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Keseharian adalah Teknologi
• Kehidupan manusia tidak terlepas dalam pemenuhan kebutuhan

dasar (basic needs), seperti

®konsumsi harian (pangan) → livelihood system (jenis pekerjaan, 

irigasi, air, pengolahan lahan, dsb)

®tempat tinggal (papan) → pilihan-desain pembuatan rumah

®keamanan diri dan kolektif → alat-strategi pertahanan diri (

®Perlindungan badan (sandang) → desain, bahan dan terap

pakaian

®Kesehatan → praktik pengobatan secara alamiah dan sugesti

(peracikan obat, mobolong, dsb)

• Dalam perkembangannya, kebutuhan manusia bukan sekadar
basic needs, tetapi juga existence needs (kebutuhan eksistensi), 
sesuatu yang menaikkan citra diri pada lingkungan keluarga
dan sosialnya. Sebuah pembuktian sebagai makhluk sosial, 
makhluk ekonomi, makhluk politik. 

• Semua aspek dan praktik kehidupan menciptakan teknologi, 
sebagai sarana menopang dan memudahkan tujuan hidup.

• Selain alat dan mesin, teknologi mencakup cara, proses, dan gagasan



Makna Teknologi • Teknologi berasal dari kata technologia (Yunani). Techno artinya

‘keahlian’ dan logia artinya ‘pengetahuan’. 

• Teknologi mengandung arti metode ilmiah untuk mencapai

tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan atau keseluruhan

sarana untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan

bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. 

• Teknologi: penerapan pengetahuan ilmiah untuk tujuan praktis

dalam kehidupan manusia atau pada perubahan dan manipulasi

lingkungan manusia (Encyclopaedia Britannica, 2015)

• Teknologi muncul dalam bahasa Inggris pada abad ke-17 untuk
maksud seni terapan. Akhirnya, seni menjadi obyek penunjukan. 

• Pada abad ke-20, istilah ini berkembang pesat dan mencakup
cara, proses, dan ide selain mengenai perkakas dan mesin. Di 
abad pertengahan, teknologi menunjuk aktivitas yang digunakaan
manusia untuk mengubah atau memanipulasi lingkungan. 

• Definisi luas seperti itu telah dikritik pengamat yang menunjukkan
semakin sulitnya membedakan penelitian dan aktivitas teknologi.



Point Teknologi

• Nasibit→ teknologi adalah sebuah benda dan juga sekaligus
obyek berikut bahan dan wujud yang berbeda dibandingkan
dengan manusia biasa.

• Miarso→ teknologi adalah suatu bentuk proses yang 
meningkatkan nilai tambah. Proses itu dapat menghasilkan
suatu produk tertentu dimana produk yang bersangkutan
tidak terpisah dari produk lain yang telah ada terlebih dulu. 
Teknologi menurutnya merupakan sebuah bagian integral 
yang terdapat dalam suatu sistem tertentu.

• Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), teknologi memiliki
arti: (1) metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis; ilmu
pengetahuan terapan; (2) keseluruhan sarana untuk
menyediakan barang-barang yg diperlukan bagi
kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia



Jenis-jenis Teknologi
• Teknologi Informasi: suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam

menyampaikan informasi kepada orang lain dalam waktu yang cepat.

• Teknologi Komunikasi: suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam
berkomunikasi satu sama lain dan saling mengirimkan informasi dengan
menggunakan suatu perangkat khusus.

• Teknologi Transportasi: suatu teknologi yang membantu manusia untuk
berpindah tempat (transportasi) dari suatu lokasi ke lokasi lainnya dalam
waktu yang cepat.

• Teknologi Pendidikan: teknologi yang berhubungan dengan dunia pendidikan
dimana kegiatannya memanfaatkan alat bantu tertentu.

• Teknologi Medis: suatu teknologi yang berkaitan dengan dunia kedokteran
dimana kegiatan medis sudah memanfaatkan teknologi komputer.

• Teknologi Konstruksi: teknologi yang berhubungan dengan struktur bangunan.

• Teknologi Pangan: Suatu teknologi yang berhubungan dengan peningkatan
kualitas dan kuantitas pangan untuk kehidupan manusia.

• Beragam teknologi lainnya



Perkembangan Teknologi dan Cirinya

a. Teknologi Prasejarah; Ciri-ciri

• Peralatan dibuat dari bahan batu atau tulang yang 
teksturnya masih kasar.

• Jenis alat-alat yang digunakan adalah kapak
perimbas, kapak genggam, dan flakes, dan juga 
alat-alat yang terbuat dari tulang atau tanduk.

• Teknologi yang digunakan untuk membuat alat
masih sangat sederhana.

• Alat digunakan untuk berburu dan mengumpulkan
makanan (sepenuhnya pada basic needs).

• Sekalipun demikian, ada upaya mengumpulkan dan 
pemanfaatan kerang dan material lain untuk
menjadi penanda jati dirinya (existence needs awal)



2. Teknologi Tradisional, ciri-ciri:

• Bersifat padat karya (banyak menyerap tenaga kerja)

• Menggunakan keterampilan setempat

• Menggunakan alat setempat

• Menggunakan bahan setempat

• Berdasarkan kebiasaan atau pengamatan

Contoh Teknologi Tradisional

a. Bidang Komunikasi : Kentongan

b. Bidang Transportasi : Rakit Bambu

c. Bidang Pertanian : bajak sawah dengan kerbau

d. Bidang Industri : Alat Tenun pembuatan kain

e. Bidang Tulis Menulis : Daun Lontar u menulis.



3. Teknologi Modern, ciri-cirinya:
• Teknologi yang melepaskan diri dari pasokan energi alam
• Teknologi modern lahir dan akan terdorong oleh hasrat

untuk menguasai sumber daya alam
• Orientasinya yang serba komersial
• Sistem hak individual yang dilegalisasikan oleh paten
• Teknologi modern memiliki nilai jual yang tinggi
• Salah satu aktor pendorong ekspansi perusahaan-

perusahaan multinasional yang telah melampaui
kedaulatan negara

•

Teknologi Modern

a. Bidang Komunikasi : Telepon Seluler/rumah

b. Bidang Transportasi : Perahu Motor, Speed Boat

c. Bidang Pertanian : traktor untuk mrmbajak sawah

d. Bidang Industri : mesin atau manufaktur tekstil

e. Bidang Tulis Menulis : sudah mengunakan kertas.



Keunikan Teknologi Prasejarah

• Teknologi bebatuan berkembang dalam kurun waktu sangat 

Panjang, sehingga dibagi tiga zaman, yaitu Paleolitikum (batu 

tua), Mesolitikum (batu madya), dan Neolitikum (batu tengah).

• Teknologi batu dan tulang→ peralatan pertama yang digunakan

manusia purba. Teknologi sederhana ini berkembang di zaman 

Paleolitikum, yang berlangsung sekitar 600.000 tahun lalu.

• Bentuknya sangat sederhana dan kasar. Peralatan itu

digunakan untuk berburu dan mengumpulkan makanan (food 

gathering). Contohnya: Kebudayaan Pacitan dan Ngandong, 

seperti kapak genggam, kapak perimbas & alat serpih (flakes).

• Saat zaman Mesolitikum, mereka tinggal di pantai dan gua. Di 
tepi pantai, ditemukan peralatan kapak genggam yang berbeda
dari zaman Paleolitikum. Sementara dari gua ditemukan
teknologi bebatuan berupa ujung panah, flakes, serta peralatan
dari tulang dan tanduk rusa.



Api & Listrik (Penanda Transisi Teknologi)
• Kenal Api menjadi petanda perubahan zaman.  Manusia purba dapat memasak bahan

makanan sebelum dikonsumsi. Dari “daging merah”, menjadi daging terbakar”

• Api digunakan sebagai penghangat tubuh ketika cuaca dingin, sumber penerangan, dan 
senjata untuk mengusir binatang buas. 

• Manusia purba membuat api melalui benturan batu atau menggosokkan kayu. Teknologi
pembuatan api telah mengilhami pemanfaatan api di masa sekarang seperti korek api, 
batu api untuk kompor, pemanfaatan gas bumi, dan lainnya

• Setelah mengenal api, manusia purba mengalami revolusi dari gaya hidup berburu dan 
meramu ke produsen makanan dengan bercocok tanam. Periode ini digambarkan sebagai
revolusi teknologi yang mengubah dan memengaruhi masyarakat. Kebiasaan hidup
nomaden ditinggalkan. teknik pertanian, tradisi pertukaran barang, dan membangun
tempat tinggal permanen dilakukan. Teknologi penghalusan batu mulai dilakukan, seperti
kapak lonjong, kapak bahu, kapak persegi, dan mata panah telah dihaluskan.

• Setelah zaman batu, masuk zaman logam. Selain batu, pembuatan alat-alat dari logam
dilakukan. Ada teknologi cukup tinggi, termasuk peleburan dan pembentukan. Zaman 
logam disebut masa perundagian, karena muncul golongan undagi yang terampil. Contoh
alat: nekara, kapak corong, arca perunggu, dan bejana.

• Kini, nama lain dari Api sebagai pengubah peradaban, adalah listrik. Segala sesuatu yang 
berhubungan dengan penciptaan teknologi terhubung dengan listrik. Jika dahulu api
sebagai sumber kekuatan, maka sekarang listrik adalah sumber penghidupan dan lainnya.



Teknologi Aneh Bukan Masanya
• Baterai Baghdad adalah pot tanah liat berwarna

kuning, berukuran 6 inci yang ditemukan sekitar
masa pendudukan Parthia antara 248 dan 226 SM. 

• Baterai ini terdiri dari silinder yang terbuat dari
lembaran tembaga yang melekat pada mulut panci
menggunakan segel dari 60% -40% campuran
timbal-timah. 

• Dengan memasukkan cairan asam kedalam
jambangannya, baterai ini bisa menghasilkan
tegangan listrik sebesar 1,5 – 2 volt. Beterai

• Baghdad ditemukan Arkeolog Austria Dr Wihem
Konig, di Khuyu Rabbou’a dekat Bagdad, Irak (1936)



Komputer Purba

• Ditemukan pada tahun 1901 oleh para penyelam
Yunani di perairan pulau Antikythera, dari
sebuah peninggalan puing-puing bangkai kapal
yang karam di dasar laut tahun 80 SM.

• Benda dengan bentuk seperti sebuah jam beker
ini dikenal sebagai Antikythera Mechanism. 

• Penelitian dilakukan Derek John De Solla Price 
yang menjelaskan mekanisme benda ini adalah
seperti yang kini digunakan sebagai komputer
(mesin hitung) untuk mengukur pergerakan
bintang-bintang dan planet-planet.



Reaktor Nuklir • Ditemukan tambang reaktor Nuklir di daerah Oklo, 

Rep. Gabon, Afrika yang diduga sudah ada sejak 2 

milyar tahun yang lalu. Setelah dilakukannya

penelitian,tambang tersebut adalah sebuah reaktor

nuklir dengan skala yang besar pada zaman pra

sejarah, dengan kapasitas kurang lebih 500 ton biji

uranium di enam wilayah, dan dapat menghasilkan

tenaga sebesar 100 ribu watt.

• Di dalam Piramida Mesir di dada kiri mumi anak

lelaki, para peneliti menemukan jantung sintestis. Di 

zaman modern ini jantung sintestis baru diciptakan

dalam beberapa puluh tahun saja, Ternyata dengan

penemuan ini Jantung Sintestis telah ada sejak

5.000 tahun yang lalu.



Robot Purba

• Pencipta berbakat Ma Daifeng
menghasilkan aplikasi robotik yang dibina
berasaskan mekanisme mekanikal pada 
zaman pemerintahan Kaisar Mu (976 
hingga 922 SM) di China, pencipta. 

• Robot yang dibina dapat bernyanyi dan 
menari seperti manusia, membawa
peralatan kepada tuannya dan mempunyai
organ tubuh seperti tulang, otot, sendi, 
kulit dan rambut.



Perkembangan
Teknologi

• Kemajuan teknologi dapat membuat cadangan makanan dan barang
menjadi lebih stabil. 

• Revolusi industri (abad ke-18) menjadi awal penemuan di bidang
pertanian, manufaktur, pertambangan, dsb. Kemajuan sains dan 
penemuan berbagai konsep telah mengembangkan teknologi ke arah
yang lebih maju dan setingkat lebih tinggi dari jaman sebelumnya. 

• Akhir abad 19 dan awal 20-an, teknologi di bidang transportasi mulai
berkembang (kereta api dan pesawat). Penemuan baru di bidang
fisika, fisi nuklir yang memicu penemuan senjata dan nuklir. Komputer
semakin mengecil ukurannya berkat transistor dan sirkuit terintegrasi. 
Perkembangan teknologi informasi juga sangat pesat di abad ke-21, 
seperti internet yang mereformasi total tentang media informasi.

• Teknik manufaktur maupun konstruksi yang kompleks diperlukan
untuk membuat dan menjaga seluruh teknologi terbaru ini. 

• Teknologi modern juga sangatlah bergantung pada pelatihan dan 
pendidikan, serta seringkali membutuhkan pengetahuan dan 
pelatihan tertentu dari user atau juga pemakainya.



KEARIFAN LOKAL 

(DALAM & KE) TEKNOLOGI



10 Obyek Kebudayaan? 

8. Bahasa

9. Permainan Rakyat

10. Olahraga Tradisional

1. Tradisi Lisan
2. Manuskrip
3. Adat Istiadat

4. Ritus
5. Pengetahuan lokal
6. Teknologi Tradisional
7. Seni

Teknologi Tradisional tidak terpisahkan dari Tradisi
lisan, adat istiadat, ritus, dan pengetahuan local



TRANSPORTASI

• Transportasi: Komponen kayu adalah bagian
dari hutan (yang mudah diakses)

• Menebang kayu memerlukan ritual kapongo, 
dan tidak boleh membelakangi matahari

• Memilah kayu harus kayu “dingin”, agar 
selamat

• Memasangkannya harus ritual



TEKNOLOGI DALAM “SENI”

• Alat music bukan sekadar teknologi media 
hiburan, tetapi juga menjadi bagian tidak
terpisahkan dalam ritual, dan praktik
pengobatan

• Suara menimbulkan daya tarik dari yang 
transenden; dan trance dari pelaku, 
sehingga restu pun terkabul.



TEKNOLOGI DALAM PENGASUHAN ANAK

• Lipatan sarung untuk menggendong anak, 
sebagai upaya mengurangi beban bagi
tubuh manusia

• Menggendong anak dalam tradisi
pedesaan merupakan salah satu bentuk
tradisi pengasuhan

• Selain digendong, ayunan berderit ke
bawah dan ayunan melintas sangat dekat.

• Di saat itulah, kearifan lokal berupa
pepatah, lagu, dan pesan-pesan baik untuk
anak diciptakan. 



TEKNOLOGI PENGELOLAAN MAKAN

• Pengenalan api telah menghadirkan teknologi
pengeloaan makanan dengan menggunakan
media perunggu, besi, alumunium, dsb;

• Termasuk Teknik memasak “bahan-bahan pangan” 
yang ada

• Salah satu kearifan lokal yang muncul adalah
“pantang membakar makanan di bawah media 
perunggu/alumunium, dsb, karena dianggap
mempertemukan kekuatan api (yang membakar) 
dengan kekuatan besi yang panas, sehingga
makanan sangat berbahaya bagi tubuh (pencipta
kanker, penyakit perut, dsb)



TEKNOLOGI MUSIC INSTRUMEN

• Sekalipun berada dalam keterbatasan, 
kesederhanaan, dan tidak “melek apapun
dalam pengetahuan formal”, masyarakat
adat pun mampu menciptakan berbagai
teknologi terkait pengungkapan
perasaannya.

• Alat-alat musik sederhana, seperti kadende, 
angklung, biola, gitar muda, gendang, dan 
lainnya tercipta untuk mengeluarkan Hasrat 
dan kepedihannya

• Di sinilah, pesan adat dan hukum adat
“dibunyikan” sebagai Teknik transmisi leluhur
kepada masyarakat ampuannya.



• Pongas (Tuak beras
dan tebu): Teknologi
Pengobatan dan 
Pemulihan Tubuh dari
sakit dan penyakit;

• Beberapa minuman
lokal sejenis seperti
sofi-sofi, laru, tuak, 
arak, dsb muncul
dengan model Kelola 
sama



KEKUATAN TEKNOLOGI MINUMAN LOKAL

• Minol tradisional sudah dikenal masyarakat asli sejak lama dan menunjukkan
posisi pentingnya dalam tradisi, budaya dan sebagai identitas kelompok. 

• Riset arkeologi terbaru menemukan bukti jejak minol tertua di Israel yang diperkirakan
sudah ada sejak 13.000 tahun yang lalu (Liu et al. 2019).

• Di Nusantara, bukti sejarah menunjukkan jejak minol pada sumber-sumber tertulis
tertua tentang tuak berasal dari masa peradaban Hindu-Buddha antara abad ke-10 -
14 M, jadi dari masa kerajaan Mataram Kuno hingga Majapahit (Soedewo, 2009). 

• Kitab Nagarakertagama (1365 M) menulis, “menu pesta di Istana Majapahit yang 
dipenuhi berbagai jenis minuman fermentasi sebagai bagian dari jamuan agung 
yang diselenggarakan kerajaan dan tuak dibuang ke kolam Segaran. Kebiasaan
itu dipercaya untuk memperluas wilayah kekuasaan” (Menot, 2021). 

• Carey, (2017) menyebut Pangeran Diponegoro suka sekali minum anggur putih
yang dianggap sebagai obat bila tubuh lemah.



MAKNA TERDALAM
MINUMAN ALKOHOL LOKAL

• Suku-suku tradisional di seluruh dunia sudah kenal minuman beralkohol sangat lama. Minol

sudah digunakan secara luas dalam berbagai aktivitas budaya dan sosial, sejak awal peradaban.

Bahkan, dalam beberapa bahasa, misalnya Bahasa Inggris, kata ‘drink’ yang berarti minum,

berkonotasi minum minuman beralkohol (Mandelbaum, Lasker, dan Albert, 1963).

• Minuman Alkohol hasil teknologi tradisional adalah alat pemersatu dan bagian kepercayaan

(Heath, 1984), seperti suku Indian, Amerika; Masyarakat asli Australia, Aborigin, menempatkan

alkohol sebagai cara mendapatkan status sosial, dimana tata cara konsumsi dan kemampuan

membuatnya menentukan status sosial seseorang.

• Di NTT, berbagai praktik konsumsi minol tradisional menunjukkan posisi pentingnya dalam tradisi

dan budaya lokal. Minol tradisional dengan kualitas terbaik sering disebut masyarakat dengan

bakar menyala (BM) atau Sopi Kepala (SK. Bahasa Rote: Oe Langa) biasanya hanya disajikan

di akhir pekan dan acara adat yang sakral seperti pernikahan, ritual kematian, ritual tanam atau

panen, penghormatan untuk penyambutan tamu, penyelesaian sengketa dan pembuatan

keputusan adat. Minol juga menjadi perekat kembali saat terjadi konflik atau pelanggaran adat.



TRADISI MINOL DAN MATA RANTAI EKONOMI

• Ketika masih menjadi bagian adat, ada kontrol sosial atas konsumsi minol tradisional. 

Kini, terjadi pergeseral nilai dari nilai sakral menjadi sebaliknya. Nilai yang menentukan

siapa yang boleh minum, tujuan minum dan minum secukupnya, mulai ditinggalkan. 

• Saat ini, tidak ada batasan membuat minol, sehingga dipandang sebagai perusak

generasi. Ada kesimpulan bahwa konsumsi minol “bukan tradisi Indonesia” dan “hanya

meniru gaya hidup bebas”, tetapi tanpa analisa yang lebih mendalam (Alfianti, 2018). 

• Rantai nilai (value chain) minol cukup menarik. Istilah ini menggambarkan rangkaian

aktivitas usaha mengubah input menjadi output berharga bagi pelanggan. 

• Analisis rantai nilai (value chain analysis) dipakai untuk memahami usaha menciptakan

nilai bagi pelanggan dengan memeriksa kontribusi dari aktivitas berbeda dalam bisnis

terhadap nilai (Friska, 2010). Analisa Rantai Nilai didefinisikan sebagai suatu alat

memahami rantai nilai yang membentuk sebuah produk (Christian et al., 2011). 



SIRIH PINANG: PERMEN
TRADISIONAL

• Sirih pinang, bukan sekadar mencecap seperti
permen, dan juga bukan sekdar “hobby 
membersihkan gigi”, tetapi ia juga adalah
bentuk suci dari rangkaian ritual persembahan
dan , seperti kapongo (penghubung utama
terhadap Pue (sesuatu yang disucikan). 

• Salah satu tuntutan ketika ia menjadi bagian
dari ritual, Karenanya, perlu perabotan yang 
disakralkan diistimewakan. Bahkan, beberapa
kelompok masyarakat adat, menjadikan
wadah sirih pinang seperti azimat dan ikon 
simbolik suci.



TEKNOLOGI
PENYIMPANAN PANGAN

• Dengan peralatan dari lingkungan

sekitar, pembuatan wadah penyimpanan

beras ataupun air menggunakan kayu, 

getah dan kulit kayu. 

• Semua dilakukan dengan cara manual, 

dan memanfaatkan keterampilan

“survival yang ada”
• Bahan makanan yang dihgasilkan harus

dilindiungi secara maksimal, karena ia

adalah bagian dari “berkat yang Kuasa”

• Peralatan ini sama maknanya dengan

ikatan mati dalam sebuah wadah yang 
diletakkan di rumah atau dikebun. 

Sebagai bukti, bahwa bahan makanan

tersebut tidak boleh diambil orang lain 

tanpa hak.



TEKNOLOGI PERBURUAN

• Penggunaan sumpit, 
panah, tombak, dan alat
sederhana yang dihasilkan
dari bahan sekitar adalah
hasil rekayasa lokal
teknologi;

• Efektifitasnya cukup besar

• Ada beberapa pantangan
atau tabu yang ditetapkan
sehubungan penggunaan
alat-alat ini (penyebutan
leluhur atau nenek moyang
sangat dilarang keras
dalam pembunuhan
apapun, penggunaan
racun yang menyiksa
dilarang, dsb

• Beberapa nyanyian dan 
mantra tercipta dari
penciptaan teknologi ini



• Teknologi tradisional dalam
pengelolaan hasil pertanian

• Kearifan memperlakukan
bahan makanan dalam
sebuah media teknologi, 
seperti penghargaan atas
beras, pembacaan mantra, 
prosesi pemisahan benih dan 
hasil, dsb



TEKNOLOGI SANDANG

• Untuk melindungi badan dari udara dan 
serangga, pembuatan sandang (pakaian) 
dilakukan dengan memanfaatkan bahan-
bahan dari lingkungan sekitar

• Proses pemilihan bahan, pembuatan sandang
dengan cara tenun ataupun rajut dipenuhi
dengan nyanyian dan falsafah hidup, khususnya
terkait “pakaian yang hangat”, bukan “pakaian
panas”, dan lainnya;

• Ketelatenan, kehati-hatian dan nilai artistic 
selalu terlihat jelas dalam prosesnya.



TEKNOLOGI PENYIMPANAN
BAHAN PANGAN

• Dengan keadaan ekonomi subsisten
dalam bidang pertanian, masyarakat akan 
berhati-hati menjaga dan mengelola hasil
panen.

• Perencanaan bahan makanan untuk satu
tahun dipersiapkan dengan benar melalui
berbagai dukungan teknologi “para-para, 
ikatan mati, tali terikat, dan lainnya”

• Di dalam pemanfaatan teknologi itu, 
berbagai mantra dan ritual “menaikkan
hasil panen” menjadi bukti adanya
kedekatan antara teknologi dengan
kearifan local setempat.



RUMAH: 
DARI BATU, KAYU HINGGA BATU

• Perubahan teknologi yang cukup terlihat
adalah teknologi dalam npembuatan rumah;

• Rumah bukan hanya sebagai tempat tinggal, 
tetapi juga benteng, tempat bertahan diri dari
hewan buas dan musuh, dan paling akhir
rumah menjadi bentuk kebutuhan eksistensi.

• Pemilahan bahan (kayu Nangka/sirsak untuk
lunas atas menjadi sangat prioritas; dipenuhi
makna kehidupan masyarakat penghuninya

• Arah hadap rumah ditentukan sebagaimana
falsafah tentang kematian dan kehidupan
yang berpaku pada arah matahari terbit dan 
terbenam



PRAKTIK PENGOBATAN: 
TEKNOLOGI FISIK HINGGA SPIRITUAL

• Praktik pengobatan sering menunjukkan
kehebatan suatu kelompok sukubangsa
tertentu.

• Selain pemanfaatan pengetahuan local, 
peracikan dan penggunaan teknologi
tradisional yang jarang dan seringkali
ekstrem ditunjukkan sebagai bukti kesaktian
para tauvalia (pengobat, bisa, belia, dukun)

• Penggunaan bahan alam lingkungan
sekitar, dan kekuatan spiritualitas adalah
penanda utama kekuatan ini

• Berbagai larangan, tabu, kearifan local, dan 
lainnya akan muncul seiring dengan praktik
pengobatan masyarakat local.



TE

• Bandingkan dengan teknologi modern yang 
ada;

• Adakah makna falsafah di dalam
pengembangannya?

• Teknologi modern yang didasarkan pada 
tradisi dan kearifan lokal juga sangat kentara
dalam proses pembuatannya



MEMAKNAI TEMUAN

• Secara antropologi (etnografi, dsb), teknologi
tradisional yang tercipta dan berkembang di
masyarakat memiliki makna khusus dari
kearifan lokal yang ada.

• Kearifan lokal itu bisa berupa perwujudan
dari nilai sosial, pemaknaan atas
kehidupannya, worldview (pandangan
dunia), sistem sosial, struktur sosial,
pengetahuan lokal, permainan tradisional, 
adat istiadat, bahasa, dan lainnya;

• Teknologi yang ada akan terlihat sederhana, 
tetapi di dalamnya ada selaksa makna, 
sejuta arti (tentang hidup dan kehidupannya)



ARKEOLOGI DAN TEMUAN
ARTEFAK TEKNOLOGI

• Arkeologi, sebagai ilmu yang memiliki object matter 
pada benda tinggalan,  telah berhasil menemukan
dan mengindentifikasi berbagai temuan teknologi, 
dari manusia purba di zaman batu, api, logam
hingga manusia modern;

• Para arkeolog secara telaten, sabar, dan penuh
komitmen menarasikan temuan, terlebih temuan
baru, seperti seorang yang menemukan harta karun
ditengah gemerlapnya dunia modern. 

• Sayangnya, temuan tersebut tak jarang hanya
diartikan sebagai benda tanpa makna yang hidup di
konteks zamannya, ataupun tanpa usaha mencari
“makna baru dan makna sosial baru” seiring “jiwa
zaman yang berkembang”

• Culture Resources Managament (CRM) menjadi
tantangan sendiri ketika temuan teknologi purba
dan tradisional diberikan “makna baru”, sehingga
dapat dibayangkan dan diaktualkan dengan bentuk
berbeda (komodifikatif) dalam kehidupan sekarang.



EMERGENCE AUTHENTICY DITENGAH MAKNA BARU

• Salah satu bentuk ikhtiar pelestarian dan pemajuan barang temuan, khususnya

teknologi tradisional, adalah menghadirkan nilai otentisitasnya (Emergence 

authenticity). Nilai ini pada umumnya dipenuhi kearifan lokal (dengan segala

aspeknya). 

• Ketika “nilai otentisitasnya” dimajukan dengan makna baru, perlu adanya

pemahaman dari nilai otentisitas beserta aspek kearifan yang mencakupinya. 

• Setelah semua pemahaman itu didapatkan, prosesnya mengemas nilai otentik

itu pada nilai baru seturut jiwa zaman. “Komodifikasi kebudayaan” menjadi

sebuah keniscayaan. 

• Di satu sisi, pandangan kita berada pada romantisme dan glorisme, namun di

sisi lain kita berusaha membawanya pada situasi kekinian yang memiliki nilai

manfaat, baik dalam pengembangan nilai dan nilai tambah ekonomi

(komodifikasi nilai dan komodifikasi bentuk);

• Contoh: ketika kita dahulu mengenal “kentongan” / “bedug” sebagai

teknologi komunikasi, di mana prinsipnya adalah suara yang menderu untuk

menarik perhatian (sebagai emergence authenticity), tetapi menghadirkan

makna baru (i) bentuk: Sirine; (ii) nilai: mengejutkan orang; (iii) tujuan: sebagai

Early warning system situasi bencana, ancaman, pemberitahuan, dsb.

• Dalam bahasa arkeologi, komodifikasi nilai dan bentuk itu adalah CRM. 

Paradigma ini adalah tantangan bagi para arkeolog di seluruh Balar di 

Indonesia ataupun pusat arkeologi nasionalnya




