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Melindungi dan mengembangkan nilai, 
ekspresi dan praktik kebudayaan 

tradisional untuk memperkaya kebudayaan 
nasional

Agenda 
Strategis 

dalam 
Strategi 

Kebudayaan

Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi 
budaya dan mendorong interaksi untuk 
memperkuat kebudayaan yang inklusif

Mengembangkan dan memanfaatkan 
kekayaan budaya untuk memperkuat 

kedudukan Indonesia di dunia 
internasional

Meningkatkan peran pemerintah 
sebagai fasilitator pemajuan 
kebudayaan

Reformasi kelembagaan dan 
penganggaran kebudayaan untuk 
mendukung agenda pemajuan 
kebudayaan

Memajukan kebudayaan yang 
melindungi keanekaragaman hayati 
dan memperkuat ekosistem

Memanfaatkan obyek pemajuan 
kebudayaan untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN TAHUN 
2020-2024
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Tugas 
Pemerintah 
dalam Pemajuan 
Kebudayaan

PELINDUNGAN

PENGEMBANGA
N

PEMANFAATAN

PEMBINAAN



Pelindungan adalah 
upaya menjaga 
keberlanjutan 
Kebudayaan yang 
dilakukan dengan cara 
inventarisasi, 
pengamanan, 
pemeliharaan, 
penyelamatan, dan 
publikasi. 
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Pemajuan Kebudayaan

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

Pemanfaatan adalah upaya 
pendayagunaan Objek 
Pemajuan Kebudayaan 
untuk menguatkan ideologi, 
politik, ekonomi, sosial, 
budaya, pertahanan, dan 
keamanan dalam 
mewujudkan tujuan nasional.

Pembinaan adalah upaya 
pemberdayaan Sumber 
Daya Manusia Kebudayaan, 
lembaga Kebudayaan, dan 
pranata Kebudayaan dalam 
meningkatkan dan 
memperluas peran aktif dan 
inisiatif masyarakat.



DIMENSI 5
Ekspresi 
Budaya

DIMENSI 4
Warisan 
Budaya

DIMENSI 1
Ekonomi 
Budaya

DIMENSI 2
Pendidikan

DIMENSI 3
Ketahanan 

Sosial-
Budaya

DIMENSI 7
Kesetaraan 

Gender

DIMENSI 6
Budaya 
Literasi

7 DIMENSI INDEKS PEMBANGUNAN 
KEBUDAYAAN

1
Indikator

6
Indikator

8
Indikator

6
Indikator

4
Indikator

3
Indikator

3
Indikator

• % penduduk yang 
pernah terlibat 
sebagai 
pelaku/pendukun
g pertunjukkan 
seni sebagai 
sumber 
penghasilan

• MYS 25+ 
• HLS
• AKS
• % penduduk 

penyandang disabilitas 
bersekolah

• Partisipasi pendidikan 
penduduk kategori 40% 
termisikin 

• % Satuan Pendidikan 
mempunyai guru 
muatan lokal 

• % RT yg setuju jika ada orang dari 
agama lain atau suku lain yang 
melakukan kegiatan di sekitar 
tempat tinggal

• % RT yg setuju jika salah satu 
anggota RT bersahabat dengan 
orang yg beda agama atau beda 
suku

• % penduduk berumur 10 th ke atas 
yg mengikuti keg sosial 
kemasyarakatan di lingkungan 
sekitar

• % RT yang merasa aman
• % penduduk berumur 10 th ke atas 

yang mengikuti gotong royong

• % CB yang telah ditetapkan
• % WB yang telah ditetapkan
• % penduduk (10 th) ke atas yg 

menggunakan bahasa daerah
• % penduduk >10 th 

menonton pertunjukkan seni 
• % penduduk >10 th 

mengunjungi peninggalan 
sejarah

• % RT menggunakan produk 
tradisional

• % penduduk >10 th 
memberikan 
saran/pendapat dlm 
kegiatan rapat

• % penduduk >10 th yg 
aktif mengikuti keg 
organisasi

• % penduduk >10 th yg 
terlibat pelaku 
pertunjukkan seni

• % RT 
menyelenggarakan 
upacara adat

• % penduduk >10 
th membaca selain 
kitab suci

• % penduduk  >10 
th mengakses 
internet

• % penduduk >10 
th yg mengunjungi 
perpustakaan/TBM

• Rasio TPAK usia >15 
th perempuan thdp 
laki-laki

• Rasio penduduk >25 th 
perempuan thdp laki-
laki yang memiliki 
ijazah minimal 
SMA/sederajat

• Rasio anggota 
parlemen perempuan 
thdp jumlah anggota 
parlemen

INDEKS PEMBANGUNAN 
KEBUDAYAAN

alat ukur kemajuan kebudayaan Indonesia

TOTAL 
DIMENSI

7

DATA

34 PROVINSI

TOTAL 
INDIKATOR

31

Sasaran Strategis : Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
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• Ikut mendukung PEN (Pemulihan Ekonomi Nasional) 
dengan cara memberikan ruang bagi pelaku budaya untuk 
berkreatifitas di bidang seni dan budaya; 

• Menjadikan pusat kebudayaan seperti : museum, galeri, 
taman budaya, pusat seni dll sebagai ruang publik dan 
ruang kultural; 

• Pendukungan proyek destinasi super prioritas dalam hal 
seni dan budaya bekerjasama dengan kementerian terkait, 
seperti : Kemenparekraf, Kemen PUPR, BUMN dan 
berkoordinasi dengan Kemenko PMK dan Kemenko 
Marves; 

• Ikut berperan serta dalam program MTN (Manajemen 
Talenta Nasional) dibidang seni dan budaya sehingga 
tercipta ekosistem seni dan budaya yang didasarkan 
pada UU Pemajuan Kebudayaan;

• Sinkronisasi titik – titik cagar budaya dengan data hub 
pariwisata.

FOKUS DAN 
INTERVENSI 
DITJEN 
KEBUDAYAAN 
UNTUK 
PEMBANGUNAN 
NASIONAL 
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Pengertian Cagar 
Budaya
UU No. 11 Tahun 
2010

• Benda Cagar Budaya (movable/bergerak), termasuk 
koleksi museum dan galeri yang sudah ditetapkan;

• Bangunan dan Struktur Cagar Budaya (immovable/tidak 
bergerak), susunan binaan yang terbuat dari benda alam 
atau benda buatan manusia. 

• Situs Cagar Budaya adalah lokasi yang mengandung 
Benda, Bangunan dan/atau Struktur Cagar Budaya; 

• Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis 
yang memiliki dua Situs Cagar Budaya atau lebih yang 
berdekatan dan memperlihatkan ciri tata ruang yang khas

Lukisan dinding, Sangkulirang, KalTim Kawasan CB Muara Jambi
Leang Bua, 
FloresFosil Homo erectus
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Status dan Kondisi 
Cagar Budaya

• 99.000 objek terdaftar dalam sistem 
Regnas

• 3200 berstatus cagar budaya
• 600 milik negara (K/L, Pemda, BUMN, 

TNI/Polri)
• 949 terintegrasi dengan Kebijakan 1 Peta

Tekanan pengembangan kota

Degradasi keterawatan cagar budaya

Ancaman Modernisasi

Tingginya pertumbuhan penduduk

Cagar Budaya tidak sesuai dengan fungsi sekarang
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Pengembangan 
Cagar Budaya

Memperluas / 
Memperbesar

Mengubah bentuk
Memperindah

Meningkatkan potensi nilai, 
informasi, dan promosi 

cagar budaya serta 
pemanfaatannya

untuk memacu pengembangan ekonomi yang 
hasilnya digunakan untuk Pemeliharaan CB 
dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.



HISTORIC 
URBAN
LANDSCAPE

Pendekatan holistik dan terintegrasi antar berbagai 
pemangku kepentingan dengan tujuan pelestarian 
budaya, sosial, dan ekonomi untuk pembangunan 
kota berkelanjutan. 

1. Potensi

2. Kerentanan

3. Integratif

4. Partisipatif/Pelibatan Publik

5. Prioritas

6. Manfaat
a holistic approach to urban heritage
Conservation …. Not a “Reinvention”



Analisis Dampak Cagar Budaya (Heritage impact 
assessment) merupakan salah satu cara mengelola 
perubahan tersebut dengan mengidentifikasi potensi 
ancaman dan menemukan solusinya

Pengembangan kota membawa perubahan yang berpotensi merusak atau 
menghancurkan cagar budaya beserta nilainya
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Pengelolaan Kawasan 
Cagar Budaya

Visi: “Mewujudkan pelestarian cagar budaya yang 
berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat”

Misi: 

1. Tata Kelola cagar budaya yang profesional & 
berkelanjutan

2. Ekosistem pengelolaan CB yang terintegrasi antar 
pemangku kepentingan

3. Pemberdayaan cagar budaya yang berbasis pelestarian

Badan Pengelola

(sesuai amanat UU CB Pasal 97)

• Bertugas memberikan layanan
• Skema Pendanaan Badan Layanan Umum
• Tidak mencari keuntungan (Not For Profit)
• Private-Public Partnership
• Sustainable Tourism
• Urban regeneration
• Peningkatan kualitas wilayah 



PROGRAM 
PRIORITA
S

2021

Badan Layanan Umum
Museum Nasional

Penetapan CB, artefak budaya dan 
karya seni sebagai bagian dari 
daftar Koleksi Nasional yang 
menjadi basis pemanfaatan lebih 
lanjut.

Pembentukan mekanisme 
pemanfaatan venue CB 
Nasional, Gedung Bersejarah, 
Situs & Kawasan, Gedung 
Musnas & Galnas

Pelibatan pihak professional dalam 
mewujudkan inovasi layanan di 
bidang restorasi, konservasi, valuasi, 
logistik, lelang dan peningkatan 
kapasitas

Pengelolaan 
Koleksi Nasional 

Pengembangan 
Jasa Layanan

Pengelolaan
 Venue Budaya

Koleksi 
Nasional 
menjadi 

basis 
ekonomi 
budaya

CB & 
Museum 
menjadi 

bursa 
tenaga kerja 

budaya

Situs 
budaya 
menjadi 
ruang 

ekonomi 
masyarakat
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