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PENGELOLAAN BAHASA DAN SASTRA =
PENGELOLAAN TRADISI LISAN (WARISAN BUDAYA)

• Menurut Konvensi Unesco 2003, UU no 3/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan dan hasil penelitian dan 
konperensi               Tradisi Lisan memiliki fungsi penting sebagai salah satu 

• Kekuatan kultural membangun karakter bangsa = sumber pembentukan karakter

• Sumber pengetahuan menuju ilmu pengetahuan 

• Dengan berbagai ancaman:

• Fungsi yang berganti, berubah, atau tetap ( tapi dengan konsekuensi tertentu)

Hilangnya tradisi bersamaan dengan penutur dan komunitas pendukung

Berbagai kebijakan, peraturan,  kurangnya pengalaman dan pengetahuan bertradisi,  “cultural blind spot”  

Keengganan menggunakan bahasa karena berbagai sebab sehingga tradisi hilang dan sebaliknya 



MELESTARIKAN WARISAN BUDAYA
MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

MEMPERKAYA KERAGAMAN BUDAYA
MENCERDASKAN KEHIDUPAN BANGSA 

MENINGKATLAN CITRA INDONESIA
MENGUATKAN JATI DIRI BANGSA

MENGEMBANGKAN NILAI-NILAI LUHUR BUDAYA BANGSA
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BAHASA DAN 
SASTRA DAERAH 
DALAM KONTEKS 
TRADISI LISAN 
SEBAGAI WARISAN 
BUDAYA 

• PENGELOLAAN

• Pelindungan

• Pengembangan

• Pemanfaatan

• Pembinaan 

PELINDUNGAN PENGEMBANGAN

Inventarisasi: pencatatan, 
dokumentasi, pemutakhiran 
data

Hadirkan ekosistem 
kebudayaan

Pengamanan: pemutakhiran 
data secara 
berkesinambungan, pewarisan, 
dan nominasi ke UNESCO

Meningkatkan penyebarluasan 
tradisi 

Pemeliharaan: menjaga nilai 
keluhuran dan kearifan tradisi; 
menggunakan tradisi dalam 
kehidupan sehari-hari, 
menghidupkan ekosistem 
kebudayaan,  

Pengayaan keberagaman 
tradisi

Penyelamatan: revitalisasi, 
repatriasi dan atau restorasi

Pengkajian tradisi

Publikasi 





KEISTIMEWAAN

• LARIANGAI: memakai 6 bahasa dalam nyanyiannya (Wolio,  Melayu, Arab, Bugis, Maluku, dan  

Kaledupa/ Wakatobi). Nyanyian dibawakan oleh 12 gadis remaja dan jumlahnya bisa mencapai 

30 buah bila semua ditampilkan. Berasal dari abad ke-17 dan dibawakan sebagai tarian 

persembahan kepada Sultan Buton dan juga dibawakan untuk menyambut tamu yang datang 

dari berbagai tempat. 

• Tari Saman dari Gayo Luwes sudah ditetapkan UNESCO sebagai WBTB tahun 2011. Berasal 

dari abad ke-14 dan awalnya merupakan sarana berdakwah. Ditarikan oleh laki-laki; jumlahnya 

harus ganjil dan pada umumnya memiliki formasi yang unik. Penari no 1 dan 17 disebut 

penupang, no 2 sd 7 dan 11 disebut penyepit; no 8 dan 10  disebut pengapit dan no 9 disebut 

pengangkat.



PENGETAHUAN MENJADI ILMU PENGETAHUAN

• Phinisi sudah ditetapkan sebagai warisan dunia tak benda UNESCO tahun 2017 yang lalu.

• Phinisi sudah disebutkan dalam La Galigo ( juga menjadi MOW UNESCO) Menurut cerita, 
Sawergading memakai kapal ini untuk meminang We Cudai di negeri Tiongkok. Di tengah 
perairan  Luwu , kapal terkena ombak badai sehingga terpecah menjadi 3 yang tersebar di Ara, 
Tanah Beru, dan Bira.  Karena itu orang  Ara dikenal sebagai pembuat badan kapal; orang Tanah 
Beru dikenal sebagai perakitnya, dan orang Bira sebagai pemasang pusat di lunas kapal sebelum 
ditarik ke laut. 

• Ada upacara Appasili (tolak bala) dan Ammossi (upacara akhir sebelum dilepas ke lau).

• Tradisi maritim dan teknologi kelautan ini sudah sejak abad ke-14 dikenal dan ternyata 
kompatibel dengan teknologi abad ini di Jerman. Saat ini ada SMK perkapalan di Bukukumba.



SITUASI TERKINI

• Jumlah bahasa daerah yang mendekati 780-an; 

jumlah warisan budaya yang terdaftar secara resmi 

8000-an; jumlah WBTB yang sudah ditetapkan sejak 

2013—2018: 822 karya budaya.

• Pemetaan bahasa sudah ada; pemetaan dalam artian 

dokumentasi Sastra/WBTB belum memadai (?)

• Para Penutur/Pembawa Tradisi sudah mulai 

berkurang dan belum tergantikan sesuai harapan.

• Jumlah peneliti/pengkaji/pengelola belum memadai 

dibandingkan dengan kekayaan budaya yang ada.

• Kekayaan Budaya di daerah perbatasan 

• Jumlah bahasa daerah yang terdaftar (masuk di Area Pasific 
bukan ASEAN) di catatan UNESCO (2010): 135 dalam 
kategori punah, kritis, terancam punah, hampir terancam 
punah. Jumlah sastra dan WBTB belum terdeteksi.

• Sistem pewarisan secara tradisional dan akademis perlu 
disegerakan.

• Materi pelajaran bahasa dan sastra di sekolah perlu 
dievaluasi sesegera mungkin. Dalam catatan UNESCO dan 
beberapa peneliti asing, Indonesia dikatakan sangat kurang 
melakukan penelitian dan memberi tempat pada bahasa 
dan sastra daerah.  Keutamaan Bahasa Indonesia 
mendominasi . 

• Kajian WBTB sudah mencapai sekitar 200-an tapi belum 
semua dapat dikatakan siap untuk menjadi referensi.

• Rawan klaim karena berbagai sebab dan migrasi tradisi
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PENTINGNYA REVITALISASI DAN PENGELOLAAN

• Kegiatan akan dimulai dengan Program Dokumentasi

• Dokumentasi tradisi lisan mendukung penguatan kembali keberadaan rumah / tanah adat 

yang sudah dimiliki selama ini dan melindungi masyarakat adat dari tekanan dari luar 

khususnya yang mengubah cara hidup karena lingkungan dan habitat alam berubah karena 

industrialisasi. Hal ini akan berdampak pula pada terancamnya keberadaan kosa kata yang 

berkaitan dengan keanekaragaman alam, teknologi, dan kearifan lokal.

• Dasar fiosofi program ini adalah membangkitkan semangat dan melatih masyarakat untuk 

mengumpulkan dan merawat tradisi-tradisi yang mereka miliki termasuk karya sastranya 

sebelum mungkin akhirnya akan hilang.   




