
(semedi, upacara-upacara, 
mantera-mantera, ritual, dll) 
maupun penciptaan benda-benda 
material (keris, tempat 
pemujaan, patung-patung, dll)

❑ Agama-agama besar yang 
datang kemudian tidak serta
membuat kepercayaan-
kepercayaan lokal hilang begitu
saja, yang terjadi justru
adanya perpaduan antara
kesemuanya (sinkretisme)



Kelompok pendatang dan kaum
penjajah telah menjadi
pendorong utama hadirnya
agama-agama besar di Indonesia

- Hindu dan Budha dibawa oleh para pedagang

yang datang dari India

- Islam dibawa oleh para pedagang yang datang

dari Gujarat

- Kristen Katholik dibawa oleh bangsa Portugis

- Kristen Protestan dibawa oleh bangsa Belanda

- Konghucu dibawa oleh para pendatang dari

Tiongkok

Masuknya agama-agama besar ke
Indonesia justru memberi pengaruh
terhadap Akulturasi budaya lokal
dengan agama-agama tersebut
contohnya saat menyebarkan agama 
islam Sunan Kalijaga menggunakan
media wayang yang sudah dikenal oleh 
masyarakat jawa sebelumnya

Antara agama-agama besar dan 
budaya lokal justru terjadi proses 
tarik menarik bukan dalam bentuk
yang saling mengalahkan atau
menafikan tetapi adanya proses 
saling memberi dan menerima hal-hal
yang dianggap sesuai dimana agama 
baru yang datang tidak
menghilangkan tradisi lokal
sepenuhnya sehingga membuatnya
menjadi khas dan mempunyai corak
tersendiri seperti Islam di Indonesia 
berbeda dengan di Timur Tengah 
serta Hindu di Indonesia juga 
berbeda dengan di India

Agama-agama besar di Indonesia juga 
terlihat sangat khas karena meskipun
besasal dari luar namun penuh dengan
nuansa lokalitas yaitu tradisi-
tradisi lokal dan kepercayaan
terdahulunya.



Datangnya agama-agama besar tidak
sepenuhnya dapat mengilangkan

kepercayaan atau “agama” lokal yang 
bahkan masih ada sampai sekarang
seperti Kaharingan di Kalimantan, 

Marapu di Sumba, Sunda Wiwitan di 
Jawa Barat dan Banten, Parmalim di 

Sumatera Utara, Tolottang di 
Sulawesi Selatan, dan lain-lain



Agama dan Kepercayaan di Indonesia

Umat Beragama

(ada yang memeluk salah satu atau
percampuran diantara ketiganya)

Kepercayaan terhadap
Tuhan YME

Agama Resmi

Kepercayaan Etnik

Karakteristik umat beragama di indonesia

Memeluk agama yang ditetapkan oleh
pemerintah yaitu: Islam, Kristen, Katholik, 
Hindu, Budha, Konghucu

Kepercayaan etnik, yaitu kepercayaan yang 
berada dalam satu suku bangsa dan diwariskan
secara turun temurun, seperti aluk to dolo, 
marapu, kaharingan, dll

Kepercayaan terhadap Tuhan YME yang 
ajarannya bersumber dari kearifan lokal bangsa
Indonesia dan dikembangkan dalam
organisasi/himpunan/perseorangan
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KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YME

Kepercayaan terhadap Tuhan YME
adalah pernyataan dan 
pelaksanaan hubungan pribadi
dengan Tuhan Yang Maha Esa
berdasarkan keyakinan yang 
diwujudkan dengan prilaku
ketaqwaan terhadap Tuhan Yang 
Maha Esa serta pengamalan budi
luhur yang ajarannya bersumber
dari kearifan lokal bangsa
Indonesia

Penghayat Kepercayaan terhadap
Tuhan YME adalah setiap orang 
yang mengakui dan meyakini nilai-
nilai penghayatan kepercayaan
terhadap Tuhan YME



PEMAJUAN KEBUDAYAAN

“Pemajuan Kebudayaan  adalah upaya 

meningkatkan ketahanan budaya dan  kontribusi 

budaya Indonesia di tengah peradaban dunia 

melalui Pelindungan, Pengembangan, 

Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan.”
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PELINDUNGAN

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan kebudayaan yang dilakukan melalui 
Inventarisasi, Pengamanan, Pemeliharaan, Penyelamatan, dan Publikasi

PELINDUNGAN

INVENTARISASI PENGAMANAN PEMELIHARAAN PENYELAMATAN PUBLIKASI



PENGEMBANGAN

Pengembangan adalah upaya menghidupkan ekosistem Kebudayaan serta meningkatkan, 
memperkaya, dan menyebarluaskan Kebudayaan.

PENGEMBANGAN

PENYEBARLUASAN

DISEMINASI DIASPORA

PENGKAJIAN PENGAYAAN KEBERAGAMAN

ASIMILASI ADAPTASI INOVASI AKULTURASI



PEMANFAATAN

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk 
membangun karakter bangsa dan meningkatkan ketahanan 
budaya.

Dilakukan dengan: internalisasi nilai budaya; inovasi; peningkatan 
adaptasi menghadapi perubahan; komunikasi lintasbudaya; dan 
kolaborasi antarbudaya.

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk 
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Melalui pengolahan Objek Pemajuan Kebudayaan menjadi 
produk industri, perdagangan, atau pariwisata. 
Pengolahan tersebut dilakukan dengan tetap menjaga nilai 
keluhuran dan kearifan Objek Pemajuan Kebudayaan.



PEMANFAATAN

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk 
meningkatkan peran aktif dan pengaruh Indonesia dalam 
hubungan internasional.

Dilakukan melalui diplomasi budaya dan peningkatan kerja sama internasional 
di bidang Kebudayaan.

Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan oleh industri besar 
dan/atau pihak asing harus mendapatkan izin dari Pemerintah 
melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Berkenaan dengan 
hal tersebut, Pemerintah harus memastikan industri besar dan/atau 
pihak asing yang memanfaatkan Objek Pemajuan Kebudayaan untuk 
membagi keuntungan yang diperoleh demi menghidupkan dan  
menjaga ekosistem Objek Pemajuan Kebudayaan terkait.



PEMBINAAN

Pembinaan adalah upaya pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kebudayaan, lembaga Kebudayaan, dan 
pranata Kebudayaan dalam meningkatkan dan memperluas peran aktif dan inisiatif masyarakat. 
Pembinaan dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan mutu Sumber Daya Manusia Kebudayaan, 
lembaga Kebudayaan, dan pranata Kebudayaan. Pembinaan dilakukan melalui:

Peningkatan pendidikan dan pelatihan di bidang 
Kebudayaan.

Standardisasi dan sertifikasi Sumber Daya Manusia 
Kebudayaan sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan.

Peningkatan kapasitas tata kelola lembaga Kebudayaan 
dan pranata Kebudayaan.



Tugas

Dalam Pemajuan Kebudayaan, 

Pemerintah Pusat dan Daerah, stakeholder, 

dan masyarakat bertugas untuk dapat 

menghidupkan dan menjaga 

ekosistem kebudayaan yang berkelanjutan, 

salah satunya dalam bidang Kepercayaan 

terhadap Tuhan YME



Kebudayaan

1. Kemen.

Dikbud

2. KemenSos

3. KemenAg

4. KemenLu

5. KemenPar

6. Kemen.KKP

7. KemenDagri

8. KemenPerin

9. Kemen.

Hukham

10. Kemen.

Desa, PDT, 
Transmigrasi

11. Kemen.

Kominfo

12. Kemenko
PMK

PENANGANAN KEBUDAYAAN 

OLEH KEMENTERIAN /LEMBAGA

14. ANRI

13.Badan 
Ekonomi
Kreatif

KEMENTERIAN

LEMBAGA

15. LPP-
TVRI

16. LPP-RRI

17. LSF

18. KPI Penyelenggaraan
Kebudayaan, aliran, 
tradisi Pemberdayaan

Komunitas Adat
Terpencil

Lembaga
Kebudayaan

Ritual 
Keagamaan

Daya Tarik dan
Destinasi
Pariwisata

Budaya
Bahari

Kerukunan antar suku
dan legalisasi
administrasi
penghayat
kepercayaan

Industri warisan
budaya bangsa

KI dan PATEN

Pengembangan sosial
dan budaya

Kebijakan komunikasi
dan informasi

Sinkronisasi dan
koordinasi di bidang isu
kebudayaan

Hak kekayaan
intelektual

Informasi autentik
bangsa

Informasi budaya
melalui televisi

Informasi budaya
melalui frekuensi
radio

Pengendalian konten
penyiaran

Pengendalian konten
perfilman



PELINDUNGAN

PENGEMBANGAN

PEMANFAATAN

PEMBINAAN

Kerja
Lintas Sektor

KEMDIKBUDKEMDAGRIKEMENKUMHAM KEMENDAGKEMENPERINPAREKRAF

KEMDIKBUD, 

KEMDAGRI, 

KEMENAG

MAHKAMAH 

KONSTITUSI EKRAF

PAREKRAFKEMLUKEMPERINKEMENDAG MLKI

MLKI

KEMENPARTNI/POLRI
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