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KATA PENGANTAR 
 

 
 

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) (2015-2019) Bidang Kebudayaan 

umumnya dan Budaya Tak Benda khusunya, oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Bali (Bali, NTB, NTT) merupakan Renstra lanjutan dari Renstra Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan. Walaupun 

BPNB hanya sebatas eselon III namun penyusunan Renstra sangat penting sebagai 

panduan dalam pelaksanaan program pembangunan di bidang kebudayaan selama 

kurun waktu 5 tahun. Rencana Strategis (2015-2019) yang disusun oleh Balai 

Pelestarian Nilai Budaya Bali merupakan program pembeda antar UPT Kebudayaan 

yang ada di daerah dan pembeda pula dengan Dinas-Dinas maupun SKPD baik yang 

ada di Kabupaten/Kota maupun Provinsi, mengenai model pelestarian kebudayaan 

Tak Benda. 

Mudah-mudahan Renstra (2015-2019) ini dapat bermanfaat bagi pelestarian 

kebudayaan di wilayah kerja BPNB yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa Tenggara 

Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah Kabupaten/Kota 42 

wilayah. Selain dari itu pentingnya penyusunan Renstra seperti ini merupakan 

wujud konsistensi masukan program selama kurun waktu 5 tahun, sehingga program 

kebudayaan yang di programkan di daerah (UPT BPNB) lebih awal dapat dipantau 

oleh pusat (Direktorat Jenderal Kebudataan, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan) dan dapat pula sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pimpinan dan 

staf. Terlebih dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pemajuan Kebudayaan diharapkan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali berperan aktif 

dalam pemajuan kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 
 
 
 
 
 

Badung, 6 Januari 2018 

Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Bali, 
 

 
 
 

I Made Dharma Suteja, S.S., M.Si. 

NIP. 197106161997031001 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 
 
 

A. Latar Belakang 
 

Pembangunan kebudayaan merupakan bagian yang terintegrasi dalam proses 

pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai 

bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta berkarakter. Pembangunan 

kebudayaan merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan 

yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk 

melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

rangkaian upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang 

berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan masyarakat dari 

generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut dilakukan dalam konteks memenuhi 

kebutuhan masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang 

untuk memenuhi kebutuhannya. 

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang sosial 

budaya dan keagamaan yang terkait erat dengan pengembangan kualitas hidup 

manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 

2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, 

yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan 

diarahkan kepada pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan 

bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan 

sejahtera serta citra baik di mata lokal, nasional terlebih internasional. Dalam 

pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat yang berakhlak mulia, 

bermoral, dan beretika sangat penting bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat 

yang penuh toleransi, tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan 

budaya memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan 

nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis 

sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara positif dan 

produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. 

Dalam pembangunan jangka menengah 2015-2019, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan berperan penting dalam pengembangan kebudayaan yang diarahkan 

untuk memperkuat jati diri dan pembentukan karakter bangsa dengan berlandaskan 

pada nilai-nilai luhur, yang memberikan kemajuan yang cukup berarti dan menjadi 

landasan pelaksanaan pembangunan kebudayaan pada periode RPJMN 2015-2019. 

Berbagai kemajuan yang dicapai, diantaranya adalah: semakin pulih dan 

terpeliharanya kondisi aman dan dan damai dilihat dari menurunnya ketegangan dan 

ancaman konflik antar kelompok masyarakat, antar suku, antar beda agama serta 

semakin kokohnya negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan 

Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Hal ini yang 

ditunjukkan antara lain oleh: (1) semakin berkembangnya pemahaman terhadap 

pentingnya kesadaran multikultural yang ditandai oleh menurunnya eskalasi 

konflik/perkelahian antar kelompok warga ditingkat desa. (BPS, Podes 2008); (2) 

tumbuhnya sikap saling menghormati dan menghargai keberagaman budaya. yang 
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ditandai dengan persentase persepsi masyarakat terhadap kebiasaan bersilaturahmi, 

kebiasaan gotong royong, serta kebiasaan tolong menolong antar sesama warga 

(Susenas tahun 2006); (3) semakin berkembangnya proses internalisasi nilai-nilai 

luhur, pengetahuan dan teknologi tradisional, serta kearifan lokal yang relevan 

dengan tata kehidupan bermasyarakat dan bernegara seperti nilai-nilai persaudaraan, 

solidaritas sosial, saling menghargai dan rasa cinta tanah air; (4) meningkatkan 

apresiasi masyarakat terhadap hasil karya kreativitas seni budaya dan perfilman yang 

ditandai antara lain dengan meningkatnya jumlah produksi film cerita nasional. (5) 

tumbuhnya kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan kekayaan 

dan warisan budaya yang ditandai oleh meningkatnya kesadaran kebanggaan, dan 

penghargaan masyarakat terhadap nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia. 

Upaya menangani kebijakan di bidang kebudayaan, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan di unit eseleon I tugas dan fungsinya diemban oleh Direktorat 

Jenderal Kebudayaan. Dengan tugas yaitu merumuskan serta melaksanakan 

kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan umumnya. Sedangkan fungsi 

bidang budaya tak benda antara lain: 

a) Merumuskan kebijakan dibidang Kesenian, Perfilman,  Kepercayaan Terhadap 

Tuhan YME dan Tradisi, Sejarah, Warisan dan Diplomasi Budaya, 

Pengembangan SDM Bidang Kebudayaan, dan Penelitian dan Pengembangan 

Kebudayaan; 

b) Melaksanakan Kebijakan dibidang Kesenian, Perfilman, Kepercayaan 

Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Sejarah, Warisan dan Diplomasi Budaya, 

Pengembangan SDM Bidang Kebudayaan, dan Penelitian dan Pengembangan 

Kebudayaan; 

c) Menyusun Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria dibidang Kesenian, 

Perfilman, Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Sejarah Warisan 

dan Diplomasi Budaya, Pengembangan SDM Bidang Kebudayaan, dan 
Penelitian dan Pengembangan Kebudayaan; 

d) Memberikan Bimbingan Teknis dan Evaluasi dibidang Kesenian, Perfilman, 

Kepercayaan Terhadap Tuhan YME dan Tradisi, Sejarah, Warisan dan 

Diplomasi Budaya, Pengembangan SDM Bidang Kebudayaan, dan Penelitian 

dan Pengembangan Kebudayaan, Administrasi. 

 

Kebudayaan Indonesia merupakan kekayaan, potensi, dan sekaligus modal. 

Sebagai kekayaan, kebudayaan berpeluang untuk pengembangan ekonomi kreatif, 

industri berbasis budaya sampai persiapan ekonomi orange, yaitu strategi 

pengembangan ekonomi yang berbasis kebudayaan lokal. Sebagai potensi, 

kebudayaan berperan andil untuk penguatan identitas pembentukan karakter dan 

refrensi nilai-nilai utama: logika, etika, estetika, kreativitas, solidaritas, dan 

spiritualitas. Sebagai modal, kebudayaan efektif untuk pengembangan pariwisata 

budaya, pariwisata heritage, sampai diplomasi kebudayaan, serta modal investasi 

menuju masa depan bangsa. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 

mengamanatkan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di 

tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar amanat 

tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat pemajuan 

kebudayaan nasional Indonesia. Lewat UU No. 5 / 2017, dinyatakan bahwa 

pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan budaya dan 
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kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan, 

pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan. Adapun yang menjadi 

objek pemajuan kebudayaan nasional seperti yang tertuang dalam Pasal 5, 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 yaitu : 

1. Bahasa 

2. Manuskrip 

3. Adat istiadat 

4. Ritus 

5. Tradisi lisan 

6. Pengetahuan Tradisional 

7. Teknologi Tradisional 

8. Seni 

9. Permainan Rakyat 

10. Olahraga Tradisional 

Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pemajuan Kebudayaan, seluruh jajaran kebudayaan tingkat Kabupaten/Kota, 

Provinsi, dan Pemerintah Pusat mengemban tugas secara berjenjang untuk 

menyusun: (1) Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota; (2) Pokok 

Pikiran Kebudayaan Provinsi; (3) Strategi Kebudayaan; dan (4) Rencana Induk 

Pemajuan Kebudayaan dengan refrensi Pasal-pasal Undang-undang Nomor 5 

Tahun 2017 tersebut (pasal 8 s/d pasal 14). Dengan demikian, peran serta Balai 

Pelestarian Nilai Budaya Bali terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pemajuan Kebudayaan akan teraplikasi dalam tugas pokok dan fungsinya. 

 
B. Permasalahan 

Dari segi geografis wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) 
Bali cukup bervariasi, yaitu dari arah barat (Provinsi Bali) sebagai daerah yang 

paling subur, daerah yang paling timur (Provinsi Nusa Tenggara Timur) dari yang 

kurang subur hingga yang kering kerontang. Kondisi yang bervariasi demikian itu, 

juga sangat berpengaruh terhadap sikap mental (pengetahuan budaya), etika, dan 

ekspresi budaya yang dimilikinya. Demikian pula agama sebagai penuntun hidup 

juga menunjukkan keragaman dari arah barat (Provinsi Bali) yang penduduknya 

mayoritas beragama Hindu, penduduk NTB mayoritas beragama Islam, dan yang 

paling timur (NTT) sebagian besar beragama Kristen (Protestan Katolik). Dari aspek 

agama ini pun ikut memberikan andil terbentuknya jati diri dan karakter serta 

kebijaksanaan pembangunan budaya dari suku bangsa yang ada di ketiga wilayah 

BPNB Bali, yaitu Bali, NTB, dan NTT. 

Pembangunan kebudayaan memiliki peran penting dalam memperkokoh 

ketahanan budaya dan keutuhan nasional dari konflik horisontal   maupun vertikal 
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yang dapat mengarah kepada disintegrasi bangsa. Suatu kenyataan bahwa Balai 

Pelestarian Nilai Budaya Bali yang mewilayahi 3 Provinsi yakni Provinsi Bali, NTB, 

dan NTT dengan 42 Kabupaten dan Kota yang dihuni kurang lebih 58 suku bangsa 

di antaranya Bali 4 suku bangsa, NTB 9 suku bangsa dan NTT 45 suku bangsa, yang 

tersebar di gugusan kepulauan Nusa Tenggara yang sering disebut “Sunda Kecil”. 

Kenyataan inilah yang merupakan tantangan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali 

dalam upaya turut mempertahankan keutuhan-keutuhan baik dari konflik horisontal 

maupun vertikal yang sering muncul akhir-akhir ini. Di sisi lain adat dan budaya dari 

setiap suku bangsa yang semula mampu sebagai perekat persatuan, kini sudah semakin 

memudar dengan sistem standarisasi atau keseragaman yang diterapkan selama ini. 

Kretivitas tersumbat akibat kurangnya pemahaman nilai-nilai budaya yang dimiliki. 

Perlunya pemahaman multikultur di masyarakat. Hal ini paling tidak untuk 

mencegah atau mengurangi ancaman dan gangguan bagi kedaulatan dan keamanan 

nasional sangat terkait dengan bentang dan posisi geografis yang sangat strategis, 

kekayaan alam yang melimpah, serta belum tuntasnya penguatan jati diri dan 

pembangunan karakter serta kebangsaan terutama pemahaman mengenai masalah 

multikulturalisme. 
 
 
 

C. Visi dan Misi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali 
Di bawah ini struktur organisasi  Balai  Pelestarian Nilai Budaya Bali sesuai 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) terdiri atas: a. 

Kepala; b. Subbagian Tata Usaha; dan c. Kelompok Jabatan Fungsional. 
 

 

Bagan Organisasi Balai Pelestarian Nilai Budaya 
 

 
 

Visi: MENJADI PUSAT INFORMASI NILAI BUDAYA LOKAL DALAM 

UPAYA MEMPERKUKUH KETAHANAN SOSIAL DAN JATIDIRI 

BANGSA. 
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Visi BPNB Bali satu di antara Visi UPT Kebudayaan yang ikut menopang Visi 

Direktorat Jenderal Kebudayaan dengan visi: “TERBENTUKNYA INSAN 

DAN EKOSISTEM KEBUDAYAAN YANG BERKARAKTER DAN 

BERLANDASKAN GOTONG ROYONG”. 

 
Misi: 

1. Melaksanakan kajian dan pengembangan dalam rangka melestarikan nilai 

budaya lokal 

2. Melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat tentang nilai budaya 

lokal 

3. Melaksanakan bimbingan edukatif dan teknis kepada masyarakat dalam 

rangka pelestarian nilai budaya lokal 

 
Tugas: 

BPNB mempunyai tugas melaksanakan pelestarian (perlindungan, 

pengembangan, pemanfaatan) terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, 

kesenian, perfilman, dan kesejarahan di wilayah kerjanya. 

 
Fungsi: 

a. pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, 

perfilman, dan kesejarahan; 

b. pelaksanaan pelindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan 

kesejarahan; 

c. pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan 

kesejarahan; 

d. pelaksanaan pemanfaatan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan 

kesejarahan; 

e. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian aspek-aspek tradisi, 

kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; 

f. pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi pelindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, 

perfilman, dan kesejarahan; dan 
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB. 

 
Dalam rangka Pembangunan Kebudayaan non fisik (intangible) telah disebutkan 

dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan bahwa dalam Pelestarian Sejarah dan Nilai budaya dibagi menjadi 

2 (dua) aspek, yaitu: 

1. Aspek Pelestarian Sejarah, yaitu: 
Upaya pelestarian nilai sejarah dan nilai tradisional secara operasional 

dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), yang tersebar di 11 

(sebelas) lokasi di lndonesia, termasuk BPNB Bali (wilayah kerja Bali, NTB, 

NTT). Berdasarkan TUSI BPNB pembinaan tersebut mencakup: 

1. kajian, inventarisasi dan dokumentasi 

2. pengemasan hasil kajian/inventarisasi melalui penerbitan majalah dan jurnal 

ilmiah 

3. pengembangan hasil kajian melalui sosialisasi, lawatan, pergelaran, 

seminar/dialog/workshop, dan lain-lain 
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4. pelayanan  publik:  perpustakaan,  konsultasi  dan  advokasi,  objek/sasaran 

kunjungan, praktek kerja lapangan, dan dunia maya. 

 
2. Aspek Pembangunan Nilai Budaya Bangsa 

Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses pembangunan. 

Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan mental bangsa yang 

menentukan keberhasilan pembangunan di lndonesia. Di samping itu, persoalan 

kebudayaan harus mengacu kepada orientasi nilai yang dibangun oleh Direktorat 

Jenderal Kebudayaan. Delapan nilai itu, yaitu: (1) memiliki integritas; (2) kreatif 

dan inovatif; (3) inisiatif; (4) pembelajar; (5) menjunjung meritokrasi; (6) terlibat 

aktif; (7) tanpa pamrih; dan (8) apresiatif. Oleh karena itu, telah diterbitkan "7 

Pokok Pembangunan Karakter Bangsa", dan disosialisasikan kepada publik, yang 

mencakup: 

1. bangga sebagai bangsa lndonesia; 

2. bersatu dan bergotong royong; 

3. menghargai kemajemukan; 

4. mencintai perdamaian (anti kekerasan); 

5. pantang menyerah dan mengejar prestasi; 

6. demokratis; 

7. berpikir positif. 

 
D. Tujuan, Sasaran dan Faktor Keberhasilan 

 

Rencana Strategis (2015-2019) Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali disusun 

dengan maksud agar dipahami oleh pihak terkait, baik secara langsung maupun tidak 

langsung tentang gambaran pembangunan yang akan dilaksanakan oleh BPNB 

selama lima tahun sehingga dapat tercapainya kesamaan persepsi mengenai sasaran 
strategis pembangunan kebudayaan bidang budaya takbenda di wilayah kerja BPNB 

Bali (Bali, NTB, dan NTT) selama kurun waktu 5 tahun. Selain dari itu penyusunan 

Renstra ini diharapkan tejadinya sebuah sinergitas langkah pencapaian sasaran 
pembangunan budaya takbenda yang dilakukan oleh Direktorat  Jenderal Kebudayaan. 

Tujuannya adalah sebagai bahan masukan dalam rangka penyusunan strategi di 

Bidang Kebudayaan di Direktorat Jenderal dengan gambaran sebagai berikut : 

 
1. Tujuan 

Rumusan tujuan dan sasaran pembangunan bidang sejarah dan nilai tradisional 
yang diemban BPNB Bali NTB dan NTT mengacu kepada rumusan tujuan dan 

sasaran pembangunan kebudayaan nasional jangka panjang adalah terciptanya: 

(1) Bangsa yang mengenal dan menghargai serta mencintai tanah air agar adat- 

istiadat dan budaya Indonesia dengan kebhinekaannya tetap terpelihara 

(2) Kelestarian sistem budaya Indonesia yang bersumber dari warisan budaya leluhur 

bangsa, budaya nasional dan diperkaya oleh budaya baru yang serasi dan 

kondusif untuk menghadapi tantangan masa depan 

(3) Kebudayan bangsa Indonesia yang maju, beradab dan memperkukuh persatuan 

bangsa, terbuka terhadap elemen baru kebudayaan luar yang dapat memperkaya 

dan memperkembangkan kebudayaan nasional serta mengangkat derajat dan 

harkat kemanusiaan bangsa Indonesia 
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(4) Kelestarian kebudayaan daerah yang beraneka ragam dalam bingkai kebudayaan 

nasional Indonesia sebagai kekayaan dan modal dalam pembangunan nasional 

(5) Saling memahami dan penghargaan masyarakat terhadap budaya masyarakat 

lainnya 

 
Untuk mendukung rumusan tujuan dan sasaran tersebut di atas maka, BPNB 

Bali merumuskan tujuan dan sasaran jangka panjang sebagai berikut: 

(1) meningkatkan penguasaan materi berdasarkan spesialisasi di bidang sejarah bagi 

kelompok sejarah, bidang nilai tradisional bagi kelompok tradisi, bidang 

Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya bagi kelompok Internalisasi Nilai dan 

Diplomasi Budaya, bidang kepercayaan terhadap Tuhan YME bagi kelompok 

penghayat 

(2) meningkatkan kemampuan tenaga fungsional peneliti dalam menerapkan tehnik 

dan metode penelitian serta ketajaman analisis 

(3) meningkatkan produktivitas penulisan hasil penelitian bidang sejarah dan nilai 

tradisional serta kepercayaan terhadap Tuhan YME 

(4) meningkatkan produktivitas pembinaan dan menginternalisasi dan sosialisai 

bidang sejarah, nilai tradisional dan kepercayaan terhadap Tuhan YME 

(5) meningkatkan pendokumentasian dan pelayanan kepada masyarakat bidang 

sejarah, nilai tradisional dan kepercayaan terhadap Tuhan YME. 

 
2. Sasaran Strategis 
(1) peningkatan  pelestarian  nilai  budaya  bangsa  melalui  upaya  pengungkapan 

pengkajian dan penanaman nilai-nilai tradisi, adat-istiadat dan kepercayaan 

terhadap Tuhan YME yang berkembang pada 58 suku bangsa di tiga wilayah 

(Provinsi Bali, NTB dan NTT), sehingga dapat menjadi acuan dalam kehidupan 

masyarakat, berbangsa, bernegara, terutama pada generasi muda melalui jalur 
pendidikan dalam keluarga, masyarakat, pendidikan sekolah dan media massa. 

(2) peningkatan kebanggaan dan penghargaan terhadap kebudayaan bangsa sendiri, 

sehingga dapat memperkokoh kesadaran jati diri bangsa. 

Kondisi geografis wilayah Bali, NTB dan NTT (dahulu Sunda Kecil) cukup 

beragam, baik ditinjau dari alamnya, agama yang dianut oleh penduduknya, dan 

kebudayaan yang didukung oleh kurang lebih 58 suku bangsa. Ditinjau dari 

geografis wilayah Sunda Kecil ini terdiri dari daerah kepulauan, baik pulau-pulau 

yang besar maupun kecil. Nusa Tenggara Timur memiliki 3 (tiga) pulau besar 

(Flores, Timor dan Sumba) serta pulau-pulau kecil lainnya; Nusa Tenggara Barat 

memiliki dua buah pulau besar (Lombok dan Sumbawa) serta pulau-pulau kecil 

lainnya sedangkan Bali memiliki satu pulau besar (Bali) serta pulau-pulau kecil 

disekitarnya. 

Ditinjau dari segi agamanya ketiga wilayah Provinsi tersebut juga memiliki 

mayoritas agama yang berbeda. Di Nusa Tenggara Timur, mayoritas penduduknya 

sebagai pemeluk agama Katolik. Di Nusa Tenggara Barat, mayoritas penduduknya 

sebagai pemeluk agama Islam. Di Bali, mayoritas penduduknya sebagai pemeluk 

agama Hindu. Jika ditinjau dari keragaman etnis (suku bangsa), maka uraiannya 

dapat dijabarkan berikut ini: 
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1. Nilai-Nilai Strategis budaya suku bangsa 
Di Bali (Bali Dataran, Bali Aga, Loloan dan Nyama Selam); di NTB 

(Sasak, Bayan, Bima, Dompu, Donggo, Kore, Mata, Mbojo, dan Sumbawa); dan 

di NTT (Alor, Dawan, Atanfui, Abui, Anas, Bajawa, Bakifan, Blagar, Boti, 

Deing, Ende, Flores, Faun, Hanifeto, Helong, Karera, Kawel, Kedang, Kemang, 

Kemak, Kramang, Krowe Muhang, Kolana, Kui, Kabala, Labala, Lamaholot, 

Lemma, Lio, Maung, Mela, Modo, Manggarai, Marae, Nagekeo, Ngada, 

Noenleni, Rongga, Riung Rote, Sabu, Sikka, Sumba dan Tetun). Uraian lebih 

rinci dapat dilihat dalam Bab II. 

 
2. Nilai-nilai Strategis Kesejarahan 

Sejarah mengandung dua pengertian yaitu masa lampau dan rekonstruksi 
masa lampau. Masa lampau sebenarnya hanya terdapat dalam ingatan seseorang 

atau pada ingatan orang-orang yang pernah mengalaminya. Kenyataan itu baru 

bisa diketahui oleh orang lain apabila diungkapkan kembali dengan adanya 

komunikasi dan dokumentasi yang memodifikasi data dan informasi menjadi 

gambaran tentang peristiwa masa lampau. Proses ini disebut dengan 

Rekonstruksi Sejarah. Jadi sejarah berarti hanya bisa dilakukan dalam lingkup 

rekonstruksi masa lampau atau lebih terkenal dengan sebutan Historiografi. 

Historiografi Indonesia sudah saatnya untuk diubah dengan cara menulis 

sejarah Indonesia dengan paradigma baru dan sudah waktunya sekarang untuk 

memasukkan bagian-bagian sejarah bangsa yang pernah tertinggal, yaitu sejarah 

anak bangsa yang mendiami ribuan pulau kedalam pembentukan keIndonesiaan 

dalam penulisan sejarah. 

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali yang mempunyai wilayah kerja Bali, 

NTB dan NTT untuk ke depan juga mencoba menggunakan paradigma baru 

tersebut. Kajian-kajian tentang sejarah lokal berupa kerajaan kecil yang ada di 
wilayah Bali, NTB dan NTT. Seiring dengan adanya otonomi daerah, maka perlu 

didorong munculnya segi-segi positif dalam kerangka otonomi daerah melalui 

kajian sejarah lokal. Identitas lokal pada dasarnya dapat diungkap melalui sejarah 
lokal. Dalam konteks pendidikan perlu dikenalkan sejarah lokal sebelum 

mengenal sejarah nasional. Dengan konsep yang jelas kiranya dapat 

dipertanggungjawabkan pemberian materi sejarah dari lingkungan terkecil 
dimulai dari desa, kota, pulau dan lingkungannya. Hal itu bisa ditunjang lagi 

dengan memperkenalkan tokoh lokal, perjuangan lokal dan sebagainya. 

Selain sejarah lokal, perlu pula mengkaji tentang sejarah kemaritiman atau 

kelautan, mengingat wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya meliputi 

berbagai pulau yang ada di Bali, NTB dan NTT. Sebuah ciri dari masyarakat 

yang tersebar di ribuan pulau yang memebtnuk negara Indonesia adalah kisah 

mengenai perjalanan orang atau kelompok orang dari satu tempat ke tempat lain. 

Jika ditelusuri jauh ke belakang nenek moyang kita ini berasal dari negeri-negeri 

di daratan Asia Tenggara atau Cina Selatan. Mereka mengarungi samudra luas 

menyebar ke kepulauan nusantara. Maka demikianlah kisah masyarakat di pulau- 

pulau selalu memiliki kisah datangnya orang dari luar yang mendarat di 

pelabuhan-pelabuhan kuno dan membentuk suatu tatanan sosial dan tatanan 

politik. Kiranya kajian tentang pelabuhan-pelabuhan lama akan sangat menarik 

simpul-simpul   kebudayaan   dan   terjadinya   komunikasi   antara   kelompok 
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masyarakat yang satu dengan yang lainnya. Dengan pemahaman tersebut akan 

timbul suatu kesadaran masyarakat akan sejarah untuk mencapai persatuan dan 

kesatuan bangsa, kecintaan tanah air dan kebanggaan nasional. 

Kajian berikutnya adalah mengenai peninggalan-peninggalan sejarah atau 

tempat terjadinya suatu peristiwa sejarah. Hasil kajian tersebut berupa kemasan 

informasi tentang keseajrahan di wilayah Bali, NTB dan NTT yang dapat 

menunjang kepariwisataan. Misalnya kajian rumah tempat pembuangan Bung 

Karno di Ende, Flores. Disamping mengandung nilai sejarah orang juga akan 

tertarik mengunjunginya. Gua-gua tempat tentara Jepang, kuburan-kuburan dan 

bekas markas atau benteng. Dengan mengemas informasi yang lengkap dan 

menarik dari sudut pandang sejarah. Maka akan menarik para wisatawan untuk 

berziarah atau sekedar bernostalgia di wilayah tersebut. 

Dari kesemuanya kajian tersebut di atas tentu juga mengacu pada tugas 

dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali yaitu memberikan informasi dan 

pembinaan serta pengembangan kesadaran masyarakat akan sejarah, baik tokoh 

sejarah, sejarah lokal, peristiwa sejarah, peninggalan sejarah maupun sejarah 

nasional bagi kepentingan pembangunan dan kesatuan nasional. 

Topik Kajian: 

- Sejarah kemaritiman/pelabuhan 

- Sejarah lokal (peristiwa lokal, kerajaan lokal, tokoh lokal) 

- Deskripsi peninggalan sejarah (untuk menunjang pendidikan dan 

kebudayaan) 

 
3. Nilai-nilai Strategis Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang   Maha Esa merupakan bentuk 
kepercayaan yang dianut oleh kelompok-kelompok manusia Indonesia tertentu, 

baik di Jawa maupun di luar Jawa dengan jumlah organisasi di seluruh Indonesia 

pada tahun 2000 sebanyak 291 buah, khusus untuk Bali berjumlah 6 buah 
berstatus pusat dan 33 buah berstatus cabang, di Nusa Tenggara Barat terdapat 2 

buah berstatus pusat dan 5 buah berstatus cabang, sedangkan di Nusa Tenggara 

Timur terdapat 7 buah yang seluruhnya berstatus pusat. Kelompok-kelompok 
manusia yang memiliki dan meyakini kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha 

Esa ini dapat dikatakan khas, baik dilihat dari eksistensinya maupun identitasnya. 

Oleh karena ada unsur manusia Indonesia tertentu dan unsur khas, maka 
kelompok ini merupakan aset baik lokal maupun nasional, baik oleh pemerintah 

maupun masyarakat biasa, sehingga banyak masalah yang harus dirasakan dalam 

penanganannya. 

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali sebagai salah satu UPT dari 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, kini diberikan wewenang di dalam 

menangani dan membina organisasi-organisasi penghayat kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa yang ada di wilayah kerjanya yaitu di Provinsi Bali, NTB 

dan NTT. Sebagai sebuah lembaga  yang  baru  menangani  organisasi- organisasi 

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa maka masih banyak 

yang perlu dipersiapkan guna menunjang kelancaran tugas-tugas baik yang 

bersifat administratif maupun teknis. 

Berikut ini adalah program kegiatan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali 

dalam menangani penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME: 
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1) Meningkatkan fungsi dan peranan organisasi penghayat kepercayaan terhadap 

Tuhan YME bagi masyarakat. 

a) Program pembinaan dan pemberdayaan organisasi pengahayat 

kepercayaan terhadap Tuhan YME. 

Tujuan: meningkatkan daya guna organisasi penghayat kepercayaan 

terhadap Tuhan YME  bagi masyarakat. 

Sasaran: (1) tercapainya keadaan masyarakat yang aman, tenteram, 

bahagia dan sejahtera; (2) meningkatnya kualitas penghayatan terhadap 

Tuhan YME; 

Kegiatan Pokok: (1) membina dan memberdayakan organisasi penghayat 

kepercayaan terhadap Tuhan YME dan (2) mengembangkan dan 

meningkatkan daya guna dan hasil guna organisasi penghayat 

kepercayaan terhadap Tuhan YME. 

b) Program pemaparan budaya spiritual dari organisasi penghayat 

kepercayaan terhadap Tuhan YME. 

Tujuan: memberikan informasi kepada masyarakat tentang nilai-nilai 

luhur budaya spiritual. 

Sasaran: (1) tercapainya pemahaman nilai-nilai budaya spiritual bangsa 

bagi masyarakat; (2) meningkatnya kualitas pemahaman nilai-nilai 

budaya. 

Kegiatan Pokok : Pemaparan budaya spiritual atau ajaran organisasi 

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME untuk masyarakat luas. 
2) Meningkatkan  tertib  administrasi  data  organisasi  penghayat  kepercayaan 

terhadap Tuhan YME di Provinsi Bali, NTB dan NTT. 

a) Program inventarisasi dan dokumentasi organisasi penghayat 

kepercayaan terhadap Tuhan YME di Provinsi Bali, NTB dan NTT. 

Tujuan: memperoleh data yang lengkap dan akurat tentang organisasi 
penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yang ada di Provinsi Bali, 

NTB dan NTT. 

Sasaran: meningkatnya kelengkapan data organisasi penghayat 

kepercayaan terhadap  Tuhan YME di Provinsi Bali, NTB dan NTT. 

b) Program pendaftaran bagi organisasi penghayat kepercayaan terhadap 

Tuhan YME yang baru. 

Tujuan: tercapainya tertib administrasi bagi organisasi-organisasi 

penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yang baru dan yang belum 

terdaftar di Provinsi Bali, NTB dan NTT. 

Sasaran: meningkatnya ketertiban administrasi serta keabsahan 

organisasi penghayat kepercayaan terhadap Tuhan YME yang baru di 

Provinsi Bali, NTB dan NTT. 

Kegiatan Pokok: (1) mendata organisasi yang belum terdaftar di ketiga 

Provinsi tersebut; (2) meneliti ajaran organisasinya dan (3) 

mendaftarkan organisasinya untuk memperoleh tanda inventarisasi dari 

pusat atau Jakarta (Direktorat Pembinaan Terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa dan Tradisi). 

c) Meningkatkan kajian nilai-nilai budaya pada ajaran organisasi penghayat 

kepercayaan terhadap Tuhan YME. Program penulisan atau pengkajian 

nilai-nilai budaya pada ajaran-ajaran organisasi penghayat kepercayaan 

terhadap Tuhan YME. 
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4. Nilai Strategis Bidang Seni 
Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali yang mewilayahi 3 provinsi (Bali, 

NTB, NTT) juga berusaha untuk mengkaji bidang kesenian mulai tahun 2004 

telah diupayakan pula pengkajian yang berkaitan dengan bidang tersebut seperti 

penulisan biografi budayawan (seniman) dan pengkajian seni tradisional yang 

hampir punah sebagai kebudayaan lokal yang perlu dilestarikan, dimanfaatkan, 

dan dikembangkan. Sedangkan di bidang perfilman Balai Pelestarian Nilai 

Budaya Bali akan diberikan tugas untuk mengidentifikasi dan mensosialisasikan 

film yang mampu memperkuat jati diri dan pembentukan karakter Bangsa 

Indonesia seperti misalnya dengan fasilitas bioskop keliling. 

 
5.Nilai Strategis Bidang Warisan dan Diplomasi Budaya 

Balai Pelestarian Nilai  Budaya  Bali  sebagai  salah satu  Unit  Pelaksana 
Teknis (UPT) dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, juga ditugasi untuk 

penguatan jati diri dan pembentukan karakter bangsa melalui Internalisasi Nilai 

dan Diplomasi Budaya,terutama dari sumber Warisan Budaya Tak Benda. 

 
3. Faktor Keberhasilan 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan harapan  maka 
perlu ada strategi kebijakan. Adapun strategi kebijakan sebagai berikut: 

(1) Eksistensi Kelembagaan 

Mensosialisasikan Balai Pelestarian terutama kepada instansi terkait di tiga 

wilayah kerja yaitu Bali, NTB dan NTT. 

(2) Pengembangan SDM melalui program: bimbingan teknis penelitian. Diklat- 

diklat tehnis berjenjang (tingkat dasar, lanjutan, dan ahli). 

(3) Menempuh program S2 kerjasama dengan Perguruan Tinggi, kerjasama 

dengan Masyarakat Sejarawan Indonesia dan Asosiasi Antropologi Indonesia 
(4) Menyeimbangkan    wawasan    teoritis    dan    implemented    (keterbukaan). 

Walaupun lembaga BPNB lebih banyak menangani kebudayaan yang bersifat 

intangible dan abstrak, sehingga pemahaman konsep, teori dan kerangka 

berpikir menjadi prioritas utama. Akan tetapi, harus mampu pula dari hasil 

kajian tersebut untuk dijadikan bahan untuk menyusun kebijakan 

kebudayaan, bukan hanya untuk BPNB sendiri, juga  mampu dioperasionalkan 

oleh instansi lain yang memerlukan. 

(5) Networking kelembagaan orientasi ke depan, BPNB Bali harus mampu 

menjalin kerjasama dengan instansi-instansi di luar jalur vertikal (Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan). Seperti dinas-dinas terkait yang ada di tingkat 

provinsi dan kabupaten/kota. Agar bisa diterima oleh instansi di luar jalur 

vertikal, maka seluruh PNS yang ada di BPNB Bali harus profesional dalam 

kegiatan pelestarian dan pengkajian/penelitian. 

(6) Pengembangan fasilitas untuk mencapai cita-cita ideal tersebut di atas (nomor 

1-4), harus ditunjang oleh prasarana dan sarana yang memadai, mulai dari 

gedung (tempat kerja yang representatif), penunjang teknis fungsional yang 

harus lengkap (komputer, tustel, tape recorder, handy cam, sinema, mini, 

teleconferen, jaringan internet, dan lain-lain). 
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1. Lingkungan Strategis Internal dan Eksternal 
a. Kekuatan Pendorong 

1) adanya dukungan pimpinan 

2) adanya motivasi jabatan fungsional peneliti meningkatkan kemampuan 

3) adanya program kegiatan bimbingan tehnis 

4) tersedianya  hasil  penelitian dan  pengkajian multidisipliner  untuk 

kegiatan pelestarian 

b. Kelemahan/Penghambat 

1) kurangnya kemampuan tenaga fungsional peneliti menerapkan tahnik 

dan metodologi penelitian. 

2) kurangnya  hasil  dan  jenis  kajian/penelitian  yang  berkualitas  untuk 

kegiatan. pelestarian 

3) terbatasnya tenaga pengkemas hasil kajian/penelitian 

4) kurangnya sarana dan prasarana publikasi hasil kajian/penelitian 

5) terbatasnya kemampuan petugas untuk pelestarian  kebudayaan. 

 
2. Lingkungan Strategis Eksternal 

a. Peluang 
1) adanya jabatan fungsional peneliti sesuai bidang kepakaran 

2) banyaknya fenomena kesejarahan dan kenilaitradisionalan yang belum 

diteliti/dikaji 

3) adanya dukungan dari instansi terkait 

4) adanya pangsa besar pasar pariwisata budaya 

5) melengkapi materi pendidikan muatan lokal 

b. Ancaman 

1) kurangnya kesempatan untuk diklat tehnis fungsional 

peneliti/pelestarian 

2) kurangnya minat mass media cetak dan elektronik untuk 

mempublikasikan hasil penelitian dan pelestarian 

3) rendahnya  apresiasi  masyarakat  terhadap  hasil  penelitian/kajian  dan 

pelestarian 

4) rendahnya kemampuan pemerintah untuk mendanai program kegiatan 

penelitian dan pelestarian 

 
E. Analisis dan Pilihan 

 

Analisis strategi dilakukan menggunakan metode SWOT. Serangkaian 

internal (kekuatan, kelemahan), dan faktor eksternal (peluang, ancaman) disusun ke 

dalam matriks seperti di bawah ini sesuai dengan urutan skore yang diperoleh dari 

analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan eksternal. Analisis dilakukan 

dengan mengaitkan faktor internal dengan faktor eksternal, sehingga diperoleh 4 

kelompok strategi, yaitu S - O (comparative advantage strategy); S - T (mobilization 

strategy); W - O (investment on weakness strategy) dan W - T (damage control 

strategy). 

S - O strategy yaitu merupakan strategi yang mengandalkan kekuatan yang 

dimiliki BPNB Bali untuk meraih peluang yang ada. 

S  -  T strategi  yaitu  merupakan  strategi  memobilisasi  kekuatan  yang  dimiliki 

organisasi (BPNB) untuk mengatasi hambatan atau ancaman. 
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W – O strategy yaitu merupakan strategi untuk meraih peluang dengan cara 

mengatasi kelemahan BPNB, misalnya dengan meningkatkan SDM dan kerjasama 

dengan perguruan tinggi untuk mengatasi kelemahan dan mengubahnya menjadi 

kekuatan, sehingga dapat meraih peluang. 

W – T strategy yaitu merupakan strategi meminimalkan kerusakan (damage) 

sehingga strategi-strategi tersebut untuk masing-msing kelompok strategi. 

Sesuai hasil analisis   faktor-faktor lingkungan strategi di atas dapat 

digambarkan sebagai berikut: 
 
 

Analisa SWOT 
 

 
 

INTERNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
EKSTERNAL 

Kekuatan 
1. adanya dukungan 

pimpinan 
2. adanya motivasi bagi 

tenaga fungsional peneliti 
meningkatkan 
kemampuan 

3. adanya program kegiatan 
bimbingan teknis 

4. Pembagian tugas kegiatan 
yang merata pada setiap 
pokja 

Kelemahan 
1. rendahnya kemampuan te- 

nagal peneliti dan 
pelestarian  menerapkan 
tehnik dan metodologi 
penelitian/kajian 

2. kurangnya hasil & jenis 
pelestarian  yg berkualitas 

3. terbatasnya petugas 
peningkatan hasil 
penelitian dan pelestarian 

4. kurangnya sarana & pra- 
sarana publikasi hasil 
penelitian 

5. terbatasnya petugas untuk 
pembinaan & 
pengembangan 
kebudayaan 

Peluang 
1. adanya jabatan fungsional 

peneliti sesuai bidang 
kepakaran 

2. banyaknya nilai-nilai 
budaya suku bangsa, 
kesejarahan & 
kepercayaan thd. Tuhan 
YME yg belum diteliti 

3. adanya dukungan dari 
instansi terkait 

4. adanya pangsa pasar 
bercirikan pariwisata 
budaya 

5. melengkapi materi 
pendidikan utk muatan 
lokal dr aspek nilai budaya, 
sejarah & kepercayaan thd 
Tuhan YME 

Strategy S – O 

1. manfaatkan dukungan 
pimpinan 

2. berikan dukungan 
sepenuhnya thd potensi 
yg dimiliki tenaga peneliti 

3. prioritaskan tenaga 
peneliti dan pelestarian yg 
berprestasi dan beri 
peluang bagi yg belum 
berprestasi 

4. tingkatkan kualitas dan 
kuantitas hasil penelitian 
yg multidisipliner 

Strategy W – O 
1. meningkatkan kemampuan 

tenaga fungsional peneliti 
menerapkan tehnik & me- 
todologi 

2. meningkatkan hasil & jenis 
penelitian yg berkualitas 

3. meningkatkan kemampuan 
petugas pengkemas hasil 
penelitian dan pelestarian 

4. meningkatkan sarana & 
prasarana publikasi hasil 
penelitian dan pelestarian 

5. meningkatkan kemampuan 
petugas pemmbinaan & 
pengembangan 
kebudayaan 
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Ancaman 
1. kurangnya kesempatan utk 

diklat teknis fungsional 
peneliti 

2. kurangnya mass media 
cetak & elektronik utk 
mempublikasikan hasil 
penelitian nilai budaya 
suku bangsa, sejarah & 
kepercayaan thd. Tuhan 
YME 

3. rendahnya apresiasi masy. 
thd hasil penelitian & 
pembinaan nilai budaya 
suku bangsa, sejarah dan 
kepercayaan thd Tuhan 
YME 

4. rendahnya kemampuan 
pemerintah mendanai pro- 
gram kegiatan penelitian & 
pembinaan nilai budaya 
suku bangsa, sejarah dan 
kepercayaan thd Tuhan 
YME 

Strategy S – O 
1. meningkatkan jumlah usul 

utk diklat teknis 
pelestarian dan peneliti 

2. meningkatkan minat mass 
media cetak & elektronik 
mempublikasikan hasil pe- 
nelitian & pembinaan nilai 
budaya suku bangsa, 
sejarah & kepercayaan 
thd. Tuhan YME 

3. meningkatkan apresiasi 
masy thd hasil penelitian 
& pelestarian dan 
pembinaan nilai budaya 
suku bangsa, sejarah & 
kepercayaan thd. Tuhan 
YME 

4. meningkatkan 
kemampuan 
memanfaatkan dana yg 
ada dalam program 
kegiatan penelitian dan 
pelestarian nilai budaya 
suku bangsa, sejarah & 
kepercayaan Tuhan YME 

Strategy S – O 
1. manfaatkan potensi tenaga 

yg ada 
2. menciptakan kerjasama yg 

baik dg mass media cetak 
& elektronik 

3. meningkatkan jumlah 
cetakan hasil penelitian & 
frekuensi pembinaan 

4. meningkatkan efisiensi & 
pengawasan penggunaan 
dana yg dialokasikan utk 
program kegiatan 
penelitian nilai budaya 
suku bangsa, sejarah & 
kepercayaan thd. Tuhan 
YME 
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BAB II 

KONSEP-KONSEP DASAR PELESTARIAN BUDAYA TAK BENDA, 

DASAR HUKUM DAN ARAH KEBIJAKAN 
 
 
 
 

A. Konsep Kebudayaan, Komponen Pilar Kebudayaan Budaya Tak Benda 
 

Budaya adalah suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh 

sekelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari 

banyak unsur yang rumit (kompleks), termasuk sistem agama dan politik, adat 

istiadat, bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Bahasa, sebagaimana 

juga budaya, merupakan bagian tak terpisahkan dari diri manusia sehingga banyak 

orang cenderung menganggapnya diwariskan secara genetis. Ketika seseorang 

berusaha berkomunikasi dengan orang-orang yang berbeda budaya dan 

menyesuaikan perbedaan-perbedaannya, membuktikan bahwa budaya itu dipelajari 

(diperoleh dari proses belajar). 

Budaya adalah suatu pola hidup menyeluruh. budaya bersifat kompleks, 

abstrak, dan luas. Banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif. 

Unsur-unsur sosio-budaya ini tersebar dan meliputi banyak kegiatan sosial manusia 

(kalimat diubah). 

Kebudayaan sangat erat hubungannya dengan masyarakat. Melville J. 

Herskovits dan Bronislaw Malinowski mengemukakan bahwa segala sesuatu yang 

terdapat dalam masyarakat ditentukan oleh kebudayaan yang dimiliki oleh 

masyarakat itu sendiri. Istilah untuk pendapat itu adalah Cultural-Determinism. 

Herskovits memandang kebudayaan sebagai sesuatu yang turun temurun dari 

satu generasi ke generasi yang lain, yang kemudian disebut sebagai superorganic. 

Menurut Andreas Eppink, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai 
sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan serta keseluruhan struktur-struktur sosial, 

religius, dan lain-lain, tambahan lagi segala pernyataan intelektual dan artistik yang 

menjadi ciri khas suatu masyarakat. Menurut Edward Burnett Tylor, kebudayaan 
merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung pengetahuan, 

kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan-kemampuan 

lain yang didapat seseorang sebagai anggota masyarakat. Menurut Selo Soemardjan 
dan Soelaiman Soemardi, kebudayaan adalah sarana hasil karya, rasa, dan cipta 

masyarakat. 

Dari berbagai definisi tersebut, dapat diperoleh pengertian mengenai 

KEBUDAYAAN adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia 

yang dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang 

berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. 

Adapun wujud kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh 

manusia sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang 

bersifat nyata, misalnya unsur-unsur kebudayaan yaitu (1) sistem kepercayaan; (2) 

organisasi  sosial;  (3)  komunikasi;  (4)  mata  pencaharian;  (5)  pendidikan;  (6) 

kesehatan; (7) kesenian; (8) pengetahuan dan teknologi; (9) tata boga; dan (10) tata 

busana. 
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1) Budaya Dunia 
Peristiwa-peristiwa  yang  terjadi  di  luar  “wilayah  kebudayaan”  Indonesia, 

tidak dapat dipungkiri – banyak mempengaruhi dinamika kebudayaan nasional, 

seperti perubahan-perubahan karakter budaya dan relasi-relasi sosial-budaya yang 

terjadi di dalam (di lingkup nasional). Peristiwa-peristiwa yang demikian itu, dalam 

hal ini dipandang sebagai satu rangkaian fenomena kebudayaan sebagai akibat dari 

apa yang dikenal sebagai globalisasi, yang merupakan salah satu ciri dari 

modernisasi. Singkatnya globalisasi merupakan proses interaksi (bahkan kontestasi) 

dari berbagai unsur antarkebudayaan di seluruh dunia. Maka dari itu, elemen-elemen 

inti dalam globalisasi yang dianggap mempengaruhi dan membentuk kebudayaan 

nasional telah diidentifikasi ke dalam beberapa domain, yaitu ekonomi, politik, sosial-

budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, masalah lingkungan, masalah kesehatan, 

hingga persoalan etika. (redaksi kalimat disusun ulang). 

 
2) Budaya Suku Bangsa 

Dalam sistem kebudayaan di Indonesia, fakta sosial memperlihatkan bahwa 
bangsa Indonesia bersatu dan terdiri atas ratusan kelompok sukubangsa yang 

berbeda. Pluralitas ini bisa dibuktikan apabila kita berangkat dari asumsi bahwa satu 

kebudayaan atau satu sukubangsa memiliki satu ragam bahasa, maka hasil penelitian 
para linguis yang menyatakan bahwa di Indonesia terdapat tidak kurang dari 800 

bahasa, secara tidak langsung menyatakan juga bahwa di Indonesia terdapat 800 

sukubangsa dengan kebudayaannya masing-masing. Oleh sebab itu, memotret 
kebudayaan Indonesia sama dengan memotret pluralitas kultural, atau keberagaman 

budaya. Ciri inilah yang kemudian menjadi penting, yang tentu saja tidak banyak 

dimiliki oleh negara-negara lain di dunia, sehingga dengan demikian sistem 

kebudayaan di Indonesia disokong oleh ratusan jenis sukubangsa dengan karakter 
dan corak kebudayaannya masing-masing, dan lebih dari itu, hal ini jugalah yang 

menjadi pembeda antara sistem kebudayaan di Indonesia dengan sistem kebudayaan 

bangsa lain di dunia. (redaksi kalimat disusun ulang). 

 
3) Budaya Tempatan 

Penanda utama budaya sukubangsa yang mudah diidentifikasi adalah bahasa 
dan lokasi geografisnya. Ragam sukubangsa di Indonesia antara lain: suku Jawa, 

Sunda, Banjar, Batak, Dayak, Buton, Tolaki, Bugis-Makassar, Minahasa, 

Minangkabau, suku-suku di Papua, Toraja, dan Tionghoa ( diinventirisasi ulang). 

Sementara budaya tempatan merupakan kebudayaan yang dilahirkan berdasarkan 

lokasi di mana masyarakat itu hidup. Hal ini dikenal sebagai ‘wilayah budaya’ atau 

culture area seperti budaya pesisiran, budaya pegunungan, budaya perkotaan, budaya 

perdesaan, dan sebagainya. Sejumlah gaya ungkap kesenian, seperti halnya sastra 

yang terkait dengan bahasa, juga dapat dilihat sebagai variabel identitas budaya. 

Dapat disebutkan misalnya betapa teknik dan gaya tari secara kuat menandai 

identitas suatu sukubangsa. Demikian juga ungkapan musikalnya, baik dilihat dari 

sistem nada maupun teknik produksi bunyi dan kekhasan-kekhasan melodinya. Selain 

itu, seni rupa yang juga diwujudkan dalam bentuk tekstil khas, dapat secara kuat 

merujuk kepada identitas etnik pemiliknya. 

Terkait dengan semua itu ada teknologi yang melekat pada hasil-hasil budaya 

yang khas itu. Contoh mencolok yang dapat disebutkan adalah teknik membuat kapal 

kayu pada orang Bugis: papan-papan disusun membentuk badan kapal dan baru 
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kemudian dibubuhkan kerangka luarnya. Bahkan perekat yang digunakan orang Bugis 

adalah getah dari pohon tertentu yang tumbuh di hutan, sebagaimana yang terdapat 

di Bulukumba. Teknik yang sama ternyata diterapkan di manapun orang Bugis 

bermukim, seperti antara lain di Sape (Kabupaten Bima, Pulau Sumbawa), dan Labuan 

Bajo. Suku-suku bangsa tertentu yang mempunyai fokus budaya berupa pembuatan 

kain tenunnya yang khas seringkali juga mengenal teknik-teknik tertentu untuk 

memproduksi zat pewarna dari sumber-sumber alami setempat, baik tumbuhan, 

hewani, maupun mineral. Aspek-aspek teknologi lain yang sering dimiliki oleh suatu 

sukubangsa adalah dalam hal pembuatan lingkungan binaan, khususnya rumah. 

Teknologi arsitektural itu berkenaan dengan penyiapan dan pengolahan bahan, 

sampai ke penataan strukturalnya. Hal serupa juga bisa didapati dalam hal 

pembuatan instrument-instrumen musik yang seringkali mempunyai keunikan 

etniknya tersendiri. 

Organisasi sosial adalah aspek lain yang dapat menunjukkan kekhasan dari 

suatu suku bangsa. Bentuk-bentuk khusus ikatan kekeluargaan, dari keluarga inti 

sampai keluarga luas, serta perunutan garis keturunan (melalui ayah atau ibu, atau 

kombinasi) mempunyai variasi yang cukup luas di antara suku-suku bangsa di 

Indonesia. Di samping itu semua, suku-suku bangsa tertentu mengenal golongan- 

golongan sosial khusus yang ditentukan oleh jenis-jenis keahlian atau pekerjaan yang 

dimiliki. Orang Bugis misalnya, mengenal golongan bissu yang mempunyai keahlian 

khusus berkenaan dengan hubungan dengan alam gaib dan antara lain terkait dengan 

penyembuhan dan upacara-upacara ritual kerajaan. Mereka sebagai kelompok 

mempunyai kedudukan sosial yang tinggi. Peran dan keahlian semacam itu juga 

terdapat pada suku-suku bangsa lain tertentu, seperti para balian pada suku-suku 

Dayak, para datu pada masyarakat Batak, dan lain-lain, meski pada dua yang disebut 

terakhir itu kualifikasi khusus mereka itu lebih dilihat sebagai bersifat individual dan 

tidak dikaitkan sebagai penanda golongan sosial. Suatu aspek tata sosial yang bisa 

menunjukkan kekhususan pada berbagai kebudayaan etnik adalah juga terkait dengan 

dengan tata laku serta hak dan kewajiban dari golongan-golongan yang 

diperbedakan, seperti para orang tua yang diperbedakan hak, kewajiban dan 

kedudukannya dari para remaja dan anak-anak; juga kaum laki-laki yang 

diperbedakan dengan kaum perempuan; dan pada masyarakta etnik tertentu terdapat 

pembedaan berdasarkan keturunan antara ‘bangsawan’ dan orang kebanyakan. 

Sarana pembedaan antara golongan sosial itu seringkali dinyatakan melalui 

pembedaan busana dan bahasa, disamping hal-hal lain juga, seperti hak untuk 

memiliki bagian-bagian tertentu pada rumahnya, hak untuk memiliki dan menyantuni 

bentuk-bentuk seni pertunjukkan tertentu, dan lain-lain yang semua itu tentunya 

memerlukan pengkajian yang mendalam, khususnya sebelum semua pembedaan itu 

hilang karena dianggap ‘tak sesuai lagi dengan kemajuan zaman’. 

Adanya berbagai sukubangsa yang banyak di dalam tubuh bangsa Indonesia 

adalah suatu fakta dasar yang menyebabkan bangsa Indonesia ini perlu mengusung 

motto Bhinneka Tunggal Ika. Di samping itu, pengenalan dan pemahaman akan 

substansi keaneka-ragaman itu juga memberikan peluang untuk merasakan adanya 

kedalaman historis dari kebersamaan dalam persatuan ini. Masing-masing 

sukubangsa pun mempunyai sejarah budayanya yang panjang. Proses pembentukan 

budaya suku-suku bangsa itu telah terjadi ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. 

Kesadaran akan ini semualah yang membuat bangsa baru, bangsa Indonesia ini, 

merasa  mempunyai  kedalaman  sejarah.  Di  samping  kebermaknaan  historis  itu, 
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keseluruhan perbendaharaan budaya suku-suku bangsa itu dapat pula dilihat sebagai 

“sumber kekayaan” yang senantiasa dapat digali untuk mencari unsur-unsurnya yang 

bisa berfungsi memperkaya kebudayaan nasional. 

 
4) Budaya Kebangsaan 

Dalam sistem kebudayaan di Indonesia terdapat budaya kebangsaan. Ada satu 
hal yang perlu dijelaskan sebenarnya tentang budaya kebangsaan, yakni bahwa 

budaya kebangsaan berbeda dengan budaya Indonesia. Budaya Indonesia selayaknya 

dipahami sebagai keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil perilaku yang digunakan 

untuk beradaptasi dan diperoleh melalui proses belajar dalam kehidupan 

bermasyarakat bangsa Indonesia atau dalam wilayah Indonesia. Namun di sini, 

pendek kata, budaya kebangsaan yang dimaksud adalah keseluruhan gagasan, 

perilaku, dan hasil perilaku yang digunakan untuk beradaptasi dan diperoleh melalui 

proses belajar dalam kehidupan bermasyarakat suatu bangsa. 

Kebudayaan kebangsaan dalam sistem budaya Indonesia tentu saja secara 

historis tidak mungkin lepas dari momen lahirnya bangsa Indonesia (sejak kemunculan 

kesadaran akan pentingnya nasionalitas oleh kaum intelektual dan kaum muda pada 

awal abad ke-20) karena, nasionalitas suatu bangsa muncul setelah terbentuknya 

sebuah nasion dengan kedaulatan yang sah. Dari sini kemudian, Indonesia disadari 

atau tidak sebagai negara berdaulat menyerap hal-hal baru (baca: gagasan-gagasan 

baru) untuk menata bagaimana membentuk dan mengelola sebuah negara. Jika 

membayangkan gagasan nasionalitas merupakan salah satu lokus dari kebudayaan 

nasional, dan gagasan tentang nasion itu diadopsi dari model berpikir Barat, maka 

dengan demikian ‘budaya nasional’ adalah bagian dari sistem kebudayaan 

Indonesia. Dan, kenyataan itu merepresentasikan Indonesia seperti yang ditesiskan 

sebagai imagined community oleh Benedict Anderson sekitar 20 tahun lalu, di 

mana masyarakat Indonesia yang begitu plural dapat melangsungkan kehidupan 

berbangsa dan bernegara selama lebih dari 65 tahun. 

 
5) Budaya Keagamaan (Religi) 

Salah  satu  pembentuk  sistem  kebudayaan  di  Indonesia  adalah  budaya 
keagamaan. Budaya keagamaan dapat pula dikatakan sebagai tradisi keagamaan. 

Sejarah peradaban dunia menunjukkan bahwa agama-agama di penjuru bumi ini 

muncul dan berkembang seiring dengan pemahamanan dan penghayatan manusia 

atas dunianya, atas lingkungannya. Artinya, diasumsikan bahwa agama berkembang 

selaras dengan perkembangan kemampuan manusia berpikir. Pengalaman- 

pengalaman metafisis dialami dan kemudian diyakini oleh manusia maupun 

sekelompok manusia tertentu. Agama disebut sebagai salah satu unsur pembentuk 

sistem kebudayaan lantaran hampir selalu sebuah kelompok sosial atau kebudayaan 

memiliki corak ekspresi religiositas tertentu. 

Ahli-ahli sosiologi dan antropologi, melihat fenomena agama sebagai 

fenomena sosial dan kultural, sehingga agama menjadi satu elemen penting yang 

memberi corak dari sebuah masyarakat, sebuah kebudayaan. Dalam perspektif 

persebaran kebudayaan (difusi) maupun akulturasi (hibridisasi unsur budaya), sistem 

kebudayaan yang berlaku di Indonesia harus mengakui pula bahwa kemunculan 

agama-agama besar di dunia banyak mempengaruhi perkembangan peradaban 

kebudayaan di Indonesia, mulai dari agama yang bersifat politheisme hingga 

monotheisme.  Kemampuan  sistem  budaya  kita  dalam  mengadopsi  unsur  budaya 
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agama, dan tentu saja beradaptasi dengan unsur-unsur baru merupakan cerminan sifat 

sistem kebudayaan di Indonesia yang bersifat akulturatif. 

 
6) Komponen Pilar Kebudayaan Budaya Tak Benda 

Pembangunan nasional kebudayaan diwujudkan dengan mempertimbangkan 
5 (lima) pilar pembangunan yaitu: (1) jati diri dan karakter bangsa; (2) karya dan 

warisan budaya (benda dan takbenda); (3) diplomasi budaya, (4) kelembagaan dan 

SDM kebudayaan, dan (5) sarana dan prasarana budaya. Akan tetapi dalam Renstra 

BPNB Bali yang akan dipakai acuan beberapa pilar seperti : 

 
a. Jati Diri 

Berbeda dari binatang, manusia memiliki kesadaran. Kesadaran manusia 

bukan hanya terbatas pada kesadaran akan fakta (fact) belaka, melainkan juga 

merambah luas ke kawasan nilai (value). Oleh karena itu, hidup manusia bukan 

hanya tenggelam dalam kepungan fakta, melainkan dapat bertransendensi 

menjangkau ke alam nilai-nilai. Itulah mengapa, setiap tindakan manusia yang 

waras (baik tindakan ”batiniah” maupun tindakan ”lahiriah”), pastilah bermakna, 

karena setiap tindakan manusia bukan hanya merupakan gerakan mekanisktik 

seperti mesin atau instingtif seperti hewan belaka, melainkan dilandasi atau dijiwai 

oleh nilai-nilai tertentu yang diyakininya, baik yang diakui dan dirumuskan secara 

tegas-tegas atau pun yang hanya diyakini secara diam-diam. Jadi, nilai-nilailah 

yang secara normatif merupakan acuan bagi perilaku kehidupan bangsa. 

Apabila subjeknya bangsa Indonesia, maka acuan perilaku bangsa Indonesia 

ialah nilai-nilai luhur yang telah disepakati dan dirumuskan oleh para pendiri 

bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Nilai-nilai luhur yang dimaksud ialah 
seperangkat nilai yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau 

kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, 

keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bersama sebagai bangsa yang 
menegara. 

Jikalau nilai-nilai luhur itu merupakan ideal-ideal yang diidamkan Bangsa 

Indonesia dan sekaligus menjadi referensi bagi perilaku dalam mengarungi 

kehidupan, yang apabila semuanya berlangsung secara konsisten dan konsekuen, 

maka akan tampaklah identitas atau ”jati diri” bangsa Indonesia. Jati diri bangsa 

Indonesia itu tidak lain merupakan sifat dan perilaku khas bangsa Indonesia yang 

dilandasi oleh nilai-nilai luhur yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, 

persatuan atau kebangsaan, kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, 

kebaikannya, keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

 
b. Karakter 

Kata ”karakter” berasal dari bahasa Yunani “karakter” yang berarti ”tanda” 

(mark), ”tanda khusus”, atau ”ciri khas”. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, 

kata ”karakter” berarti: sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang 

membedakan seseorang dengan yang lain; tabiat; watak. Menurut The 

Encyclopaedia of the Social Sciences, istilah karakter secara umum menunjuk 

organisasi sifat khas yang membedakan satu individu dari individu yang lain. 

Dalam  arti  yang  paling  luas,  istilah  karakter  itu  berpadanan  arti  dengan 
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individualitas; namun dalam diskusi praktis, istilah tersebut terutama berlaku untuk 

kelompok sifat yang memiliki makna sosial dan moral. Dalam Collier’s 

Encyclopedia dikatakan bahwa istilah karakter, apabila ditelusur ke belakang, 

ternyata sudah digunakan kira-kira abad ke-5 SM. Pada masa itu istilah karakter 

digunakan untuk menunjuk ”tanda khas” atau ”ciri khas” dari individu yang 

berkaitan dengan ideal-ideal dan perilaku sebagaimana diputuskan dengan 

mempertimbangkan nilai-nilai dan kekuatan kehendak. Sementara itu, dalam 

Ensiklopedi Indonesia, istilah karakter dirujuk dan dipadankan dengan istilah 

watak, yang dimaknai sebagai keseluruhan dari segala macam perasaan dan 

kemauan; menampak keluar sebagai kebiasaan, cara bereaksi terhadap dunia luar, 

dan pada ideal-ideal yang diidam-idamkannya. Watak seseorang berdasarkan 

insting, bakat kemauan, dan bakat perasaan orang yang bersangkutan. Bagaimana 

watak seseorang terbentuk bergantung kepada pengalamannya. 

Dari nukilan atas sumber-sumber di atas dapat dicatat sejumlah kata kunci 

yang penting berkenaan dengan istilah karakter. Secara etimologis, istilah karakter 

sendiri berarti ”ciri khas”. Disebut ciri khas, karena ”barang sesuatu” atau hal 

yang ditunjuk tersebut berbeda dari yang lain. Makna etimologis saja tentu belum 

cukup untuk menggambarkan konsep yang dikandung oleh istilah karakter. Secara 

terminologis, istilah karakter mengandung sejumlah komponen makna yang 

penting,  di antaranya: 

(1) organisasi sifat yang khas (berbeda dari yang lain); 

(2) memiliki makna sosial (dalam kaitannya dengan hidup bersama dalam suatu 

masyarakat atau komunitas tertentu); 

(3) memiliki makna moral (berkenaan dengan perbuatan apa yang dianggap 

”baik” atau ”buruk/jahat”); 

(4) bekerjanya (sesuai) kehendak (berkenaan dengan tekad dan keteguhan hati); 

(5) cara bereaksi atau bertindak atau berperilaku dalam menghadapi kehidupan 

yang senantiasa berada dalam ketegangan antara kenyataan faktual (realitas 

telanjang sebagaimana dihadapi dalam keseharian) atau das Sein dan ideal- 

ideal yang diidamkannya (nilai-nilai luhur yang dijunjung tinggi) atau das 

Sollen. 

Tampak bahwa secara teoritik, istilah karakter ternyata tidak dengan mudah 

dirumuskan dengan sederhana dan dalam satu tarikan nafas belaka. Di samping 

itu, istilah karakter acapkali juga dikacaukan dengan temperamen, kepribadian, 

dan   moralitas.   Meskipun   harus   diakui,   ketiga   istilah   itu   memang   selalu 

bersinggungan dengan karakter, bahkan dapat dikatakan ketiganya merupakan 

semacam komponen atau dimensi karakter (kalimat diperbaiki). 

Memang tidak mudah menyederhanakan makna yang dikandung istilah 

karakter, namun dalam keperluan perencanaan ini, konsep karakter harus 

dirumuskan sebagai suatu ”definisi operasional” agar diperoleh ”kiblat” atau 

”pegangan”. Karakter ialah sekumpulan sifat khas yang tampak dalam sikap 

mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral seseorang dalam menghadapi 

kenyataan hidup dengan segala tantangan dan problematikanya. Rumusan ini 

menunjuk kepada subjek individual, karena pada dasarnya karakter sesungguhnya 

berkenaan dengan individu. Namun dalam konteks perencanaan ini, yang hendak 

dikaji ialah karakter bangsa. Dengan menyebut karakter bangsa, yakni bangsa 

Indonesia, berarti diam-diam sudah diandaikan bahwa suatu bangsa dianggap 

sebagai suatu entitas komunitas yang nyata. Kalau demikian, maka yang dimaksud 
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dengan karakter bangsa Indonesia ialah sekumpulan sifat khas bangsa Indonesia 

yang tampak dalam sikap mental, integritas kepribadian, dan tindakan moral 

seseorang dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangan dan 

problematikanya. 

Pembangunan kebudayaan pada intinya ialah pembangunan manusia. 

Membangun manusia berarti bukan hanya membangun dimensi keragaan atau 

jasmaniahnya belaka, melainkan sekaligus membangun dimensi kejiwaan atau 

batiniahnya. Membangun dimensi kejiwaan atau batiniah manusia, berarti 

membangunan dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas 

manusia dalam menghadapi kenyataan hidup dengan segala tantangan dan 

problematikanya. Dan, dalam konteks keindonesiaan, secara lebih spesifik lagi 

ialah membangun dimensi sikap mental, integritas kepribadian, dan moralitas 

bangsa dalam mengadapi tantangan dan problematika hidup bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. Pembangunan dimensi sikap mental, integritas 

kepribadian, dan moralitas bangsa, tidak lain adalah pembangunan jati diri dan 

karakter bangsa. Oleh karena itu, pembangunan jati diri dan karakter bangsa 

merupakan salah satu pilar (sangat) penting, bahkan paling penting, bagi 

pembangunan kebudayaan secara keseluruhan. 

Pembangunan jati diri dan karakter bangsa amat penting bagi pencapaian 

cita-cita luhur atau visi utama Bangsa Indonesia yang telah bertekad melepaskan 

diri dari belenggu penjajahan dan mendirikan negara dan pemerintahan sendiri, 

yakni ingin menjadi bangsa yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, 

Untuk itu, sesuai dengan cita-cita bangsa yang tercantum dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar 1945 yaitu: didirikanlah negara Republik Indonesia dan 

dibentuklah Pemerintah Indonesia yang tugas pokoknya ialah (1) melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, (2) memajukan 

kesejahteraan umum, (3) mencerdaskan kehidupan bangsa, dan (4) ikut 

melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan nilai-nilai perdamaian abadi dan 

keadilan sosial. Inilah misi (tujuan) utama didirikannya negara, yang 

direpresantasikan (diamanatkan) dalam tugas pokok pemerintahan negara. Para 

penyelenggara negara, yakni aparatur negara dari pusat hingga daerah atau unit 

terkecil pemerintahan negara, beserta seluruh komponen bangsa, yang nota bene 

merupakan warga negara Indonesia, manusia Indonesia, dituntut memiliki jati diri 

dan karakter yang mampu menopang upaya pencapaian visi dan misi negara 

tersebut. 

Karakter bangsa harus dibangun dengan sunggguh-sungguh dan 

pembangunan itu harus merupakan usaha sadar yang terencara, terarah, dan 

sistematik agar karakter bangsa dapat mencerminkan jati diri bangsa Indonesia, 

yakni sifat dan perilaku khas Bangsa Indonesia yang dilandasi oleh nilai-nilai 

luhur yang terdiri atas nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan atau kebangsaan, 

kerakyatan, dan keadilan yang diyakini kebenarannya, kebaikannya, 

keindahannya, dan kegunaannya bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Dengan demikian, kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara 

dapat berlangsung secara seksama dan menghantarkan Bangsa Indonesia menuju 

kepada kehidupan yang sungguh-sungguh merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan 

makmur. 
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Karakter bangsa seharusnya menjadi arus utama (mainstream) dalam 

pembangunan nasional kebudayaan, artinya dalam setiap upaya pembangunan 

harus selalu memikirkan keterkaitan dan dampaknya terhadap pengembangan 

karakter. Dengan demikian, dapat diharapkan karakter yang terbentuk nantinya 

akan mengarah ke hal yang bernilai positif. Jati diri dan karakter bangsa di sini 

berada pada tataran ide, maksudnya tidak berbentuk secara nyata atau empiris, 

tetapi hanya dapat dirasakan dampaknya. Jika karakter bangsa ini memang baik, 

maka hal itu akan terasa (berpengaruh) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 

sehari-hari, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, karakter bangsa  ini merupakan 

hal yang vital bagi pembangunan nasional kebudayaan (Pemerintah Republik 

Indonesia, 2010: 1-2). 

 
c. Pelestarian Karya Budaya Tak Benda 

Berdasarkan konvensi, yang di maksud dengan WBTB (intangible culture) 

yaitu berbagai praktek representasi, ekspresi, pengetahuan keterampilan serta 

instrumen-instrumen, objek, artefak, dan lingkungan budaya yang terkait meliptui 

berbagai komunitas, kelompok, dan dalam beberapa hal tertentu, perseorangan 

yang diakui sebagai bagian warisan budaya mereka. 

Warisan budaya tak benda/WBTB (intangible culture) wujudnya antara lain : 

1. Tradisi dan ekspresi lisan (contoh: cerita rakyat, naskah kuno, permainan 

tradisional), 

2. Bahasa, 

3. Seni pertunjukan (seni visual, seni teater, seni saura, seni musik, tari, film), 

4. Adat istiadat masyarakat, 

5. Ritus, 

6. Perayaan-perayaan  (sistem  ekonomi  tradisional,  organisasi  sosial,  upacara 

tradisional), 

7. Pengetahuan dan kebiasaan perilaku mengenai alam semesta (contoh : 

pengetahuan tradisional, kearifan lokal, pengobatan tradisional, senjata 

tradisional), 

8. Kemahiran kerajinan tradisional (seni lukis, pahat/ukir, arsitektur, pakaian 

tradisional, aksesoris, mode tradisi, transport tradisional), 
9. Makanan (kuliner) tradisional, 
10. Pasar tradisional, 

11. Permainan tradisional, 

12. Kearifan lokal. 

 
d. Sumber Daya Manusia (SDM) 

Jumlah SDM yang ada di Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali 43 orang, 

terdiri dari: Peneliti Utama 1 orang, Peneliti Madya 9 orang, Peneliti Muda 12 

orang, Peneliti Pertama 3 orang, Calon Peneliti 4 orang. Sedangkan tenaga 

administirasi sebagai penunjang kegiatan teknis 12 orang. Pengelolaan 

administrasi kantor di pimpin oleh seorang Kepala Balai (administrator) dengan 

tingkat eselon IIIa dan dibantu oleh seorang Kasubbag. TU (pengawas) dengan 

tingkat eselon IVa. 
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B. Dasar Hukum 
1. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia 

Nomor: 0303/o/1995, tgl. 4 Oktober 1995, tentang Pembentukan Balai Kajian 

Jarahnitra Denpasar; 

2. Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 001/o/1998 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional; 

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012, 

tanggal 27 Januari 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 53 Tahun 2012, 

tanggal 20 Juli 2012 tentang Organisasi dan Tata Balai Pelestarian Nilai 

Budaya; 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 40 Tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB). 

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tamabahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia 4286); 

7. Undang-Undang RI No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara 

(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI 

Nomor 4355); 

8. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas 

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara; 

9. Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2012, tanggal 31 Juli 2013 tentang 

Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 

Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah; 

10. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2015; 

11. Surat Edaran Mendikbud Nomor 23979/A.A3/2013 tentang Pelaksanaan dan 

Pertanggungjawaban Anggaran Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2013; 

12. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 2969/A.A2/KU/ 2016 

tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor: 36744/A.A3/KU/2015 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Balai 

Pelestarian Nilai Budaya Bali Tahun Anggaran 2016 tanggal 12 Januari 2016; 

13. DIPA No.: DIPA-023.15.2.568911/2016, tanggal 7 Desember 2015 dan 

Petunjuk Pelaksanaan DIPA 2016. 
 

 
 

C. Arah Kebijakan 
Pembangunan kebudayaan dalam rancangan awal RPJMN 2015 – 2019 Buku I. 

Untuk menunjukkan prioritas dalam jalan perubahan menuju Indonesia yang 
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam 

kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. 

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA. 

Pembangunan kebudayaan dalam rancangan awal RPJMN 2015 – 2019 Buku 

II. Sasaran terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati 
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diri yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur di 

tengah pergaulan global 

Salah tentu tugas yang diemban oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan ini 

memiliki tujuan dan sasaran yang sehingga program yang dilaksanakan kompetitif 

dan akuntable. Adapun tujuannya adalah memperkuat nilai-nilai budaya dan 

keragaman Budaya di tengah pergaulan global, sedangkan sasarannya adalah 

meningkatkan internalisasi nilai-nilai budaya, meningkatkan kreativitas dan 

produktivitas para pelaku budaya, meningkatkan bantuan fasilitas sarana seni 

budaya. 

Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali sebagai UPT Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, merupakan kepanjangtanganan dari Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Direktorat Jenderal yang 

dituangkan dalam Tusi kelembagaan dari Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. 

Dalam proses pelaksanaan Tusi sering dihadapkan pada persoalan-persoalan yang 

kompleks dan multi demensional yang merupakan bagian dari persoalan bangsa yang 

selama ini. Di satu pihak kebudayaan selalu berkembang, bahkan berubah. Di pihak 

lain kita harus mampu mempertahankan jati diri dan karakter bangsa, sebagai 

pembeda antar bangsa-bangsa lain yang ada di muka bumi ini. Lebih khusus lagi, 

identitas kesukubangsaan yang ada di Indonesia tetap di gali, dan dipertahankan. 

Fenomena seperti ini akan selalu berkembang dan belum mampu diselesaikan secara 

tuntas oleh bangsa dan pemerintah. 

Dampak pembangunan yang sedang dilaksanakan adalah terjadinya 

perubahan sosial dan budaya. Perubahan tersebut tidak sedikit akan menyebabkan 

tergeser dan berubahnya tata nilai kesejahteraan, ketradisionalan, seni dan film yang 

telah ada. Demikian pula, setelah memasuki era baru pasca reformasi, mulai tahun 

1998 kita dihadapkan lagi permasalahan yang semakin rumit. Bahkan meliputi semua 

keutuhan nasional. Persoalan ini merupakan akumulasi dari berbagai persoalan 

bangsa akibat krisis ekonomi sejak tahuin 1997 yang sampai saat ini masih belum 

diselesaikan secara tuntas. Bahkan akibat dari reformasi tersebut diformulasikan ada 

enam permasalahan pokok yang dihadapai bangsa, yakni: (1) munculnya gejala 

disintegrasi bangsa yang merebakkan konflik sosial; (2) lemahnya penegakan hukum 

dan hak asasi manusia; (3) lambatnya pemulihan ekonomi; (4) rendahnya 

kesejahteraan rakyat; (5) meningkatnya penyakit sosial dan lemahnya ketahanan 

budaya nasional; dan (6) kurang berkembangnya potensi pembangunan daerah dan 

masyarakat. 

Bertitik tolak dari permasalahan pertama tersebut di atas maka dipandang 

tepat adanya suatu wadah atau lembaga yang khusus menangani penelitian dan 

pengkajian dan pengembangan, serta pemanfaatan terhadap bidang sejarah, nilai 

tradisional, dan seni dan film seperti Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) Bali 

yang pada tahun 1996, diberi nama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional. Akan 

tetapi, lembaga ini tidak cukup hanya didirikan, namun dewasa sekarang yang lebih 

penting, bagaimana memaksimalkan Tusi BPNB Bali untuk menghadapi reformasi di 

segala bidang kehidupan sesuai dengan wilayah kerja. 
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BAB III 

POTENSI  WADAH BUDAYA SUKU BANGSA 

DI PROVINSI BALI, NTB, NTT 

SEBAGAI MODAL PEMBANGUNAN BUDAYA TAK BENDA 
 

Seperti telah disebut bahwa potensi wadah budaya terdiri atas 58 suku bangsa 

Bali: 4 Suku bangsa (Bali Dataran, Bali Aga, Loloan dan Nyama Selam). Nusa 

Tenggara Barat: 9 Suku bangsa (Sasak, Bayan, Bima, Dompu, Donggo, Kore, Mata, 

Mbojo, dan Samawa). Nusa Tenggara Timur: 45 Suku bangsa (Alor, Dawan, Atanfui, 

Abui, Anas, Bajawa, Bakifan, Blagar, Boti, Deing, Ende, Flores, Faun, Hanifeto, 

Helong, Karera, Kawel, Kedang, Kemang, Kemak, Kramang, Krowe Muhang, 

Kolana, Kui, Kabala, Labala, Lamaholot, Lemma, Lio, Maung, Mela, Modo, 

Manggarai, Marae, Nagekeo, Ngada, Noenleni, Rongga, Riung Rote, Sabu, Sikka, 

Sumba dan Tetun. 

Demikian pula agama sebagai penuntun hidup juga menunjukkan keragaman 

dari arah Barat (Provinsi Bali) yang penduduknya mayoritas beragama Hindu, 

Provinsi NTB mayoritas beragama Islam, dan yang paling Timur Provinsi NTT 

sebagian besar beragama Kristen (Protestan Katolik). Dari aspek agama ini pun ikut 

memberikan andil terbentuknya karakter dan kebijaksanaan pembangunan budaya 

dari suku bangsa  yang ada di ketiga wilayah PBNB Bali. 

Perlunya pemahaman multikultur di masyarakat. Hal ini paling tidak untuk 

mencegah atau mengurangi ancaman dan gangguan bagi kedaulatan dan keamanan 

nasional sangat terkait dengan bentang dan posisi geografis yang sangat strategis, 

kekayaan alam yang melimpah, serta belum tuntasnya penguatan jati diri dan 

pembangunan karakter serta kebangsaan terutama pemahaman mengenai masalah 

multikulturalisme. 
 
 

A. REGULASI DASAR PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 
Pembangunan  Karakter  dan  Jati  Diri  Bangsa  dalam  Konstitusi.  Posisi  strategis 
pembangunan karakter dan Jati diri bangsa juga termanifestasi dalam konstitusi, 

seperti terumuskan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, 

khususnya pasal 32 yang berbunyi: 

Pasal 32, ayat 1 dan 2 : 

• Ayat 1; “negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia ditengah 

peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam 

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. 

• Ayat 2; “negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai 

kekayaan budaya nasional”. 
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Definisi Kebudayaan secara Operasional 

 
 

Dalam  rangka  pengejahwantahan  pembangunan  karakter  dan  penguatan  jati  diri 

bangsa, maka BPNB langkah pertama melalui pemahaman apa itu kebudayaan. 

KEBUDAYAAN  adalah keseluruhan sistem nilai, gagasan, perilaku, dan hasil karya 

manusia yang   dikembangkan   melalui   proses belajar   dan   adaptasi terhadap 

lingkungannya  yang berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, 

berbangsa, dan bernegara. 

PEMBANGUNAN KARAKTER BANGSA adalah upaya kolektif-sistemik untuk 

mewujudkan kehidupan bangsa dan negaranya sesuai dengan dasar dan ideologi, 

konstitusi, haluan negara, serta potensi kolektifnya dalam konteks kehidupan 

nasional, regional, dan global yang berkeadaban. 
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BUDAYA DAN INDEKS GLOBALISASI 
Jabaran keterkaitan antara budaya dan indeks globalisasi: 

1. Integrasi ekonomi: perdagangan, penanaman modal asing secara langsung, 

aliran modal portofolio  dan investasi; 

2. Keterlibatan politik: keanggotaan pada organisasi internasional, kontribusi 

personalia dan finansial kepada PBB, ratifikasi traktat internasional dan 

perpindahan pemerintahan; 

3. Koridor budaya lintas bangsa tanpa melalui perjalanan dan pariwisata jalur 

teknologi informasi; 

4. Konektivitas teknologi: pengguna interne, akses telepon nirkabel, formasi 

internet dan server yang aman; dan 

5. Kualitas hidup: peningkatan akses pendidikan dan perawatan kesehatan, 

peningkatan angka harapan dan kebahagiaan serta kesejahteraan. 

 
TEKNOLOGI INFORMASI DAN PEMBENTUKAN KARAKTER 
 Pembangunan karakter dan jati diri bangsa merupakan sesuatu yang sangat 

prinsipil   atau   hakiki   dalam   rangka   pembentukan   manusia   Indonesia 

seutuhnya 

 Karakter dan jatidiri bangsa menjadi kata kunci maju mundurnya sebuah 

Negara dalam mempertahankan kedaulatan dan identitasnya, 
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 Perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat, menghilangkan 

batas maupun sekat budaya maupun ideologi suatu Negara. Terlebih lagi 

dukungan pers yang begitu terbuka didukung teknologi yang semakin 

canggih. Peran pers atau media massa kini begitu kompleks, bukan lagi 

sekedar media penyampai pesan untuk kepentingan tertentu atau komunal. 

 
TREN MEDIA MASA DEPAN 
 Jejaring nirkabel dan menyeluruh, dapat diakses kapan saja dan dimana saja 

oleh siapa saja. Segala produk manufaktur, objek dan material bersifat 

online; 

 TV dan telepon terintegrasi sepenuhnya dengan internet; 

 80 persen akses informasi termasuk video real-time dari seluruh dunia akan 

tersedia secara cuma-cuma 

 Seluruh email akan bersifat multimedia, dapat ditampilkan baik dalam 

bentuk audio maupun video. Banyak tersedia konferensi video real time 

 “Telepresence”: internet akan menjadi sebuah pengalaman multidimensi 

yang semakin hadir di tengah-tengah kita. Seluruh pedagang, bank dan 

konsumen akan terhubung satu sama lain; 

 Internet akan menjadi sebuah pasar perdagangan yang ramai dengan lebih 

dari 4 milyar orang pengguna; 
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ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 
Indonesia sebagai sebuah negara kepulauan yang besar dan terluas didunia, 

memiliki berbagai keunggulan dan kekayaan yang tidak dimiliki oleh negara-negara 
lannya di dunia, baik berupa kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya 

budayanya. Sebagai negara kepulauan tersebut, Indonesia dihuni lebih dari 300 suku 

bangsa, serta memiliki 742 bahasa dan dialek. Keragaman etnik, bahasa dan dialek, 

serta adat dan tradisi yang hidup dalam masyarakat secara lintas generasi tersebut 
menjadikan Indonesia sebagai sebuah laboratorium antropologi terbesar di dunia. 

Kekayaan sumber daya budaya baik yang bersifat tangible (benda) dan 

intangible (tak benda) yang dimiliki bangsa Indonesia tersebut dapat menjadi modal 

dasar yang sangat penting dalam kerangka membangun bangsa dalam berbagai 

dimensinya. Demikian halnya dalam konteks eksternal, posisi geostrategis Indonesia 

diharapkan akan dapat berperan dalam membangun peradaban dunia yang lebih baik 

lagi. 

Pembangunan kebudayaan di Indonesia dilakukan untuk mewujudkan 

Indonesia sebagai Negara Adidaya Budaya. Pembangunan kebudayaan yang 

diarahkan untuk membangun dan memperkuat jatidiri bangsa dalam kerangka 

multikultur, membutuhkan pembinaan secara cermat dan penuh kesungguhan agar 

dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Kebudayaan nasional merupakan wadah 

bagi pembangunan dan pembentukan karakter bangsa, serta sarana bagi 

pembentukan sikap mental bangsa Indonesia yang berkualitas sehingga mampu 

menghadapi tantangan dan perkembangan jaman. Peran strategis pembangunan 

kebudayaan semakin dibutuhkan dalam upaya membangun identitas bangsa, pengikat 

nasionalisme lndonesia, serta membangun manusia lndonesia seutuhnya. Untuk itu 

pembangunan kebudayaan terus dibina dengan menanamkan nilai-nilai budaya yang 

dapat membentuk pola pikir bangsa yang berorientasi pada kebersamaan, kerjasama 

serta kecintaan kepada tanah air dan bangsa, dalam menjalankan kehidupan 

berbangsa dan bernegara. 

UUD 1945 Pasal 32 Ayat (1) menegaskan bahwa “negara memajukan 

kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin 

kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 

budayanya.” 

Kondisi obyektif bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang ditandai 

antara lain oleh keragaman suku dan budaya, sebagaimana dijelaskan diatas  dapat 
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menjadi potensi kekuatan menuju kemajuan bangsa. Pengelolaan keragaman budaya 

memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan identitas nasional, serta 

mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk merespon modernisasi agar sejalan 

dengan nilai-nilai kebangsaan. Di era globalisasi, pemerintah berkewajiban 

melindungi dan melayani masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai- 

nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya global yang tidak sesuai 

dengan karakter dan jati diri bangsa. Demikian halnya, pemahaman terhadap nilai- 

nilai luhur budaya bangsa dijadikan landasan untuk memperkuat kebersamaan dan 

persatuan, toleransi, tenggang rasa, gotong royong, etos kerja, dan menciptakan 

kehidupan yang harmonis. 

 
SASARAN PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN 

Berdasarkan Tujuan Pembangunan Kebudayaan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka Sasaran Pembangunan Kebudayaan diuraikan sebagai berikut. 

1. Meningkatnya  kesadaran  dan  pemahaman  masyarakat  akan  keragaman 

budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa. 

2. Meningkatnya  apresiasi  terhadap  keragaman  seni  dan  kreativitas  karya 

budaya. 

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dan apresiasi terhadap upaya 

perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan warisan budaya 

4. Meningkatnya pelestarian nilai-nilai sejarah dan budaya serta kerjasama dan 

pertukaran informasi budaya antara Indonesia dan mancanegara. 

5. Meningkatnya  pengelolaan  sumber  daya  budaya,  kualitas  regulasi,  serta 

pelayanan publik dan tata kelola. 

Pengembangan karakter dan jati diri bangsa juga ditandai oleh terbangunnya modal 

sosial yang tercermin pada bekerjanya pranata gotong royong, berdayanya 

masyarakat adat dan komunitas budaya, meningkatnya kepercayaan antarwarga, yang 
berorientasi untuk menumbuhkan kepedulian sosial dan hilangnya diskriminasi. 

Dalam undang-undang no 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJNP) 2005-2025 pada Bab II, Kondisi Umum 

dinyatakan bahwa Pembangunan nasional yang telah dilaksanakan selama ini telah 

menunjukkan kemajuan di berbagai bidang kehidupan masyarakat, yang meliputi 

bidang sosial budaya dan kehidupan beragama, ekonomi, ilmu pengetahuan dan 

teknologi (iptek), politik, pertahanan dan keamanan, hukum dan aparatur, 

pembangunan wilayah dan tata ruang, penyediaan sarana dan prasarana, serta 

pengelolaan sumber daya alam (SDA) dan lingkungan hidup. Di samping banyak 

kemajuan yang telah dicapai, masih banyak pula tantangan atau masalah yang belum 

sepenuhnya terselesaikan. Untuk itu, masih diperlukan upaya mengatasinya dalam 

pembangunan nasional 20 tahun ke depan. Bidang sosial budaya yang dimaksud 

dalam Undang-Undang tersebut adalah: 

1. Pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan terkait erat dengan kualitas 

hidup manusia dan masyarakat Indonesia. Kondisi kehidupan masyarakat dapat 

tercermin pada aspek kuantitas dan struktur umur penduduk serta kualitas 

penduduk, seperti pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. 

2. Pembangunan di bidang budaya sudah mengalami kemajuan yang ditandai 

dengan meningkatnya pemahaman terhadap keberagaman budaya, pentingnya 

toleransi, dan pentingnya sosialisasi penyelesaian masalah tanpa kekerasan, 

serta mulai berkembangnya interaksi antarbudaya. Namun, di sisi lain upaya 
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pembangunan jati diri bangsa Indonesia, seperti penghargaan pada nilai budaya 

dan bahasa, nilai solidaritas sosial, kekeluargaan, dan rasa cinta tanah air 

dirasakan makin memudar. Hal tersebut, disebabkan antara lain, karena belum 

optimalnya upaya pembentukan karakter bangsa, kurangnya keteladanan para 

pemimpin, lemahnya budaya patuh pada hukum, cepatnya penyerapan budaya 

global yang negatif, dan kurang mampunya menyerap budaya global yang 

lebih sesuai dengan karakter bangsa, serta ketidakmerataan kondisi sosial dan 

ekonomi masyarakat. 

Amanat dari undang-undang no 17 tahun 2007 tentang RPJPN adalah sebagai berikut: 

1. RPJP Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam 

penyusunan RPJM Nasional yang memuat Visi, Misi dan Program Presiden. 

2. RPJP Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi acuan 

dalam penyusunan RPJP Daerah yang memuat visi, misi, dan arah 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah. 

3. “……..rencana pembangunan jangka panjang nasional yang dituangkan dalam 

bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional adalah produk dari semua 

elemen bangsa, masyarakat, pemerintah, lembaga-lembaga negara, organisasi 

kemasyarakatan dan organisasi politik”. 

4. Pembangunan nasional adalah rangkaian upaya pembangunan yang 

berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa 

dan negara, untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional 

sebagaimana  dirumuskan dalam Pembukaan  Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian upaya pembangunan tersebut 

memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti, dengan 

menaikkan  tingkat  kesejahteraan  masyarakat  dari  generasi  demi  generasi. 
Pelaksanaan upaya tersebut  dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan 
masa sekarang tanpa mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk 

memenuhi kebutuhannya. 

5. “…..dalam 20 tahun mendatang, sangat penting dan mendesak bagi bangsa 

Indonesia untuk melakukan penataan kembali berbagai langkah-langkah, antara 

lain di bidang pengelolaan sumber daya alam, sumber daya manusia, 

lingkungan hidup dan kelembagaannya sehingga bangsa Indonesia dapat 

mengejar ketertinggalan dan mempunyai posisi yang sejajar serta daya saing 

yang kuat di dalam pergaulan masyarakat Internasional”. 

Dari penjabaran di atas,dapat disimpulkan bahwa prioritas pembangunan dalam 

bidang sosial budaya untuk tahun 2015-2019 adalah mengenai pembangunan jati diri 

dan karakter bangsa seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang No. 17 tahun 

2007 tentang RPJPN. Pembangunan jati diri dan karakter bangsa merupakan hal 

yang urgensi saat ini. 
 

PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN DALAM RANCANGAN AWAL RPJMN 

2015 – 2019 BUKU I 
Untuk  menunjukkan  prioritas  dalam  jalan  perubahan  menuju  Indonesia  yang 
berdaulat secara politik, mandiri dalam bidang ekonomi, dan berkepribadian dalam 

kebudayaan, dirumuskan sembilan agenda prioritas dalam pemerintahan ke depan. 

Kesembilan agenda prioritas itu disebut NAWA CITA. 

1. Menghadirkan   kembali   negara   untuk   melindungi   segenap   bangsa   dan 
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memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara. 

2. Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan 

yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. 

3. Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan 

desa dalam kerangka negara kesatuan. 

4. Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan 

penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. 

5. Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. 

6. Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar Internasional 

sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia 

lainnya. 

7. Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor 

strategis ekonomi domestik. 

8. Melakukan revolusi karakter bangsa. 

9. Memperteguh kebhineka-an dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. 
 

Dalam  kerangka  pembangunan  bidang  Kebudayaan,  agenda  ke  sembilan  yaitu: 

MEMPERTEGUH KEBHINEKAANDAN MEMPERKUAT RESTORASI SOSIAL 

INDONESIA, merupakan agenda pokok yang lebih lanjut perlu dilaksanakan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya melalui Direktorat Jenderal 

Kebudayaan. 

Sasaran  yang  akan  dicapai  dalam  rangka  meneguhkan  Kebhinekaan  dan 

memperkuat restorasi sosial pada tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut: 

1. Terbangunnya modal sosial guna mewujudkan kepedulian sosial, gotong- 

royong, kepercayaan antarwarga, dan perlindungan lembaga adat, serta 

kehidupan bermasyarakat tanpa diskriminasi dan penguatan nilai 
kesetiakawanan sosial. 

2. Meningkatnya peran pranata sosial-budaya untuk memperkuat kohesi, harmoni 

dan solidaritas sosial berbasis nilai-nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. 

3. Meningkatnya peneguhan hukum sesuai amanat konstitusi. 

4. Menguatnya lembaga kebudayaan sebagai basis budaya pembangunan dan 

karakter bangsa. 

5. Meningkatnya promosi dan diplomasi kebudayaan sebagai upaya pertukaran 

budaya untuk meningkatkan pemahaman kemajemukan dan penghargaan 

terhadap perbedaan antar suku-bangsa secara nasional dan internasional. 

 
PEMBANGUNAN  KEBUDAYAAN  DALAM  RANCANGAN  AWAL  RPJM 

2015 – 2019 (BUKU II) 
Sasaran terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri 
yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur di tengah 

pergaulan global, ditandai oleh : 

1. Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan keragaman budaya 

yang mencakup adat, tradisi, kepercayaan serta nilai-nilai positif sejarah bangsa 

untuk mendukung terwujudnya karakter dan jatidiri bangsa yang memiliki 

ketahanan budaya yang tangguh. 

2. Meningkatnya  apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya. 

3. Meningkatnya kualitas pengelolaan dalam upaya pelindungan, pengembangan 

dan pemanfaatan warisan budaya. 
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4. Meningkatnya apresiasi dan promosi budaya antardaerah serta antara Indonesia 

dan mancanegara. 

5. Meningkatnya kapasitas sumber daya pembangunan kebudayaan dalam 

mendukung upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan. 
 

Berdasarkan Buku II RPJM 2015 – 2019, sasaran pembangunan kebudayaan 

adalah: Terwujudnya insan Indonesia yang bermartabat, berkarakter dan berjati diri 

yang mampu menjunjung tinggi nilai budaya bangsa dan peradaban luhur di tengah 

pergaulan global, ditandai oleh : (a) Meningkatnya kesadaran dan pemahaman 

masyarakat akan keragaman budaya yang mencakup adat, tradisi, kepercayaan 

serta nilai-nilai positif sejarah bangsa untuk mendukung terwujudnya karakter dan 

jatidiri bangsa yang memiliki ketahanan budaya yang tangguh; (b) Meningkatnya 

apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya; (c) Meningkatnya 

kualitas pengelolaan dalam upaya pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan 

warisan budaya; (d) Meningkatnya apresiasi dan promosi budaya antardaerah serta 

antara Indonesia dan mancanegara; (e) Meningkatnya kapasitas sumber daya 

pembangunan kebudayaan dalam mendukung upaya pelindungan, pengembangan, 

dan pemanfaatan kebudayaan. 
 

 
 

IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN INTENGIBLE 
1. Semakin berkembangnya pemahaman terhadap pentingnya karakter dan jati diri 

bangsa berlandaskan pada nilai-nilai luhur yang ditandai dengan meningkatnya 

upaya: 

1) inventarisasi nilai-nilai tradisi dan aktualisasi karya budaya; 
2) sosialisasi   pembangunan   karakter   bangsa,   serta   anugerah   penghargaan 

terhadap pelaku budaya; 

3) pemetaan komunitas adat; 

4) kajian, bimbingan dan  penyuluhan, inventarisasi dan dokumentasi sejarah 

serta nilai tradisional; 

5) revitalisasi kesenian yang hampir punah dan inventrarisasi seni budaya; 

6) pencatatan warisan budaya tak benda; 

7) layanan Lembaga Sensor Film; 

2. Meningkatnya  apresiasi  masyarakat  terhadap  hasil  karya  seni  budaya  dan 

perfilman yang ditandai oleh: 

1) fasilitasi sarana pengembangan, pendalaman, serta pagelaran seni dan budaya 

25 unit  di ibukota provinsi dan  di ibukota kabupaten dan kota; 

2) fasilitasi pagelaran, pameran, festival, lomba dan pawai kesenian; 

3) fasilitasi penyelenggaraan event festival film di dalam dan luar negeri; 

4) pelindungan hak atas kekayaan intelektual (HKI) terhadap karya seni dan 

budaya; 

5) pengembangan galeri nasional; 

6) fasilitasi pendukungan pengembangan seni budaya di Taman Budaya. 

 
IMPLEMENTASI PEMBANGUNAN BIDANG KEBUDAYAAN 

Meningkatnya dukungan sumber daya kebudayaan yang ditandai oleh: 

1) Pelaksanaan penelitian dan pengembangan bidang kebudayaan; dan 

2) pendidikan dan pelatihan SDM kebudayaan. 
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ALUR KETERKAITAN PROGRAM DAN KEGIATAN BPNB BALI 

(WILAYAH KERJA BALI, NTB, NTT) 
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B. RENCANA STRATEGIS PROGRAM DAN KEGIATAN BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA BALI 
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2015-2019 
 

No 
SASARAN 

STRATEGIS 

AKTIVITAS/KEGIATAN  
 

2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
 

Peningkatan 
penelitian, 
pengembangan dan 
pemanfaatan 
kebudayaan  

     

 1. Jumlah kajian 
tentang aspek-
aspek tradisi, 
kepercayaan, 
kesenian, 
perfilman dan 
kesejarahan 

Kajian tentang Aspek Tradisi, 
Kepercayaan, Kesenian, 
Perfilman, dan Kesejarahan: 
1. Monumen Perjuangan 

Blumbungan Kabupaten 
Badung, Provinsi Bali                                                                                                                                                                                              

2. Upacara Pertanian dalam 
Sistem Subak di Bali          

3. Kearifan  Lokal 
Masyarakat Nelayan di 
Tanjung Luar Lotim NTB  

4. Kecimol Seni Kolaborasi 
Kajian bentuk Fungsi  dan 
Nilai              

5. Tradisi Memberi 
Makanan kepada Leluhur 
di Kelimutu Ende Provinsi 
NTT                                 
 

 

Kajian tentang Aspek Tradisi, 
Kepercayaan, Kesenian, 
Perfilman, dan Kesejarahan: 
1. Kajian Tari Sanghyang di 

Kabupaten Karangasem, 
Provinsi Bali 

2. Permainan Ayun Jantra di 
Trunyan, Bangli, Bali 

3. Peranan Pemimpin Adat 
dalam Struktur 
Masyarakat Suku Duo 
Donggo di Kabupaten 
Bima 

4. Kearifan Lokal Masyarkat 
Nelayan di Provinsi NTT                           

5. Kajian Naskah Kuno 
Lontar Rengganis di 
Lombok Barat Provinsi 
NTB                  

6. Sejarah Masuknya Islam 
dan Perkembangan 
Pemukiman Islam di Desa 
Kecicang, Kabupaten 

Kajian tentang Aspek 
Tradisi, Kepercayaan, 
Kesenian, Perfilman, dan 
Kesejarahan: 
1. Tradisi Keberan di Desa 

Mayungan Kec. Baturiti, 
Kab. Tabanan, Bali                 

2. Nyepi Desa di Desa 
Lebu, Kec. Sidemen, 
Kab. Karangasem, Bali    

3. Pengembangan Potensi 
Pariwisata di Kawasan 
Mandalika, Desa Kuta, 
Kecamatan Pujut, 
Kabupaten Lombok 

4. Tradisi Roah Segare di 
Desa Kuta, Kec. Pujut, 
Kab. Lombok Tengah, 
Nusa Tenggara Barat   

5. Kajian Naskah Kuno 
Tentang Pengobatan  
Tradisional di Bali                                                                                                                                                                                                 

6. Sejarah Kampung Melayu 

Penelitian tentang Aspek 
Tradisi, Kepercayaan, 
Kesenian, Perfilman, dan 
Kesejarahan: 

1. Pergeseran Nila 
Rimpu pada 
Masyarakat Bima, 
Kelurahan Nitu, 
Kecamatan Raba, 
Kota Bima, Nusa 
Tenggara Barat                                                                                                                                                 

2. Pemberdayaan 
Organisasi Penghayat 
Kepercayaan Uis 
Neno Ma Uis Pah di 
Desa Boti, Kecamatan 
Kie, Kabupaten Timor 
Tengah Selatan, 
Provinsi Nusa 
Tenggara Timur                                                                                                

Penelitian tentang Aspek 
Tradisi, Kepercayaan, 
Kesenian, Perfilman, dan 
Kesejarahan: 
1. Tii Langga Pada 

Masyarakat Rote, Nusa 
Tenggara Timur 

2. Mobilitas Orang Nusa 
Penida Ke Melaya- 
Jembrana Tahun 1937 

3. Perang Ketipat Di Desa 
Kapal, Badung, Bali (Karya 
Budaya Teregistrasi 
Nasional) 

4. Kepercayaan Jingi Tiu di 
Sabu Raijua, Nusa 
Tenggara Timur 

5. Kepercayaan 
Lahatala/Tala bagi 
Masyarakat Alor, Kab. 
Alor, Prov. NTT 

6. Perang antar Suku Sumba 
pada Abad Ke-18 sampai 
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Karangasem, Provinsi Bali                                                                                                                                              
7. Laut Sawu sebagai Jalur 
Perdagangan yang Strategis 

di Nusa Tenggara pada 
Abad ke-19 
 

 
 

di Bima NTB                                                                                                                                                                                                                         
7. Kehidupan Nelayan Lintas 

Batas di Rote Ndao NTT                                
8. Benteng Lohayong di 

Pulau Solor, Kab. Flore 
Timur, NTT                 

9. Sistem Kesenian 
Masyarakat Etnis Dawan 
di Kabupaten Timur  
Tengah Selatan, NTT            
 

 

3. Perubahan Kultural 
Masyarakat Bali 
(Studi Deskriptif 
Kualitatif Mengenai 
Cara Berpakaian Adat 
Ke Pura Pada 
Masyarakat Bali)                                                                                                                                                                                                                                       

4. Bugis dan Bajo di 
Labuan Bajo, 
Kabupaten Manggarai 
Barat  Perspektif 
Sejarah  dan Budaya                          

5. Reo Sebagai Pusat 
Perdagangan di Flores 
Barat, Nusa Tenggara 
Timur    

6. Migrasi Orang Rote di 
Pulau Timor pada 
Abad XIX  

7. Seni Janturan: 
Adaptasi Kesenian 
Masyarakat Bali-Islam 
Terhadap Kesenian 
Masyarakat Bali-
Hindu di Kabupaten 
Jembrana, Bali                                                                                                                                 

8. Dampak Modernisasi 
terhadap Kesenian 
Tradisional Esot-Esot 
di Desa Aikmel, 
Kabupaten Lombok 
Timur, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat    

9. Purana Perti Sentana 

Abad 19 di Kab. Sumba 
Timur, Prov. NTT 

7. Sejarah Perkotaan 
Kalabahi, Kab. Alor, Prov. 
NTT 

8. Mandolin Di Desa 
Pupuan,Kabupaten 
Tabanan, Prov. Bali (Karya 
Budaya Teregistrasi 
Nasional) 

9. Upacara Tradisional Poli 
Pari Di Kabupaten Timor 
Tengah Selatan, Prov. NTT 

10. Taji Lopi Toi Di Teluk Bima 
Nusa Tenggara Barat 

11. Upacara Wong Perau di 
Desa Merita, Kec. Abang 
Kab. Karangasem. 

12. Kerajinan Tenun di 
kampung Bena 
kecamatan Jeribun 
kabupaten Ngada 

13. Batetulak Tradisi Tolak 
Bala di Rembiga Lombok 
Provinsi Nusa Tenggara 
Barat 

14. Pelabuhan Sangsit di 
Buleleng:   Bandar 
Terlupakan di Bali Utara 
Pada Masa Lalu dan 
Sekarang 

15. Perkawinan Adat Tepal 
Populasi Terpencil di Kec. 
Batu Lante Kab. Sumbawa 

16. Kearifan Tradisional 
Masyarakat Bima di NTB 

17. Perubahan Sosial 
Masyarakat Nelayan di 
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Bendesa Gerih Di 
Kabupaten Badung 
(Akan terbit dalam 
bentuk buku, Purna) 

10. Keberadaan Mitos dan 
Realitas Nyale/Nale Di 
Sumba Barat dan 
Lembata (Perspektif 
Pendidikan 
Multikuluralisme) 
(Terbit dalam jurnal 
nasional 
terakreditasi,Purna) 

11. Pemberdayaan Seni 
Lukis Kaca Di Desa 
Depeha Buleleng (Tidak 
diterbitkan,Purna) 

12. Tradisi Nyakan Diwang 
Di Desa Dencarik 
Kecamatan Banjar 
Kabupaten Buleleng 
(Terbit dalam jurnal 
Nasional terkareditasi, 
Ngurah Jayanti) 

13. Pelestarian Penyu Di 
Pulau Serangan (Terbit 
dalam jurnal nasional 
terakreditasi, Ngurah 
Jayanti) 

14. Komodifikasi Fungsi 
Balai Banjar Dalam 
Globalisasi (Tidak 
Diterbitkan,Ngurah 
Jayanti) 

15. Perdagangan Mata 
Uang Belanda Di Bali 
Abad Ke-19 (Terbit 

Kecamatan Empang 
Kabupaten Sumbawa di 
NTB 

18. Gunung Tambora dalam 
Sejarah Tradisi Lisan 
Masyarakat Dompu 

19. Identifikasi dan 
Multikulturalisme 
Masyarakat Kota Ende, 
Prov NTT 

20. Sejarah Pendidikan di 
Kota Kalabahi Kabupaten 
Alor Nusa Tenggara Timur 

21. Permainan Tradisional 
Karaci di Kabupaten 
Sumbawa, NTB. 

22. Peranan Muhammadiyah 
dalam Sistem Pendidikan 
Islam di Bima NTB 

23. Pandangan Nasionalisme 

dan dampaknya Terhadap 

Generasi Muda di 

Kabupaten Malaka, NTT 

24. Pacuan Kuda di Sumba 
Timur, NTT 

25. Rumah Adat Suku Abui, 
Kabupaten Alor,  Prov. 
NTT 

26. Arsitektur Tradisional 
Suku Sasak di Desa Ende, 
Kab. Lombok Tengah, 
NTB. 

27. Tradisi Baleo di Lamalera, 
Kab. Lembata, NTT 

28. Perjuangan dan Peranan 
Tokoh Masyarakat 
Sumbawa Besar dalam 
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dalam jurnal 
terakreditasi, Kamasan) 

16. Pelabuhan Kuta dan 
Tuban Dalam 
Perdagangan Abad Ke-
19 (Terbit dalam jurnal 
terakreditasi,Kamasan) 

17. Sejarah Kain Tenun 
Cepuk dan Dampaknya 
Bagi Masyarakat Di 
Pulau Nusa Penida 
(Tidak 
diterbitkan,Kamasan). 

18. Unsur Didaktis Dalam 
Dramatari Wayang 
Wong Di Desa Tunjuk 
Kecamatan Tabanan, 
Kabupaten Tabanan 
(Terbit dalam jurnal 
terakerditasi, Yufiza) 

19. Upacara Usaba Sumbu 
Di Desa Timbrah 
Karangasem (Terbit 
Dalam Jurnal 
Terakreditasi, Yufiza) 

20. Tarian Sakral Baris 
Memedi  Di Kecamatan 
Penebel, Tabanan 
(Tidak Diterbitkan, 
Yufiza) 

21. Kreativitas Seni Budaya 
Sekaa Teruna-Teruni 
Dalam Menyambut Hari 
Pengrupukan Di 
Kabupaten Badung 
(Terbit Dalam Jurnal 
Terakreditasi, 
Dwikayana) 

Mempertahankan 
Kemerdekaan RI di 
Sumbawa Tahun 1946-
1949 

29. Gareng Lamen di 
Kabupaten Sikka, Flores, 
NTT 

30. Tabuh Lelambatan di 
Provinsi Bali 

31. Perkembangan Panti 
Sosial Jara Maya Pati di 
desa Kaliasem, Kec. 
Banjar, Kab. Buleleng 

32. Upacara Metulaq Di Desa 
Pujut, Kabupaten Lombok 
Tengah, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat. 

33. Permainan Tradisional 
Karaci di Sumbawa Nusa 
Tenggara Barat 

34. Nilai Baris Luh di Desa 
Taro Tegalalang Gianyar 

35. Tari Perang  Ma’ekat di 
Soe Nusa Tenggara Timur. 

36. Tradisi Mesuryak di 
Dusun  Bongan Gede 
Desa Bongan Kec. dan 
Kabupaten Tabanan 

37. Tradisi Matita di Kab. 
Timor Tengah Utara 

38. Tradisi Nyakan Diwang di 
Desa Dencarik Kecamatan 
Banjar Kab Buleleng 

39. Pembauran Etnik di Kota 
Tua Ampenan, Kota 
Mataram,NTB.  

40. Peran Lamafa Dalam 
Kehidupan Nelayan Di 
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22. Bentuk, Fungsi dan 
Makna Tari Sambleh Di 
Pura Desa Cemenggon 
Kabupaten Badung 
(Terbit Dalam Jurnal 
Terakreditasi, 
Dwikayana) 

23. Nilai Budaya Pada Seni 
Lukis Wayang Kamasan 
(Tidak Diterbitkan, 
Dwikayana). 

24. Ritual Nyedekah Adat Di 
Bayan Kabupaten 
Lombok Utara (Terbit 
Dalam Jurnal 
Terakreditasi, Riana 
Dyah) 

25. Akulturasi Multietnis Di 
Kota Ampenan (Terbit 
Dalam Jurnal 
Terakredatasi, Riana 
Dyah) 

26. Inventarisasi Kain Tenun 
Kre Alang Di Sumbawa 
(Tidak Diterbitkan, 
Riana Dyah). 

27. Degradasi Tradisi 
Menenun Songket Di 
Kelurahan Beratan 
Buleleng (Terbit Dalam 
Jurnal Terakreditasi, 
Armini) 

28. Tantangan Perjalanan 
Nelayan Lintas Batas Di 
Rote Ndao (Terbit 
Dalam Jurnal 
Terakreditasi, Armini) 

29. Sepat: Kuliner Khas 

Lembata 
41. Tradisi” Majuk-jukan di 

Desa Bengkala, Kec. 
Kubutambahan, Buleleng. 

42. Tradisi Bisotian Pade di 
Desa Kelungkung, 
Kabupaten Sumbawa, 
NTB 

43. Sejarah Kain Tenun Cepuk 
Dan Dampaknya Bagi 
Masyarakat Di Pulau Nusa 
Penida. 

44. Eksistensi Mitos dan 
Realitas Nale di Lembata 
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Sumbawa NTB (Tidak 
Diterbitkan, Armini) 

30. Tradisi Ngerebeg Di 
Pura Beten Bingin 
Tegalalang Gianyar 
(Terbit Dalam Jurnal 
Terakreditasi, A.A. Rai 
Gria) 

31. Kajian Nilai Baris Luh Di 
Desa Taro Tegalalang 
Gianyar (Terbit Dalam 
Jurnal Terakreditasi, 
A.A. Rai Gria) 

32. Usaba Manggung Di 
Bugbug Karangasem 
(Tidak Diterbitkan, A.A. 
Rai Gria) 

33. Tradisi Metetebahan Di 
Desa Bugbug 
Karangasem (Terbit 
Dalam Jurnal 
Terakreditasi, Wayan 
Sudarma) 

34. Tradisi Tektekprus 
Rangkaian Siat Api Di 
Desa Duda Karangasem 
(Terbit Dalam Jurnal 
Terakreditasi, Wayan 
Sudarma) 

35. Jaja Pais: Kuliner Desa 
Pringsari Kecamatan 
Selat Kabupaten 
Karangasem (Tidak 
Diterbitkan, Wayan 
Sudarma) 

36. Tradisi Mejurag Tipat Di 
Desa Sekardadi 
Kabupaten Bangli (Tidak 
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Diterbitkan, Bambang) 

37. Inventarisasi Karya 
Budaya di Daerah 
Perbatasan di NTT 

(Tidak Diterbitkan, 
Hartono) 

38. Tari Jai Di Kampung 
Bena Desa Tiworiwu 
Kabupaten Ngada NTT 
(Terbit Dalam Jurnal 
Terakreditasi, 
Sumarheni) 

39. Festival Layang-Layang 
Di Pantai Padanggalak 
Sanur: Ajang Kreativitas 
Anak Muda Bali (Terbit 
Dalam Jurnal 
Terakreditasi, 
Sumarheni) 

40. Tari Mabuang Desa 
Sibetan Kecamatan 
Bandem Kabupaten 
Karangasem (Tidak 
Diterbitkan. Sumarheni) 

41. Kesenian Mandolin Di 
Pupuan Tabanan (Terbit 
Dalam Jurnal 
Terakreditasi, 
Satyananda) 

42. Eksistensi Alat Musik 
Tradisonal Preret Di 
Jembrana (Terbit Dalam 
Jurnal Terakreditasi, 
Satyananda) 

43. Teater Tradisional: 
Tantangan dan Peluang 
(Tidak Diterbitkan, 
Satyananda). 
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44. Peranan Tokoh 
Masyarakat Sumbawa 
Besar Pada Masa 
Revolusi Fisik Di 
Sumbawa Besar Tahun 
1945-1949( Terbit 
Dalam Jurnal 
Terakreditasi, 
Nuryahman) 

45. Perubahan Sosial 
Masyarakat Nelayan Di 
Kecamatan Empang 
Kabupaten Sumbawa 
NTB (Terbit Dalam 
Jurnal Terakreditasi, 
Nuryahman) 

46. Ritual Adat Selamat 
Asuh Mangku 
Perumbaq Daya 
Kabupaten Lombok 
Utara (Tidak 
Diterbitkan, 
Nuryahman) 

47. Pelabuhan Sangsit Di 
Buleleng: Bandar 
Perdagangan Di Bali 
Utara Abad XIX (Terbit 
Dalam Jurnal 
Terakreditasi, Sugianto) 

48. Parang Pinggang Dan 
Lelaki Sumba (Makna 
Parang Pinggang Bagi 
Lelaki Di Sumba (Terbit 
Dalam Jurnal 
Terakreditasi, Sugianto) 

49. Watu (Lupe) Payung 
Tradisional Sambori 
Masyarakat Bima NTB 
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(Tidak Diterbitkan, 
Sugianto) 

50. Migrasi Orang Nusa 
Penida Ke Melaya 
Jembrana (Terbit Dalam 
Jurnal 
Terakreditasi,Sumarja) 

51. Dampak Sosial Ekonomi 
Kerajinan Gerabah Dan 
Keramik Di Desa Pejaten 
Kabupaten Tabanan Bali 
(Terbit Dalam Jurnal 
Terakreditasi,Sumarja) 

52. Tradisi Cakepung Di 
Karangasem (Tidak 
Diterbitkan, Sumarja) 

53. Tradisi Majukjukan Di 
Desa Bengkala 
Kecamatan 
Kubutambahan 
Kabupaten Buleleng 
(Tidak Diterbitkan, 
Sumerta) 

54. Tradisi Ngerebeg Di 
Desa Sudaji Kecamatan 
Sawan Kabupaten 
Buleleng (Terbit Dalam 
Jurnal Terakreditasi, 
Ariani) 

55. Usaba Mumu Di Desa 
Adat Bungaya 
Kecamatan Bebandem 
Kabupaten Karangasem 
(Terbit Dalam Jurnal 
Terakreditasi, Ariani) 

56. Silu: Alat Musik 
Tradisional Di Bima 
(Tidak Diterbitkan, 
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Ariani) 
57. Tradisi Meyeh 

Ganggangan Di Puri 
Belayu Tabanan Bali 
(Terbit Dalam Jurnal 
Terakreditasi, Sudarma 
Putra) 

58. Tradisi Petik Laut Di 
Desa Tibu Biu 
Kerambitan (Terbit 
Dalam Jurnal 
Terakreditasi, Sudarma 
Putra) 

59. Tradisi Nyepi Segara Di 
Desa Kusamba, Tabanan 
(Tidak Diterbitkan , 
Sudarma Putra). 

60. Kesenian Okokan Di 
Kediri Kabupaten 
Tabanan (Terbit Dalam 
Jurnal Terakreditasi, 
Yudha) 

61. Seni Beladiri Tengklung 
(Terbit Dalam Jurnal 
Terakreditasi,Yudha-
Wakhyu) 

62. Tari Empar Samawa Di 
Kabupaten Sumbawa 
(Tidak Diterbitkan, 
Yudha) 

63. Potensi Pengembangan 
Pariwisata Di Desa Taro 
Kabupaten Gianyar Bali 
(Terbit Dalam Jurnal 
Terakreditasi, Cok Istri 
Suryawati) 

64. Tradisi Rambut Panjang 
Gadis Wawo Kabupaten 
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Bima (Terbit Dalam 
Jurnal Terakreditasi, Cok 
Istri Suryawati) 

65. Pahlawan Yang 
Terlupakan Di 
Kabupaten Badung 
“Wayan Likes” (Tidak 
Diterbitkan, Cok Istri 
Suryawati) 

66. Ritual Purung Ta 
Kadonga Ratu Di 
Kabupaten Sumba 
Tengah (Terbit Dalam 
Jurnal Terakreditasi, 
Wakhyu)  

 

 2. Jumlah 

Dokumentasi 

Pelestarian Nilai 

Budaya 

Dokumentasi Pelestarian 
Nilai Budaya: 
1. Pencetakan dan 

penerbitan:  Jurnal 
Penelitian Sejarah dan 
Nilai Tradisional   dan  
Jnana Budaya Media 
Informasi Sejarah, Sosial 
dan Budaya. 

2. Penerbitan Informasi 
Publik/Profil/Informasi  
Sejarah dan Budaya 

Dokumentasi Pelestarian 
Nilai Budaya: 
1. Pencetakan dan 

penerbitan: Jurnal 
Penelitian Sejarah dan 
Nilai Tradisional   dan  
Jnana Budaya Media 
Informasi Sejarah, Sosial 
dan Budaya. 

2. Penerbitan Informasi 
Publik/Profil/Informasi  
Sejarah dan Budaya 

Dokumentasi Pelestarian 
Nilai Budaya: 
1. Pencetakan dan 

penerbitan: Jurnal 
Penelitian Sejarah dan 
Nilai Tradisional   dan  
Jnana Budaya Media 
Informasi Sejarah, 
Sosial dan Budaya. 

2. Penerbitan Informasi 
Publik/Profil/Informasi  
Sejarah dan Budaya 

Dokumentasi Pelestarian 
Nilai Budaya: 
1. Pencetakan dan 

penerbitan: Jurnal 
Penelitian Sejarah dan 
Nilai Tradisional   dan  
Jnana Budaya Media 
Informasi Sejarah, Sosial 
dan Budaya. 

2. Pencetakan dan 
Pengiriman 
Naskah Hasil 
Penelitian 

3. Pencetakan dan 
Pengiriman Hasil 
Inventarisasi 
Karya Budaya 

4. Penerbitan Informasi 
Publik/Profil/Informasi  
Sejarah dan Budaya 

5. Perekaman 
Peristiwa Sejarah 

Dokumentasi Pelestarian 
Nilai Budaya: 
1. Pencetakan dan 

penerbitan: Jurnal 
Penelitian Sejarah dan 
Nilai Tradisional   dan  
Jnana Budaya Media 
Informasi Sejarah, Sosial 
dan Budaya. 

2. Pencetakan dan 
Pengiriman Naskah 
Hasil Penelitian 

3. Pencetakan dan 
Pengiriman Hasil 
Inventarisasi Karya 
Budaya 

4. Penerbitan Informasi 
Publik/Profil/Informasi  
Sejarah dan Budaya 

5. Perekaman 
Peristiwa Sejarah 
dan Budaya 
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dan Budaya 
6. Perekaman 

Warisan Budaya 
Tak Benda 

6. Perekaman 
Warisan Budaya 
Tak Benda 

 

 3.  Jumlah 
inventarisasi 
perlindungan 
karya budaya 

Inventarisasi Perlindungan 
Karya Budaya: 
1. Mekotek di Provinsi Bali 
2. Tari Tandak Gerak di 

Provinsi NTB 
3. Sei di Provinsi NTT 

 

Inventarisasi Perlindungan 
Karya Budaya: 
1. Mekare-Kare di Desa 

Tenganan 
Pegringsingan, Provinsi 
Bali 

2. Be Tutu di Desa Peliatan 
Ubud, Gianyar, Provinsi 
Bali 

3. Kareku Kandei Di 
Kabupaten Bima, Provinsi 
NTB 

4. Tari Bonet Kabupaten 
Timor Tengah Selatan di 
Provinsi NTT 
 

Inventarisasi Perlindungan 
Karya Budaya: 
1. Kain Tenun Songket di 

Desa Beratan, Kec. 
Sukasada, Kab. Buleleng, 
Bali          

2. Kain Tenun Pringgasela 
Lombok Timur  NTB                                                                                                                                                                                                                   

3. Bau Nyale di Nusa 
Tenggara Barat                                                                                                                                                                                                                           

4. Tari Lego-Lego di Provinsi 
NTT         

 
 

 

Inventarisasi Perlindungan 
Karya Budaya: 

1. Pencatatan dan 
Inventarisasi WBTB 

2. Pangalantaka: Sistem 
Penetapan Purnbama 
Tilem dalam Kalender Bali 
di Kabupaten Buleleng, 
Provinsi 

3. Genjek: Seni Karawitan 
Bali di Desa Ngis, 
Kecamatan Abang, 
Kabupaten Karangasem, 
Provinsi Bali    

4. Tari Sireh di Dusun Buani, 
Desa Bentek, Kecamatan 
Gangga, Kabupaten 
Lombok Utara, Provinsi 
Nusa Tenggara Barat                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Tari Gawi di Kabupaten 
Ende, Provinsi Nusa 
Tenggara Timur                                                                                                                                                                                                  
   

Inventarisasi Perlindungan 
Karya Budaya: 
1. Tradisi “Tama Beleq” di 

Desa Salut, Kec. 
Payangan, Kab. Lombok 
Utara, NTB.  (Belum 
Teregistrasi) 

2. Baris Memedi, Tarian 
Sakral di Desa Puluk-
Puluk, Kec. Penebel 
Tabanan(Belum 
Teregistrasi) 

3. Seni Lukis Gaya Batuan di 
Provinsi Bali (Karya 
Budaya Teregistrasi 
Nasional Tahun 2013) 

4. Perang Timbung Di 
Lombok Barat NTB (Karya 
Budaya Teregistrasi 
Nasional Tahun 2011) 

5. Musik Tradisional 
Genggong di Kecamatan 
Gangga Kab. Lombok 
Utara (Belum 
Teregistrasi) 

6. Tradisi Barempuk Di 
Sumbawa 
Barat,NTB(Belum 
Teregistrasi) 

7. Barapan Kebo di 
Sumbawa Nusa 
Tenggara Barat (Belum 
Teregistrasi) 

8. Tari Cerana di Kabupaten 
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Kupang,NTT  (Belum 
Teregistrasi) 

9. Tradisi Ntumbu Di 
Desa Maria, 
Kecamatan 
Wawo, Kabupaten 
Bima NTB (Karya 
Budaya 
Teregistrasi 
Nasional Tahun 
2011) 

10. Penjor di Provinsi Bali 
(Belum Teregistrasi) 

11. Uma Leme di Kabupaten 
Bima, Provinsi NTB 
(Belum Teregistrasi) 

12. Lukisan Kaca di 
Nagasepa, Buleleng 
(Belum Teregistrasi) 

13. Ayam Rarang: Kuliner 
Khas Lombok (Belum 
Teregistrasi 
Nasional) 

14. Tarian Gandrung Telaga 
Sakti Di Nusa Penida, Kab. 
Klungkung, Prov. Bali 
(Belum Teregistrasi 
Nasional) 

15. Lopo di Provinsi NTT 
16. Pedang Sumba di 

Kabupaten Sumba 
Barat, Provinsi NTT 
(Belum Teregistrasi 
Nasional) 

17. Kesenian Cupak 
Gurantang di Kabupaten 
Lombok Barat, Nusa 
Tenggara Barat (Karya 
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Budaya Teregistrasi 
Nasional Tahun 2013) 

18. Tari Baris Cina di 
Desa Sanur, Kota 
Denpasar, Provinsi 
Bali (Karya Budaya 
Teregistrasi 
Nasional Tahun 
2016) 

19. Tradisi Mesabatan Biu 
di Tenganan  Dauh Tukad 
Kabupaten 
Karangasem, Provinsi 
Bali (Belum 
Teregistrasi) 

20. Permainan Tradisional 
Rangku Alu di 
Manggarai Nusa 
Tenggara Timur 
(Belum Teregistrasi) 

21. Inventarisasi Karya 
Budaya  Tari Wura 
Bongi Monca di Bima, 
NTB (Belum 
Teregistrasi) 

22. Inventarisasi Karya 
Budaya: Kuliner 
Tradisional Jagung 
Bose Di Kabupaten 
Timor Tengah Selatan, 
Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (Karya 
Budaya Teregistrasi 
Nasional) 

23. Tebe: Seni 
Pertunjukkan Di 
Kabupaten Belu, Nusa 
Tenggara Timur (Karya 
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Budaya Teregistrasi 
Nasional) 

24. Inventarisasi Karya 
Budaya Sate Kakul Di 
Provinsi Bali 

25. Inventarisasi Karya 
Budaya Sole Oha Di 
Provinsi Nusa 
Tenggara Timur (Flores 
Timur/Lembata?) 

26. Inventarisasi Karya 
Budaya Jaja Laklak Di 
Provinsi Bali  
 

 4. Jumlah peserta 
internalisasi  
nilai budaya 

Internalisasi Nilai Budaya: 
1. Sarasehan Pesta Kesenian 

Bali 

2. Kerja sama Instansi 

Terkait  

3. Dialog Budaya Bali 

4. Dialog Budaya NTB 

5. Temu Pini Sepuh 

Kepercayaan Terhadap 

Tuhan YME di Bali     

6. Peragaan Tradisi Lisan 

Bali  

7. Peragaan Tradisi Lisan  

NTB  

8. Peragaan Tradisi Lisan  

NTT 

9. Lawatan Sejarah Regional 

KAB. ENDE, PROV. NTT 

10. Jejak Tradisi Daerah KAB. 

ATAMBUA, NTT 

Internalisasi Nilai Budaya: 
1. Pelaksanaan Jejak Tradisi 

Daerah Bali   

2. Lawatan Sejarah Daerah 

Bali 

3. Dialog Budaya NTB 

4. Dialog Budaya NTT 

5. Peragaan Tradisi Lisan Bali  

6. Peragaan Tradisi Lisan  NTB  

7. Peragaan Tradisi Lisan  NTT 

8. Belajar Bersama Maestro 

di Bali 

9. Pemutaran Bioskop Keliling     

10. Rapat Teknis Pelestarian 

Nilai Budaya     

11. Kegiatan Saka Widya 

Budaya Bhakti Pramuka   di 

NTB 

12. Internalisasi Nilai Budaya 

(Pesta Kesenian Bali)    

Internalisasi  Nilai Budaya: 
1. Sarasehan Pesta 

Kesenian Bali 
2. Pelaksanaan Jejak 

Tradisi Daerah NTB        
3. Lawatan Sejarah Daerah 

NTB 
4. Belajar Bersama 

Maestro di Bali        
5. Belajar Bersama 

Maestro di NTB 
6. Pemutaran Bioskop 

Keliling 
7. Pagelaran Seni 

Tradisional Bali       
8. Pagelaran Seni 

Tradisional NTB    
9. Pagelaran Seni 

Tradisional NTT    
10. Penayangan Film dan 

Diskusi Nilai Budaya       
11. Sosialisasi Nilai-Nilai 

Kepahlawanan           

Internalisasi Nilai Budaya: 
1. Internalisasi Nilai 

Budaya (Pesta Kesenian 
Bali) 

2. Pelaksanaan Jejak 
Tradisi Daerah NTT 

3. Lawatan Sejarah Daerah 
NTT 

4. Belajar Bersama 
Maestro di Bali 

5. Belajar Bersama 
Maestro di NTB 

6. Belajar Bersama 
Maestro di NTT 

7. Pemutaran Film dengan 
Mobil Bioskop Keliling 

8. Pagelaran Seni 
Tradisional Bali 

9. Pagelaran Seni 
Tradisional NTB 

10. Pagelaran Seni 
Tradisional NTT 

11. Penayangan Film dan 
Diskusi Nilai Budaya 

Internalisasi Nilai Budaya: 
1. Workshop Pelestarian 

Subak Tingkat Pelajar Se-
Bali 

2. Sarasehan Pesta Kesenian 
Bali 

3. Kerja sama Instansi 
Terkait (Bali, NTB, dan 
NTT) 

4. Fasilitasi Pelestarian NIlai 
Budaya 

5. Belajar Bersama Maestro 
(Bali, NTB, NTT) 

6. Pemutaran Film dengan 
Mobil Bioskop Keliling 

7. Penayangan Film dan 
Diskusi Nilai Budaya 

8. Persemaian Film Keliling 
ke Sekolah-Sekolah 

9. Dialog Budaya Bali 
10. Dialog Budaya NTB 
11. Dialog Budaya NTT 
12. Lomba Permainan 

Tradisional  Bali 
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11. Sosialisasi Nilai-Nilai 

Kepahlawanan 

12. Rapat Teknis Pelestarian 

Nilai Budaya, KUPANG, 

NTT 

13. Saka Widya Budaya 

Bhakti di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat 

14.  Rapat Evaluasi dan 

Perencanaan 

13. Kerjasama Dengan Instansi 

Terkait   

12. Kegiatan Saka Widya 
Budaya Bhakti Pramuka  
di NTT         

13. Dialog Budaya dengan 
Komunitas di Bali       

14. Dialog Budaya dengan 
Komunitas di NTB      

15. Fasilitasi dan 
Kemitraan: Kerjasama 
dengan Instansi 
Terkait/Perguruan 
Tinggi di Bali, NTB, dan 
NTT 

16. Fasilitasi Pelestarian 
NIlai Budaya      
 

12. Persemaian Film Keliling 
ke Sekolah-Sekolah 

13. Sosialisasi Nilai-Nilai 
Kepahlawanan 

14. Dialog Sejarah 
Perbatasan 

15. Kegiatan Saka Widya 
Budaya Bhakti Pramuka  
di NTT 

16. Dialog Budaya dengan 
Komunitas di Bali 

17. Dialog Budaya dengan 
Komunitas di NTB 

18. Dialog Budaya Bali, NTB, 
NTT  

19. Temu Pini Sepuh 
Kepercayaan 3 
Prov.(Bali.NTB NTT). 

20. Ajangsana Budaya Siswa 
terhadap Sistem Subak 
di Bali 

21. Lomba Permainan 
Tradisional   

22. Kerjasama dengan 
Instansi 
Terkait/Perguruan 
Tinggi di Bali 

23. Kerjasama NTB 
24. Kerjasama NTT 
25. Fasilitasi Pelestarian 

NIlai Budaya 

13. Lomba Permainan 
Tradisional  NTB 

14. Lomba  Permainan 
Tradisional NTT 

15. Dialog Budaya dengan 
Komunitas di Bali 

16. Dialog Budaya dengan 
Komunitas di NTB 

17. Peragaan Tradisi Lisan 
Bali/Festival Tradisi Lisan  

18. Peragaan Tradisi Lisan  
NTB  

19. Peragaan Tradisi Lisan  
NTT 

20. Lawatan Sejarah Daerah 
Bali 

21. Jejak Tradisi Daerah  Bali 
22. Sosialisasi Nilai-Nilai 

Kepahlawanan 
23. Rapat Teknis Pelestarian 

Nilai Budaya 
24. Saka Widya Budaya 

Bhakti 
25. Dialog  Sejarah 

Perbatasan 
26. Temu Pini Sepuh 

Kepercayaan 3 Prov. 
(Bali.NTB NTT). 

27. Festival Barapan Kebo di 
Sumbawa 

28. Pameran Kesejarahan dan 
Nilai Tradisional di 3 
Propinsi ( Bali NTB dan 
NTT)  

29. Persemaian Film Keliling 
ke Sekolah-Sekolah 
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30. Ajangsana Budaya Siswa 
terhadap Sistem Subak di 
Bali 

31. Festival Pacua Jara Di 
Bima  NTB. 

32. Lomba Mesatwe Bali 
Tingkat Pelajar (SD dan 
SMP) 

33. Lomba Mageding Bali 
Tingkat Pelajar 

34. Lomba Lagu-Lagu 
Perjuangan 

35. Lomba Membuat 
Makanan Tradisional 
(Sekeha Teruna Teruni) 

36. Lomba Permainan 
Tradisional  

37. Festival Sasando di Nusa 
Tenggara Timur 
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REKAPITULASI KEGIATAN TAHUN 2015 - 2019 
 

Sasaran Kegiatan 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Tahun 

2015 2016 2017 2018 2019 

Peningkatan 

penelitian, 

pengembangan dan 

pemanfaatan 

kebudayaan 

1 Naskah hasil kajian 
pelestarian nilai 

budaya 

 
 

 
5 

 
 

 
8 

 
 

 
13 

 
 

 
12 

 
 

 
15 

 2 Dokumen pelestarian 
nilai budaya 

 

 

20 

 

 

49 17 22 39 

 3 Karya budaya yang 
diinventarisasi 

 

 

3 

 

 

4 

 

 

5 

 

 

7 

 

 

9 

 4 Event Peserta 
internalisasi 
nilai budaya 

 

 

1.050 

(peserta

) 

 

 

1.450 

(peserta) 

 

 

33 

(event) 

 

 

33 

(event) 

 

 

 

35 

(event) 

 

Sesuai dengan Sasaran Strategi: Terlaksananya pengkajian, pelindungan, 
pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, perlu dijelaskan bahwa (Indikator 

Kinerja) IK: 

i. Jumlah  naskah hasil kajian pelestarian sejarah dan nilai budaya dari tahun 2015 
s.d. 2019 berupaya untuk tetap meningkatkan jumlah kajian yang tentunya 

mendukung sasaran minimal di tingkat eselon I dan eselon II. Namun, bila 

memungkinkan bisa secara nasional dalam kajian tema pembentukan karakter dan 

jati diri bangsa. 

ii. Jumlah dokumen pelestarian sejarah dan nilai budaya, merupakan upaya untuk 

penyeberluasan hasil kajian dan informasi publik. 

iii. Jumlah karya budaya yang diinventarisasi 2015 s.d. 2019 tetap berupaya 

mengumpulkan mata budaya sesuai dengan formulir Warisan Budaya Takbenda 

(WBTB) sesuai wilayah kerja. Selain itu, juga inventarisasi diharapkan secara 

penuh satu mata budaya sampai selesai atau tuntas. 

iv. Jumlah event internalisasi nilai budaya disesuaikan dengan jumlah  kegiatan yang 

laksanakan sesuai dengan Renstra BPNB Bali yang pesertanya sesuai tabel di atas. 
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KERANGKA PENDANAAN 
Kerangka pendanaan menguraikan kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk 
mencapai Sasaran Strategis, meliputi sumber pendanaan dari APBN (Pemerintah) dari 

Direktorat Jenderal Kebudayaan 2015-2019 perkiraan dari KPJM BPNB Bali pada 

kolom 2017 s.d. 2019. 

 
 
 
 

A
L
O
K
A
S
I 
2
0
1
5
-
2
0
1
9 
(
R
p
. 
J
u
t
a
) 

 
 

 
 

Total 
Alokasi 
2015- 

NO. PROGRAM/KEGIATAN      2019 
 

        

  2015 2016 2017 2018 2019  
 

A. 
 

PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA 
      

 

1 
Naskah hasil kajian pelestarian  
nilai budaya 

 

828.870 
 

888.354 
 

714.674 
 

948.536 
 

1.042.278 
 

4.422.712 

 

2 
Dokumen pelestarian nilai budaya 

 

498.710 
 

1.414.180 
 

768.896 
 

746.235 
 

899.652 
 

4.327.673 

 

3 
Karya budaya yang 
diinventarisasi 

 

603.126 
 

610.957 
 

399.458 
 

651.938 
 

793.366 
 

3.058.845 

 

4 
 

Event internalisasi nilai budaya 
 

1.476.965 
 

1.866.471 
 

2.901.396 
 

3.141.397 
 

3.303.674 
 

12.869.903 
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BAB IV 

PENUTUP 
 
 

Rencana Strategis 2015-2019 Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali disusun 

dalam rangka memberikan gambaran berbagai pihak terkait terhadap pelaksanaan 

program bidang kebudayaan, serta identifikasi dan analisis potensi dan permasalahan 

yang ada dalam unit kerja yang ada maupun paradigma pengelolaan pembangunan, 

sebagai dasar pijak bagi perumusan visi, misi, kebijakan dan strategi serta program 

dan kegiatan.. Rencana Strategis disusun berdasarkan Rencana Strategis Direktorat 

Jenderal Kebudayaan tahun 2015-2019 dan RPJMN tahun 2015-2019. Selain itu, 

dalam penyusunan Rencana Strategis juga berpedoman dan memperhatikan jabaran 

atas tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali. Penyusunan Renstra (2015- 

2019) ini dilakukan secara berkelanjutan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali 

dalam rangka mendukung program bidang kebudayaan di Direktorat Jenderal 

Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 


