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BAB III 

NILAI TARI SAMAN, PRODUK BUDAYA INDONESIA YANG 

DIKLAIM, DAN PRODUK BUDAYA INDONESIA YANG DIAKUI 

UNESCO 

Keanekaragaman budaya yang dimiliki oleh negara ini tentunya 

mempunyai banyak sisi positif, salah satunya adalah Indonesia bisa dikenal dalam 

pergaulan dunia internasional melalui budayanya yang sangat kaya dan beragam. 

Selain itu pula, budaya ini bisa digunakan sebagai daya tarik atau pemikat untuk 

mendatangkan wisatawan asing ke Indonesia. Namun, kurangnya perhatian 

terhadap pelestarian budaya daerah, baik dari pemerintah maupun dari masyarakat 

mengakibatkan budaya-budaya tersebut terancam hilang dari kedaulatan Indonesia 

di tengah maraknya arus globalisasi. Sejak banyaknya klaim budaya yang 

dilakukan oleh Malaysia, Indonesia menjadi semakin terlihat hati-hati dalam 

menjaga kelestarian budayanya. Indonesia menyadari akan pentingnya menjaga 

budaya tersebut agar tidak mengalami pengklaiman oleh negara lain. 

Keberagaman ini yang menjadikan Indonesia harus tetap berupaya 

menjada dan melestarikannya khususnya bagi pengkuan atau klaim yang 

dilakukan oleh negara lain.. Kekayaan Indonesia dalam hal budaya terdiri dari 

beragam budaya tradisional. Budaya tradisional ini dalam dunia internasional 

dikenal sebagai pengetahuan tradisional. Pengetahuan tradisional yang diartikan 

sebagai pengetahuan yang dimiliki masyarakat secara turun temurun yang 

meliputi pengetahuan tentang permainan tradisional, lagu, cerita, legenda serta 
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kebudayaan dan kesenian masyarakat. Kaitannya dengan pengetahuan tradisional 

terdapat istilah yang disebut dengan tradisi budaya (folklore).106 Penyebutan 

terhadap folklore (dalam bahasa Indonesia menjadi folklor) ini lebih dimaksudkan 

untuk menyempitkan ruang lingkup suatu pengetahuan tradisional ke dalam ruang 

lingkup seni, sastra dan pengetahuan. Tari tradisional merupakan salah satu jenis 

pengetahuan tradisional 

Indonesia merupakan negara yang terdiri atas berbagai etnis yang memiliki 

kebudayaan yang beragam dengan jenis dan bentuk seni tradisi yang khas dan 

mewakili daerah masing-masing. Salah satu bentuk seni tradisi yaitu tari 

tradisional yang memerlukan pemeliharaan, pelestarianan, dan perlindungan agar 

dapat dinikmati oleh generasi berikutnya107Tari Tradisional adalah tari yang 

secara koreografis telah mengalami proses garap yang sudah baku. Tari tradisional 

telah mengalami proses kulturasi atau pewarisan budaya yang cukup lama. Jenis 

tari ini bertumpu pada pola-pola tradisi atau kebiasaan yang sudah ada dari nenek 

moyang, garapan tari bersifat pewarisan kultur budaya yang disampaikan secara 

turun-temurun.108 

Salah satu tarian tradisional yang telah diakuin oleh dunia adalah tari 

Saman yang berasal dari Aceh. ari Saman adalah sebuah tarian Suku Gayo yang 

biasa ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair 

                                                 
106http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20AWENGI%20RETNO%20DU

MI LAH%20E1A010213.pdf dikutip dalam skripsi AWENGI RETNO DUMILAH berjudul 

PERLINDUNGAN HAK CIPTA ATAS TARI TRADISIONAL bersumber pada buku Arif 

Lutviansori, 2010, Hak Cipta dan Perlindungan Foklor Di Indonesia, Cetakan Pertama, Graha 

Ilmu, Yogyakarta, Hlm. 2 
1072Harry D. Fauzi dan Yadi Mulyadi, 2016, Seni Budaya, bandung: Yrama Widya, Hlm. 93 
108 Rahmida Setiawati, dkk, 2008, Seni Tari, Departemen Pendidikan Nasional, Hlm. 166. 
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dalam tarian saman mempergunakan Bahasa Gayo. Selain itu biasanya tarian ini 

juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi Muhammad SAW. Dalam 

beberapa literatur menyebutkan tari saman di Aceh didirikan dan dikembangkan 

oleh Syekh Saman, seorang ulama yang berasal dari Gayo di Aceh Tenggara. Tari 

saman ditetapkan UNESCO sebagai Daftar Representatif Budaya Takbenda 

Warisan Manusia dalam Sidang ke-6 Komite Antar-Pemerintah untuk 

Pelindungan Warisan Budaya Tak benda UNESCO di Bali, 24 November 2011109 

Menurut Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan,110 pengakuan tari saman 

menjadikan pemicu untuk lebih mencintai dan melestarikan budaya, dengan 

adanya pengakuan ini membuat masyarakat Aceh bangga dan dapat bekerjasama  

agar lebih peduli pada budaya lokal sehingga tidak khawatir seni budaya diklaim 

oleh negara lain 

Tari saman adalah jati diri atau identitas mereka masyarakat Aceh. Dengan 

saman sebagai budaya maka nilai-nilai yang terdapat di dalam saman itu sendiri 

akan selalu dihayati oleh rakyatnya baik nilai agama Islam maupun nilai adat yang 

bersendikan Islam. Selain itu, Saman juga bermanfaat sebagai media dakwah dan 

informasi. Sejak dari zaman dulu ketika penyebar agama Islam masuk di Gayo 

Lues sudah memanfaatkannya dengan menitipkan pesan agama Islam dan 

pembangunan serta pemersatu kehidupan bangsa (Malikushaleh, 2013). 

                                                 
109 Ramadhan, 2014. UNESCO Serahkan Sertifikat Tari Saman Sebagai Warisan Budaya Dunia: 

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/09/25/ncg0gv-unesco-serahkan-sertifikat-

tari-saman-sebagai-warisan-budaya-dunia, diakses pada tanggal 5 Juni 2018 
110 Ibid.,  

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/09/25/ncg0gv-unesco-serahkan-sertifikat-tari-saman-sebagai-warisan-budaya-dunia
http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/daerah/14/09/25/ncg0gv-unesco-serahkan-sertifikat-tari-saman-sebagai-warisan-budaya-dunia
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Dengan keunikan dan pesona yang sarat makna nilai-nilai kultural 

Indonesia, tari saman memang layak menyandang predikat sebagai warisan 

budaya dunia. Melalui berbagai penampilan dan promosi, tari saman tidak hanya 

terkenal di Indonesia tetapi juga hingga dunia internasional. Hal tersebut karena 

tari saman sangat kental dengan konten keindonesiaan dan budaya kenusantaraan 

(Putriani, 2012). Dari banyaknya seni budaya milik Indonesia, tentunya hal 

tersebut bisa menjadi jembatan perdamaian dunia, di mana setiap elemen dari 

bangsa Indonesia harus turut menjaga kelestarian seni dan budaya yang menjadi 

identitas bangsa. 

Globalisasi yang masuk di Indonesia bisa menjadikan masyarakat dan 

generasi pemuda baik di tingkat lokal maupun nasional kehilangan kepedulian 

terhadap warisan budaya daerah. Jika hal itu dibiarkan terjadi, akan ada dua 

kemungkinan. Pertama, di tingkat lokal akan terjadi kesenjangan akibat tidak 

adanya pemahaman yang baik mengenai Tari Saman. Sebab adanya dominasi 

pemerintah provinsi terhadap Tari Saman dan anggapan masyarakat umum bahwa 

Tari tersebut hanyalah sebagai entitas tunggal masyarakat Aceh. Kedua, di tingkat 

nasional, Tari Saman mengalami penurunan antusias masyarakat karena hilangnya 

dukungan atas eksistensi Tari Saman versi asli itu sendiri.  

Keanekaragaman budaya Indonesia tentu menjadikan bangsa ini dikenal 

dalam pergaulan dunia internasional. Selain sebagai penghubung dengan Negara 

lain, budaya tersebut juga bis menjadi daya tarik bagi wisatawan asing ke 

Indonesia. Namun, di sisi lain, kekayaan budaya bisa terancam punah jika tidak 

dilindungi atau karena dominasi baik di tingkat nasional maupun lokal. Dari dua 
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sisi yang berbeda, Tari Saman seharusnya dilihat sebagai manifestasi kekayaan 

sejarah dan budaya lokal yang menjadi cerminan identitas masyarakat pemilik 

aslinya. Di sisi lain, tari yang kerap dijuluki tarian seribu tangan ini harus 

mendapatkan dukungan dari pemerintah maupun penduduk setempat bukan 

sebagai entitas tunggal masyarakat Aceh, tetapi lebih kepada sumber aslinya yakni 

masyarakat Gayo.  

Tantangan semangat kebangsaan dan keanekaragaman hidup di tingkat 

lokal lagi-lagi dibatasi karena adanya globalisasi. Globalisasi telah menjadi 

tombak dan mengikis semangat cinta tanah air yang membuat banyak kalangan 

kehilangan kesadaran bahwa dalam beberapa titik tertentu budaya lokal memiliki 

peran yang sangat strategis untuk menunjukkan eksistensi suatu bangsa. 

Globalisasi menjadi ancaman disintegrasi dalam kehidupan suatu masyarakat atau 

bangsa yang ditandai dengan adanya pemisahan atau perpecahan baik berupa 

konflik maupun kesenjangan (Hendrastomo, 2007). Dan secara perlahan 

globalisasi juga menjadi penyebab pengikis identitas nasional bangsa (Perwita, 

2011). 

Masyarakat Indonesia khususnya anak muda banyak yang lupa akan 

identitas diri mereka sebagai bangsa Indonesia karena maraknya globalisasi. Salah 

satu realitanya adalah anak muda Indonesia lebih tertarik terhadap produk budaya 

luar. Hal itu secara jelas mengikis rasa nasionalisme generasi muda. Globalisasi 

membuat banyak orang memiliki loyalitas sehingga menambah dan mungkin akan 

dapat mengesampingkan perasaan dari solidaritas lokal yang sebelumnya telah 

diberikan secara sah (Rudy, 2003). 
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Budaya lokal adalah kekayaan bangsa yang seharusnya mendapatkan 

perhatian dan dilindungi secara serius. Di samping menjadi ikon pariwisata, 

budaya juga memberikan andil yang cukup besar bagi pembentukan jati diri 

bangsa. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, budaya Indonesia mampu 

memberikan makna tersendiri bagi citra Indonesia di mata dunia internasional 

(Manuaba, 1999). 

Kasus klaim budaya seharusnya bisa menjadi peringatan bagi pemerintah 

maupun seluruh masyarakat Indonesia (Saiman, 2016). Indonesia mempunyai 

begitu banyak kesenian dan tarian yang memesona, namun tidak banyak dari 

masyarakatnya yang mau mempelajari dan melestarikan. Oleh karena itu 

pemerintah Indonesia harus bertindak cepat, tegas, dan juga pintar yaitu dengan 

mendata dan mendaftarkan hak atas kepemilikan budaya agar tidak hilang di masa 

depan dan bisa menjadi identitas lokal maupun nasional di kancah internasional. 

Sejak maraknya aksi pengklaiman kebudayaan asli Indonesia oleh pihak 

asing salah satunya negara Malaysia, Pemerintah menjadi sangat gencar untuk 

melindungi warisan kebudayaan dalam negeri. Seperti yang diungkapkan oleh 

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Windu Nuryanti. Klaim Malaysia itu 

bermula pada November 2007 terhadap kesenian Reog Ponorogo, selanjutnya 

pada Desember 2008 klaim atas Lagu Rasa Sayange dari kepulauan Maluku. Lalu 

klaim Batik pada Januari 2009. Tari Pendet yang merupakan seni tari dari Bali 

juga diklaim Malaysia pada Agustus 2009 yang muncul dalam iklan pariwisata di 

negara tersebut dan selanjutnya instrumen dan ansambel musik Angklung pada 

Maret 2010. Malaysia merupakan pihak yang paling banyak melakukan aksi 
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pengklaiaman yakni pengklaiman atas 21 artefak budaya Indonesia. Dilihat dari 

aspek historikal, Indonesia dan Malaysia memang berasal dari rumpun yang sama 

yakni rumpun Melayu. Kesenian yang terdapat di tanah Melayu dapat 

diklasifikasikan kepada masa-masa pra Islam, Islam dan globalisasi. Untuk masa 

pra Islam terdiri dari masa Anemisme, Hindu dan Budha. Keseniam Melayu pula 

banyak dipengaruhi pada masa Islam yang mana kesenian-kesenian melayu 

tersebut lebih cenderung kepada bentuk puji-pujian kepada Allah SWT, 

Sedangkan pada masa globalisasi kesenian melayu banyak mengadopsi berbagai 

unsur tari dan musik dunia, dengan rentak inang, joget dan asli, pop melayu (yaitu 

lagulagu melayu yang digarap berdasarkan gaya musik kontemporer barat.111 

Usaha Indonesia untuk memperoleh pengakuan internasional atas 

budaya yang dimiliki, Indonesia mengalami beberapa hambatan, yang salah 

satunya dikarenakan identifikasi masalah Angklung membutuhkan proses yang 

cukup lama, mulai dari harus mengenali, mengidentifikasi, dan mendaftarkannya 

ke Depkum dan HAM. Perpindahan direktorat kebudayaan ke Kemdikbud tentu 

juga dapat menghambat pemutakhiran data budaya Indonesia di internet. Selain 

itu, terlambatnya pembentukan Tim Ahli Nasional Cagar Budaya juga 

mempengaruhi112. 

Masalah budaya kini telah dipadang dalam skala internasional karena 

kebudayaan mampu berperan sebagai sarana diplomasi antar negara. Negara kita 

                                                 
111 Nastiti. 2015. Diplomasi Indonesia Terhadap Unesco Dalam Meresmikan Tari Saman Sebagai 

Warisan Budaya Indonesia. JOM FISIP Volume 2 No. 2, diakses pada tanggal 5 Juni 2018 
112 Lihat SK Mendikbud Nomor 029/P/2013. Tim Ahli Nasional Cagar Budaya baru dibentuk pada 

2013. Baca, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kemdikbud Bentuk Tim Ahli Nasional 

Cagar Budaya, dalam http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1272, diakses pada 

(04/07/2015, 11:43 WIB). 

http://www.kemdiknas.go.id/kemdikbud/berita/1272
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telah sering kali mengalami permasalahan terkait pengklaiman budaya, khususnya 

dengan negara Malaysia yang merupakan negara tetangga yang posisinya dekat 

dengan Indonesia. Malaysia telah sering kali mengklaim sejumlah kebudayaan 

asli Indonesia sebagai budaya yang berasal dari negaranya dan hal ini telah 

menimbulkan perang dingin antara Indonesia dan Malaysia.  

Aksi pengklaiman budaya tersebut telah menimbulkan kekhawatiran 

bagi negara Indonesia. Bila tidak ditangani secara serius, tidak menutup 

kemungkinan Indonesia akan menjadi sasaran empuk bagi pihak asing yang ingin 

mengklaim kebudayaannya. Tari Saman mendapat perhatian serius dari 

Pemerintah Pusat serta masyarakat Gayo. Selain ancaman dari faktor eksternal, 

ternyata Indonesia juga mengalami ancaman dari faktor internal. Perkembangan 

masyarakat akibat pengaruh globalisasi menyebabkan munculnya degradasi nilai 

Tari Saman. 

Dilihat dari sejarahnya, Tari Saman diciptakan oleh seorang Syekh yang 

menjunjung tinggi nilai Islam. Tari saman sarat akan budaya Islam yang terlihat 

dari lirik yang dinyanyikan merupakan bahasa arab serta Shalawat Nabi dan salam 

yang juga diselipkan dalam penampilan tarian ini. Kini Tari Saman telah banyak 

ditarikan dengan cara-cara yang tidak sesuai. Misalkan ditarikan oleh wanita. Tari 

saman asli Gayo hanya menampilkan penari laki-laki dalam pertunjukannya. 

Contoh lainnya, dalam pertunjukannya juga tak jarang menampilkan penari laki-

laki dan perempuan yang disejajarkan dalam satu panggung. Tentu hal ini 

menimbulkan pro-kontra karena masyarakat Aceh umumnya memengang syariat 
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Islam dan tidak membenarkan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim 

bersentuhan atau duduk berdempetan seperti halnya saat menarikan Tari Saman 

Ditinjau dari masalah pengklaiman budaya asli Indonesia yang sering 

kali terjadi, Indonesia mencoba untuk melindungi kebudayaannya dengan cara 

mendaftarkan warisan budaya tersebut kepada UNESCO, salah satu lembaga di 

bawah naungan PBB yang menangani salah satunya masalah kebudayaan. Upaya 

peresmian kebudayaan ini sudah dilakukan oleh pemerintah sejak tahun 2003, 

yakni dimulai dengan pematenan Wayang Kulit. Menteri Kebudayaan dan 

Pariwisata yang menjabat pada masa itu yakni Jero Wacik mengatakan bahwa 

sejak tahun 2003 kebudayaan Indonesia telah diakui UNESCO dengan diraihnya 

sertifikat Wayang sebagai Warisan Adikarya Budaya Lisan atau yang bersifat 

non-bendawi dalam peradaban manusia (The Masterpiece of Oral and Intagible 

Heritage of Humanity) milik bangsabangsa. Pengakuan ini sebenarnya sudah 

dinyatakan pada tanggal 7 November 2003. Namun piagam penghargaannya baru 

diserahkan pada tanggal 21 April 2005113 

Setelah Wayang, pemerintah Indonesia kembali mengajukan aset budaya 

Indonesia untuk diresmikan oleh UNESCO yakni Keris. Keris Indonesia di 

nominasi tahun 2004 dan tahun 2005 ditetapkan oleh UNESCO sebagai Karya 

Agung Budaya Lisan dan Tak Benda Warisan Manusia. Pemerintah kembali 

mengajukan salah satu aset budaya Indonesia yakni Batik. Batik Indonesia yang 

dinominasi tahun 2008 dan dalam sidang Abu Dhabi telah ditetapkan sebagai 

                                                 
113 Tulus Warsito dan Wahyuni Kartikasari, Diplomasi Kebudayaan. Yogyakarta: Ombak 2007 

hlm 173 
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Budaya Tak Benda Warisan Manusia ( Intangible Cultural Heritage of Humanity) 

dan masuk dalam daftar representatif UNESCO. 114Kebudayaan lain yang telah di 

patenkan antara lain: Tari Saman dari Aceh dipatenkan pada tahun 2011, 

Setiap kebudayaan Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke 

memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Kebudayaan merupakan sebuah 

karya seni yang tercipta dalam tatanan masyarakat sosial. Diturunkan dari 

generasi ke generasi sehingga menjadi sejarah panjang dalam kehidupan sosial 

umat manusia. Posisi Tari Saman sangatlah penting bagi Indonesia, melaui tarian 

ini masyarakat Indonesia dapat memperkenalkan satu dari sekian banyak budaya 

yang memiliki nilai dan filosofi yang sangat agung dan hal ini akan 

menguntungkan serta membatu proses pencapaian kepentingan nasional negara 

Indonesia 

Dalam upayanya, peresmian Tari Saman sebagai warisan budaya Indonesia 

dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Ada peran Pemerintah Daerah dan 

pemerintah Pusat. Peran masyarakat Aceh yang gencar mempromosikan Tari 

Saman tersebut melalui pagelaran seni serta peran media yang meliput serta 

menyebarluaskan berita Tentang Tari Saman.  

Ditinjau dari masalah pengklaiman Budaya Indonesia oleh pihak asing 

serta kekhawatiran akan hilangnya nilai luhur dalam Tari Saman, maka dengan 

mendaftarkan warisan budaya yang dimiliki Indonesia ke UNESCO yang dalam 

hal ini budaya Tari Saman masyarakat Gayo Lues merupakan langkah yang sangat 

tepat untuk melindungi aset kebudayaan negara Indonesia 

                                                 
114  
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Adapun beberapa klaim yang dilakukan oleh negara lain pada 

kebudayaan Indonesia, sehingga diperlukan sebuah usaha-usaha untuk 

memasukan pada Dalam upayanya, peresmian Tari Saman sebagai warisan 

budaya Indonesia dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Ada peran Pemerintah 

Daerah dan pemerintah Pusat. Peran masyarakat Aceh yang gencar 

mempromosikan Tari Saman tersebut melalui pagelaran seni serta peran media 

yang meliput serta menyebarluaskan berita Tentang Tari Saman. Ditinjau dari 

masalah pengklaiman Budaya Indonesia oleh pihak asing serta kekhawatiran akan 

hilangnya nilai luhur dalam Tari Saman, maka dengan mendaftarkan warisan 

budaya yang dimiliki Indonesia ke UNESCO yang dalam hal ini budaya Tari 

Saman masyarakat Gayo Lues merupakan langkah yang sangat tepat untuk 

melindungi aset kebudayaan negara Indonesia. 

3.1 Produk Budaya Indonesia yang Pernah Diklaim oleh Negara Lain 

a. Klaim Tari Pendet oleh Malaysia sebagai Pemicu didaftarkannya 

Angklung dalam Representative List of The Intangible Cultural Heritage. 

Tari pendet pada awalnya merupakan tarian pemujaan yang sering 

diperagakan di pura. Tari pendet melambangkan turunnya Dewata. Seiring 

perkembangan kebudayaan, para budayawan Bali bersama Presiden Soekarno 

mensekulerkan tari pendet menjadi budaya nasional / tarian nasional. Sungguh 

mengejutkan ketika Malaysia manayangkan tari pendet dalam promosi tour 

Malaysia. Para budayawan Indonesia khususnya budayawan Bali tentu saja 

mengecam tindakan Malaysia ini. Para budayawan Bali mengatakan, mereka tidak 
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marah tari Pendet di tarikan oleh siapa saja, asalkan ada label bahwa tarian 

tersebut berasal dari Bali Indonesia. Nah, yang dilakukan Malaysia ini agak 

berlebihan, karena Malaysia menayangkan tari pendet tanpa mencantumkan label 

Bali atau Indonesia. 

Dilansir dalam berita online seorang Budayawan, Radhar Panca Dahana, 

mengatakan pengklaiman budaya Indonesia oleh Malaysia untuk kesekian kalinya 

merupakan kesalahan pemerintah Indonesia sendiri, yang menjelaskan bahwa 

Indonesia lengah untuk menjaga budaya tersebut sebenarnya sebuah cermin atau 

refleksi bahwa kesadarann diri sebagai pemilik kebudayaan tidak 

memperhatikannya.Selama ini kebudayaan dipinggirkan, pemerintah dan 

masyarakat tak lagi peduli115“ 

Pemakaian Tari Pendet dalam iklan 'Enigmatic Malaysia' di Discovery 

Channel, menuai reaksi keras masyarakat Indonesia. Juru Bicara Kepresidenan, 

Dino Patti Jalal mengatakan semua pihak harus meredam emosi dalam 

menanggapi persoalan Pendet.116 Polemik panas penayangan Tari Pendet dalam 

iklan tentang Malaysia adalah akumulasi kekesalan. Sebelumnya, negeri jiran juga 

mengklaim angklung, Reog Ponorogo, batik, wayang, lagu Rasa Sayange, Hombo 

Batu, dan Tari Folaya. 

                                                 
115 Republika.co. 2009. Malaysia Klaim Tari Pendet Bali: 

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/09/08/20/70403-malaysia-klaim-tari-

pendet-bali, diakses pada tanggal 5 Juni 20018 
116 Tim VIVA. 2009. Kasus Tari Pendet Harus Jadi Pelajaran: 

https://www.viva.co.id/berita/nasional/86183-kasus-tari-pendet-harus-jadi-pelajaran, diakses pada 

tanggal 5 Jui 2018 

http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/09/08/20/70403-malaysia-klaim-tari-pendet-bali
http://www.republika.co.id/berita/breaking-news/nasional/09/08/20/70403-malaysia-klaim-tari-pendet-bali
https://www.viva.co.id/berita/nasional/86183-kasus-tari-pendet-harus-jadi-pelajaran
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b. Klaim Reog Ponorogo oleh Malaysia sebagai latar belakang 

didaftarkannya tar Saman dalam Representative List of The Intangible 

Cultural Heritage 

Reog Ponorogo adalah salah satu kesenian warisan leluhur Indonesia yang 

sempat diklaim secara sepihak oleh negara Malaysia. Pengklaiman ini sendiri 

sebetulnya terjadi karena kebudayaan tersebut dibawa oleh warga Ponorogo yang 

datang dan menetap di Malaysia kemudian berkembang pesat disana, Asal-usul 

Reog Ponorogo di latarbelakangi oleh  Demang Ki Ageng Kutu Suryonggalan 

yang ingin menyindir Raja Majapahit, yaitu Prabu Brawijaya ke V. 

Reog merupakan salah satu kebudayaan yang juga pernah di klaim oleh 

Malaysia. Berdasarkan berita online Tobroni seorang laki-laki pecinra reog  

mendapat klaim itu dari situs internet Kementerian Kebudayaan Kesenian dan 

Warisan Malaysia. Mereka menyatakan tarian Barongan yang mirip dengan 

kesenian reog Ponorogo milik Pemerintah Malaysia. Dalam portal tersebut 

disebutkan juga Barongan adalah warisan Melayu yang dilestarikan dan bisa 

dilihat di batu pahat Johor dan Selangor Malaysia. Tobroni menegaskan, sangat 

tidak relevan jika Malaysia mengklaim kesenian reog adalah miliknya. Sebab, 

warga Malaysia selama ini membeli peralatan reog dari Ponorogo. Jadi tidak 

mungkin bila sebuah negara memiliki kesenian dan kebudayaan tapi tak mampu 

membuat peralatan sendiri117 

                                                 
117 RMA. 2007. Reog Diklaim Malaysia, Warga Ponorogo Kaget: 

https://www.liputan6.com/news/read/184898/reog-diklaim-malaysia-warga-ponorogo-kaget, 

diakses pada tanggal 5 Juni 2018 

https://www.liputan6.com/news/read/184898/reog-diklaim-malaysia-warga-ponorogo-kaget
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c.  Klaim Batik oleh Malaysia sebagai latar belakang didaftarkannya Tari 

Saman dalam Representative List of The Intangible Cultural Heritage 

Batik merupakan warisan budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Selain 

sebagai warisan budaya, keindahan batik juga telah diakui dunia, beberapa tokoh 

dunia pernah menggunakan batik Indonesia dalam berbagai kesempatan seperti 

Nelson Mandela, Barack Obama dan Bill gates. Malaysia pernah mengklaim batik 

adalah milik mereka. Polemik pun muncul akibat klaim Negeri Jiran terhadap 

batik ini.  

Tahun 2008 Pemerintah Indonesia tidak diam dengan klaim Malaysia 

tersebut. Pemerintah Indonesia pun mendaftarkan Batik ke dalam jajaran daftar 

representatif budaya tak benda warisan manusia UNESCO atau Representative 

List of Intangible Cultural Heritage-UNESCO. ntuk mendapat pengakuan 

representatif sebagai warisan budaya, proses yang ditempuh oleh pemerintah 

Indonesia terbilang cukup panjang. Berawal pada 3 September 2008 dengan 

proses Nominasi Batik Indonesia ke UNESCO, yang kemudian diterima secara 

resmi oleh UNESCO pada 9 Januari 2009 untuk diproses lebih lanjut. Puncaknya, 

pada tanggal 2 Oktober 2009 diakhiri dengan UNESCO mengukuhkan batik 

Indonesia dalam daftar representatif Budaya Tak Benda Warisan Manusia yang 

dilaksanakan di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab. Tanggal 2 Oktober juga diperingati 

sebagai Hari Batik Nasional.118 

                                                 
118 Andwika. 2014. Kisah batik Indonesia pernah mau diklaim Malaysia: 

https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-batik-indonesia-pernah-mau-diklaim-malaysia.html, 

diakses pada tanggal 5 Juni 2018 

https://www.merdeka.com/peristiwa/kisah-batik-indonesia-pernah-mau-diklaim-malaysia.html
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d.  Klaim Wayang Kulit dan Gamelan Oleh Malaysia sebagai latar belakang 

didaftarkannya Tari Saman dalam Representative List of The Intangible 

Cultural Heritage 

Situs pemerintah Malaysia, warisan.gov.my, memasukkan wayang kulit 

dan gamelan ke dalam Statistik Daftar Warisan dan Warisan Kebangsaan 

Malaysia. Wayang kulit terdaftar dengan nomor P.U.(A) 85, sedangkan gamelan 

terdaftar dengan nomor P.U.(A) 78. Persoalan ini sempat mengemuka tahun 2009. 

Gamelan yang ada di Malaysia sama dengan gamelan yang berasal dari Jawa. 

Alat-alatnya terdiri dari Gong Agong, Gong Sawokan, Gendang Ibu, Gendang 

Anak, dan Saron. Gamelan di Malaysia pertama kali diperkenalkan di Pahang 

pada masa pemerintahan Sultan Ahmad Muaddzam Shah. Berdasarkan berita 

online menjelaskan bahwa Wayang kulit pernah diklaim oleh Malaysia sebagai 

bagian dari budaya mereka. Hal ini dikarenakan beberapa orang Indonesia yang 

menetap di sana kerap mengadakan pertunjukan wayang kulit. Untunglah, pada 

tanggal 27 November 2003 UNESCO mengakui Wayang Kulit sebagai warisan 

kebudayaan Indonesia.119 

Di Jawa sebelum masuknya Islam, wayang dipentaskan dalam bentuk 

wayang beber. Wayang beber adalah wayang dalam bentuk gambar yang digulung 

ketika disimpan dan digelar gulungannya (dibeber) ketika dimainkan. Jadi mirip 

seperti orang presentasi, slide ditayangkan dan narasi diceritakan. Setelah 

masuknya Islam di Jawa, wayang dalam bentuk gambar (beber) dianggap tidak 

                                                 
119 Mardinata. 2015. 8 Warisan Budaya Indonesia yang Pernah Diklaim Malaysia: 

https://www.liputan6.com/citizen6/read/2156339/8-warisan-budaya-indonesia-yang-pernah-

diklaim-malaysia, diakses pada tanggal 5 Juni 2018 

https://www.liputan6.com/citizen6/read/2156339/8-warisan-budaya-indonesia-yang-pernah-diklaim-malaysia
https://www.liputan6.com/citizen6/read/2156339/8-warisan-budaya-indonesia-yang-pernah-diklaim-malaysia
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baik kemudian diganti ke dalam bentuk model yang ketika dipentaskan hanya 

dilihat bayangannya (wayang artinya bayangan). Supaya model bisa kuat tapi 

ringan dipilihlah bahan dari kulit. Sejak saat itu wayang kulit berkembang jadi 

media favorit mementaskan kisah kisah pewayangan. 

3.2 Produk Budaya Indonesia yang Diakui UNESCO 

Kasus klaim yang terjadi membuat pemerintah Indonesia menjadikan hal 

tersebut sebagai salah satu prioritas, karena hal tersebut menyangkut identitas 

bangsa dan harus mensegerakan mempatenkannya. Hal ini dibuktikan dengan 

beberapa kebudayaan Indonesia masuk dalam daftar warisan budaya dunia yang 

diakui oleh UNESCO. Perlu diketahui bahwa, untuk memperoleh pengakuan dari 

UNESCO atas produk budaya yang dimiliki Indonesia memerlukan waktu yang 

lama yaitu mulai dari proses inventarisasi produk budaya oleh negara hingga 

mengirimkan proposal pendaftaran produk budaya ke UNESCO. 

Saat ini, Indonesia mempunyai tujuh elemen budaya tak benda 

(Intangible Cultural Heritage) yang telah diakui UNESCO sebagai warisan 

budaya dunia120, antara lain:  

a. Arsip dan dokumentasi Konferensi Asia Afrika, di Bandung 18-24 April 

1955, telah resmi masuk dalam Memory of the World, UNESCO. Menteri 

luar nwgwri  RI, Retno Marsudi, menerima Dewatap RI untuk UNESCO, 

Fauzi Soelaiman, yang secara resmi menyerahkan sertifikat International 

                                                 
120 Lihat Lists of intangible cultural heritage and Register of best safeguarding practices 

UNESCO, dalam http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011, diakses pada 

(12/06/2015, 14:01 WIB). 

http://www.unesco.org/culture/ich/index.php?lg=en&pg=00011
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Register Memory of the World UNESCO yang telah mengakui arsip dan 

dokumentasi kegiatan KAA sebagai Memory of the World pada Oktober 

2015. Memory of the World  atau dikenal dengan Ingatan Kolektif Dunia 

merupakan program yang dibentuk oleh UNESCO pada tahun 1992, 

tujuannya untuk melestarikan warisan/pusaka dokumenter di seluruh dunia,  

mempermudah akses bagi dunia internasional  terhadap warisan 

peninggalan bersejarah serta meningkatkan kesadaran masyarakat dalam 

menjaga keberadaan warisan peninggalan bersejarah. 

Selain arsip dan dokumentasi KAA 1955, tiga genre Tradisional 

Tari Bali juga resmi masuk ke dalam Representative List of the 

Intergovernmental Committee for the Safeguarding of Intangible Cultural 

Heritage Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO pada tanggal 

2 Desember 2015.Tiga genre tersebut merupakan tarian yang terinspirasi 

oleh alam dan melambangkan tradisi, kebiasaan dan nilai-nilai agama serta 

sudah diajarkan seca informal kepada anak-anak usia dini.121 

b. Wayang tercatat dengan nama Wayang puppet theatre dalam Representative 

List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO pada tahun 

2008, 

c. Tari Saman (Masterpiece of The Oral and Intagible Heritage of Humanity, 

2011). saman Tari Saman adalah sebuah tarian suku Gayo yang biasa 

                                                 
121 Menlu RI. 2016. Warisan Budaya Indonesia Kembali Diakui UNESCO sebagai Warisan Dunia: 

https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/penghargaan-unesco-.aspx,diakses pada tanggal 5 Juni 

2018 

https://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/penghargaan-unesco-.aspx,diakses
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ditampilkan untuk merayakan peristiwa-peristiwa penting dalam adat. Syair 

dalam tarian Saman mempergunakan bahasa Arab dan bahasa Gayo. Selain itu 

biasanya tarian ini juga ditampilkan untuk merayakan kelahiran Nabi 

Muhammad SAW. Tari Saman dari Gayo Lues dan sekitarnya di Provinsi 

Aceh resmi diakui dan masuk dalam daftar warisan budaya tak benda yang 

memerlukan perlindungan mendesak UNESCO, pada Sidang akbar tahunan 

yang dihadiri lebih dari 500 anggota delegasi dari 69 negara, LSM 

internasional, pakar budaya dan media di Bali pada 22 sampai 29 November 

2011122 

d. Keris tercatat dengan nama Indonesian Kris dalam Representative List of The 

Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO pada tahun 2008,  

e. Batik tercatat dengan nama Indonesian Batik dalam Representative List of The 

Intangible Cultural Heritage of Humanity UNESCO pada tahun 2009, 

f. Edukasi dan Pelatihan Batik Pekalongan atau disebut Education and training 

in Indonesian Batik intangible cultural heritage for elementary, junior, senior, 

vocational school and polytechnic students, in collaboration with the Batik 

Museum in Pekalongan tercatat sebagai Best safeguarding practices UNESCO 

pada tahun 2009,  

g. Angklung tercatat dengan nama Indonesian Angklung dalam Representative 

List of The Intangible Cultural Heritage of Humanity pada tahun 2010,  

                                                 
122  
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h. Tari Saman tercatat dengan nama Saman dance, dalam List of Intangible 

Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding UNESCO pada tahun 

2011, dan  

i. Noken Papua tercatat sebagai Noken multifunctional knotted or woven bag, 

handcraft of the people of Papua dalam List of Intangible Cultural Heritage in 

Need of Urgent Safeguarding UNESCO pada tahun 2012. 

j. Budaya bendawi (Tangible Cultural Heritage) Indonesia yang telah diakui 

UNESCO123, antara lain: Borobudur Temple Compounds (1991), Prambanan 

Temple Compounds (1991), Sangiran Early Man Site (1996), dan Cultural 

Landscape of Bali Province: the Subak System as a Manifestation of the Tri 

Hita Karana Philosophy (2012). Sementara warisan alam Indonesia yang telah 

diakui oleh UNESCO, yaitu: Komodo National Park (1991), Lorentz National 

Park (1999),  Ujung Kulon National Park (1991), dan Tropical Rainforest 

Heritage of Sumatra (2004). 

Setiap kebudayaan Indonesia yang tersebar dari Sabang sampai Merauke 

memiliki arti penting bagi bangsa Indonesia. Kebudayaan merupakan sebuah 

karya seni yang tercipta dalam tatanan masyarakat sosial. Diturunkan dari 

generasi ke generasi sehingga menjadi sejarah panjang dalam kehidupan sosial 

umat manusia. Posisi Tari Saman sangatlah penting bagi Indonesia, melaui tarian 

ini masyarakat Indonesia dapat memperkenalkan satu dari sekian banyak budaya 

yang memiliki nilai dan filosofi yang sangat agung dan hal ini akan 

                                                 
123 Loc.Cit., UNESCO World Heritage Centre, Properties inscribed on the World Heritage List. 
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menguntungkan serta membatu proses pencapaian kepentingan nasional negara 

Indonesia.  

Dalam upayanya, peresmian Tari Saman sebagai warisan budaya 

Indonesia dilakukan oleh beberapa pihak terkait. Ada peran Pemerintah Daerah 

dan pemerintah Pusat. Peran masyarakat Aceh yang gencar mempromosikan Tari 

Saman tersebut melalui pagelaran seni serta peran media yang meliput serta 

menyebarluaskan berita Tentang Tari Saman. Ditinjau dari masalah pengklaiman 

Budaya Indonesia oleh pihak asing serta kekhawatiran akan hilangnya nilai luhur 

dalam Tari Saman, maka dengan mendaftarkan warisan budaya yang dimiliki 

Indonesia ke UNESCO yang dalam hal ini budaya Tari Saman masyarakat Gayo 

Lues merupakan langkah yang sangat tepat untuk melindungi aset kebudayaan 

negara Indonesia. 


