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Bab 3 

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 
BIDANG KEBUDAYAAN  

 

 

 

 

 

 

 

Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan 

sesuai dengan apa yang di rencanakan untuk mencapai suatu tujuan. Visi adalah 

suatu pernyataan tentang gambaran keadaan clan karakteristik yang ingin di capai 

oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang. Sementara misi adalah 

pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya 

mewujudkan Visi. Dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta 

Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki Visi dan Misi untuk menunjang kehidupan 

bangsa seperti yang dijabarkan berikut ini. 

 

  3.1   

VISI DAN MISI KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN 
KEBUDAYAAN 

 

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan sejalan 

dengan visi pendidikan dan kebudayaan, Kemdikbud mempunyai visi 2025 untuk 

menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan 

Paripurna). 
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Yang dimaksud dengan insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas 

komprehensif, yaitu cerdas spiritual, cerdas emosional, cerdas sosial, cerdas 

intelektual, dan cerdas kinestetis. 

Cita-cita dalam pembangunan pendidikan nasional lebih menekankan pada 

pendidikan transformatif, yaitu menjadikan pendidikan sebagai motor penggerak 

perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. Pembentukan 

masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi struktural, yang menandai 

suatu perubahan dari masyarakat yang potensi kemanusiannya kurang 

berkembang menuju masyarakat maju dan berkembang yang mengaktualisasikan 

potensi kemanusiannya secara optimal.  

Adapun pembangunan kebudayaan diprioritaskan pada Peningkatan Kesadaran 

dan Pemahaman Jati Diri dan Karakter Bangsa; Peningkatan Apresiasi Masyarakat 

Terhadap Keragaman,  serta Kreatifitas Nilai Budaya, tradisi, kepercayaan,sejarah, 

Seni, dan Film; Peningkatan Kualitas Pengelolaan, Pelindungan, Pengembangan, 

dan Pemanfaatan Warisan Budaya; Peningkatan Internalisasi dan Diplomasi 

Budaya; Pengembangan Sumberdaya Budaya; Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Kebudayaan. Bahkan, pada era global sekarang, transformasi itu berjalan dengan 

sangat cepat yang kemudian mengantarkan masyarakat Indonesia pada 

masyarakat berbasis pengetahuan tanpa menghilangkan jati diri bangsa.  

Usaha mencapai Visi 2025 tersebut dibagi menjadi empat tema pembangunan 

pendidikan nasional seperti dijelaskan pada Bab I. Tema pembangunan yang kedua 

(2010-2014) difokuskan pada penguatan layanan pendidikan dan kebudayaan. 

Sejalan dengan fokus tersebut, maka Visi Kemdikbud 2014 adalah sebagai berikut: 

 

Visi Kemdikbud 2025: 

MENGHASILKAN INSAN INDONESIA CERDAS DAN KOMPETITIF 

(Insan Kamil/Insan Paripurna) 
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Yang dimaksud dengan layanan prima pendidikan dan kebudayaan adalah layanan 

yang: 

(1) tersedia secara merata di seluruh pelosok nusantara; 

(2) terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat; 

(3) berkualitas/bermutu dan relevan dengan kebutuhan kehidupan 

bermasyarakat, dunia usaha, dan dunia industri; 

(4) setara bagi warga negara Indonesia dalam memperoleh pendidikan 

berkualitas dengan memperhatikan keberagaman latar belakang sosial-

budaya, ekonomi, geografi, genderdan sebagainya; dan 

(5) menjamin kepastian bagi warga negara Indonesia untuk dapat mengenyam 

pendidikan dan menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat, dunia 

usaha, dan dunia industri. 

Untuk mencapai visi Kemdikbud 2014, maka Misi Kemdikbud 2010-2014 dikemas 

dalam ”Misi 6K” sebagai berikut. 

KODE MISI 

 Meningkatkan Ketersediaan Layanan Pendidikan dan Kebudayaan 

 Memperluas Keterjangkauan Layanan Pendidikan 

 Meningkatkan Kualitas Layanan Pendidikan dan Kebudayaan 

 Mewujudkan Kesetaraan dalam Memperoleh Layanan Pendidikan 

 Menjamin Kepastian/Keterjaminan Memperoleh Layanan Pendidikan 

 Melestarikan dan Memperkukuh Kebudayaan Indonesia 

 

Visi Kemdikbud 2014: 

 

“TERSELENGGARANYA LAYANAN PRIMA PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN UNTUK MEMBENTUK INSAN INDONESIA YANG 

CERDAS DAN BERKARAKTER BANGSA KUAT” 
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  3.2  

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN BIDANG KEBUDAYAAN 

 

 

3.2.1. VISI PEMBANGUNAN BIDANG KEBUDAYAAN 

Pembangunan Kebudayaan di Indonesia memiliki Visi: 

“MEMPERKUKUH KEBUDAYAAN INDONESIA YANG MULTIKULTUR, 

BERMARTABAT, DAN MENJADI KEBANGGAAN MASYARAKAT DAN DUNIA“. 

Hal-hal yang dapat dijelaskan dari visi tersebut adalah sebagai berikut: 

MEMPERKUKUH :  
Memperkuat identitas kebudayaan dan jati 
diri bangsa  

KEBUDAYAAN 
INDONESIA  

: 

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 di Indonesia  

MULTIKULTUR  :  

Gagasan, cara pandang, kebijakan, 
penyikapan, tindakan masyarakat serta 
negara terhadap kesadaran pluralitas 
keagamaan dan kebudayaan untuk 
mengembangkan semangat kebangsaan  

BERMARTABAT  :  
Mampu mengangkat  citra dan posisi bangsa 
dalam konteks pergaulan dunia   

MENJADI 
KEBANGGAAN 
MASYARAKAT DAN 
DUNIA  

:  
Mendapatkan pengakuan  dan penghargaan  
baik  oleh masyarakat Indonesia sendiri 
maupun dunia internasional 
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3.2.2. MISI BIDANG KEBUDAYAAN 

Berdasarkan Visi Pembangunan Kebudayaan yang telah dijelaskan 

sebelumnya, maka Misi Pembangunan Kebudayaan diuraikan sebagai 

berikut: 

M1. Melestarikan cagar budaya dan mengembangkan 

permuseuman secara berkelanjutan; 

M2. Membina kesenian dan perfilman untuk  meningkatkan 

inspirasi dan apresiasi masyarakat terhadap seni dan film  

sesuai dengan nilai-nilai budaya bangsa; 

M3. Membina kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan 

memperkuat  tradisi dalam keragaman budaya; 

M4. Meningkatkan pemahaman sejarah dan nilai budaya dalam 

memperkuat ketahanan budaya bangsa; 

M5. Internalisasi nilai untuk membentuk jati diri dan karakter 

bangsa serta memperkuat diplomasi budaya; 

M6. Mengembangkan penelitian kebudayaan guna memperkaya 

kebudayaan di Indonesia; 

M7. Mengembangkan sumber daya kebudayaan yang berkualitas; 

M8. Menciptakan tata kelola pemerintahan yang  responsif,  

transparan dan akuntabel. 
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3.3  

TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BIDANG KEBUDAYAAN TAHUN 2010-  
 

3.3.1. TUJUAN STRATEGIS TAHUN 2010-2014 

Mendasarkan pada Visi dan Misi Pembangunan Bidang Kebudayaan diatas, maka Tujuan Strategisnya mencakup:  

M
IS

I 

M1. 

Melestarikan cagar 
budaya dan 
mengembangkan 
permuseuman secara 
berkelanjutan  

M2. 

Membina kesenian dan 
perfilman untuk 
meningkat kan 
inspirasi dan apresiasi 
terhadap seni dan film 
sesuai dgn nilainilai 
budaya bangsa  

M3. 

Membina kepercayaan 
thd tuhan yme dan 
memperkuat tradisi 
dalam keragaman 
budaya  

M4.  

Meningkatkan 
pemahaman sejarah 
dan nilai budaya dalam 
memperkuat 
ketahanan budaya 
bangsa  

M5.  

internalIsasi nilai untuk 
membentuk jati diri 
dan karakter bangsa 
serta memperkuat  
diplomasi budaya  

M6.  

menciptakan tata 
kelola pemerintahan 
yang responsif,  
transparan dan 
akuntabel  

T
U

JU
A

N
 S

T
R

A
T
E

G
IS

 

T1. 

Peningkatan 
pelestarian cagar 
budaya indonesia, 
kualitas museum di 
indonesia, dan 
apresiasi masyarakat 
terhadap cagar budaya 
dan museum 

T.2. 

Peningkatan kualitas 
dan kuantitas pelaku 
seni dan film, inspirasi 
dan penciptaan 
kreatifitas dalam 
membuat karya seni 
dan film, serta 
apresiasi masyarakat 
terhadap seni dan film 

T3. 

Peningkatan kesa-
daran masyarakat dan 
penghargaan terhadap 
keragaman budaya, 
kapasitas dan peran 
komunitas adat dan 
pelaku tradisi, serta 
kapasitas pengelolaan 
pengetahuan 
tradisional & ekspresi 
bud. Tradisional 

T4. 

Peningkatan  
inventarisasi, penulisan    
pemetaan, dan 
dokumentasi sejarah 
dan nilai budaya, re-
aktualisasi dan 
adaptasi nilai sejarah 
dan nilai budaya, serta 
apresiasi masyarakat 
tehadap sejarah dan 
nilai budaya 

T5.  

Peningkatan  
internalisasi nilai-nilai 
budaya dalam rangka 
penguatan jati diri 
bangsa, apresiasi dan 
pengakuan terhadap 
budaya bangsa, serta 
hubungan lintas 
budaya antar bangsa 

T6. 

Peningkatan  kualitas 
kinerja organisasi, 
serta kualitas 
perencanaan, 
pemantauan dan 
evaluasi program dan 
kegiatan 
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3.3.2. SASARAN STRATEGIS TAHUN 2010-  

Mendasarkan pada Tujuan Strategis Pembangunan Bidang Kebudayaan di atas, maka sasarannya mencakup:  
T
U

JU
A

N
  

T1. T2. T3. T4. T5. T6. 

S
A

S
A

R
A

N
 S

T
R

A
T
E

G
IS

 

1.1. 

Meningkatnya cagar 
budaya yang 

teregistrasi dan 
dilestarikan  

2.1. 

Meningkatnya 
kuantitas dan 

kualitas  pelaku seni 
dan film  

3.1. 

Meningkatnya 
aktualisasi dan 

apresiasi tradisi 

4.1. 

Meningkatnya 
inventarisasi,   penu-
lisan, pemetaan, dan 
dokumentasi sejarah 

dan nilai budaya  

5.1. 

Meningkatnya 
pengemasan dan 

penanaman nilainilai 
budaya/ kebangsaan  

6.1. 

Meningkatnya kualitas 
pelaksanaan sistem 
akuntabilitas kinerja 
instansi pemerintah  

1.2. 

Meningkatnya 
museum yang 

terakreditasi dan 
direvitalisasi  

2.2. 

Meningkatnya karya 
seni dan film  

3.2. 

Meningkatnya 
kesadaran tentang 

harmonisasi dan 
toleransi keragaman 

budaya 

4.2. 

Meningkatnya 
aktualisasi  adaptasi 

sejarah dan nilai 
budaya dlm kehidupan 

bermasyarakat  

5.2. 

Meningkatnya 
diseminasi 

internasilasi  

6.2. 

Meningkatnya 
pelayanan publik dan 

tata kelola 

1.3. 

Meningkatnya 
pemahaman dan 

apresiasi masyarakat 
terhadap cagar 

budaya dan museum  

2.3. 

Meningkatnya 
pemahaman dan 

apre siasi 
masyarakat thd 

karya seni dan film 

3.3. 

Meningkatnya 
aktualisasi dan 

apresiasi nilai-nilai 
kepercayaan terhadap 

Tuhan YME 

4.3. 

Meningkatnya 
apresiasi masyarakat 
terhadap sejarah dan 

nilai budaya  

5.3. 

Meningkatnya 
kekayaan dan warisan 

budaya yang tercatat 
sbg warisan nasional & 

warisan dunia  

6.3. 

Meningkatnya kualitas 
manajemen sdm  
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T
U

JU
A

N
  

T1. T2. T3. T4. T5. T6. 

1.4. 

Meningkatnya 
kemanfaatan cagar 

budaya dan museum 
terhadap 

kesejahteraan 
masyarakat  

 3.4. 

Meningkatnya 
kuantitas dan kualitas 

peran kepercayaan 
terhadap Tuhan YME, 

komunitas adat, & 
pelaku tradisi  

 5.4. 

Meningkatnya 
kerjasama dan 

kemitraan lintas 
budaya antar bangsa 

 

  3.5. 

Meningkatnya 
perlindungan & 

pemanfaatan 
pengetahuan 

tradisional dan 
ekspresi budaya 

tradisional 
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Sasaran Pembangunan Kebudayaan lebih lanjut dapat dijabarkan secara kuantitatif 

sebagai berikut: 

 Sasaran Strategis untuk Mencapai Tujuan Strategis (T1) 

KODE SASARAN STRATEGIS 

S1  Jumlah total Cagar Budaya yang diregistrasi dan yang ditetapkan 

secara nasional hingga akhir tahun 2014 sekurang-kurangnya adalah 

sebanyak 22.500 Cagar Budaya 

S1  Jumlah total Cagar Budaya yang dilestarikan hingga akhir tahun 2014 

sekurang-kurangnya adalah sebanyak 13.500 Cagar Budaya 

S1  Jumlah total penciptaan tenaga kerja dari pemanfaatan Cagar Budaya 

dan Museum hingga akhir tahun 2014 sekurang-kurangnya adalah 

sebesar 3.000 orang 

S1  Jumlah total masyarakat yang mengapresiasi keberadaan Cagar 

Budaya dan Museum hingga akhir tahun 2014 sekurang-kurangnya 

adalah sebesar 7.500.000 orang 

S1  Jumlah total museum yang direvitalisasi hingga akhir tahun 2014 

sekurang-kurangnya adalah sebanyak 90 museum 

S1  Jumlah total museum yang diakreditasi hingga akhir tahun 2014 

sekurang-kurangnya adalah sebanyak 210 museum 

S1  Jumlah total koleksi museum yang dikelola hingga akhir tahun 2014 

sekurang-kurangnya adalah sebanyak 22.500 koleksi 
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 Sasaran Strategis (S) untuk Mencapai Tujuan Strategis (T2)  

KODE SASARAN STRATEGIS 

S2  Sekurang-kurangnya hingga akhir tahun 2014, pelaku, organisasi 

dan komunitas seni dan film yang berkarya adalah sebesar 750 

orang/organisasi/komunitas 

S2  Jumlah total karya seni yang direvitalisasi hingga akhir tahun 2014 

sekurang-kurangnya adalah 45 karya seni 

S2  Karya seni yang terdokumentasi hingga akhir tahun 2014 adalah 

sebanyak 900 karya seni 

S2  Fasilitasi pameran, pergelaran, festival dan lomba seni hingga akhir 

tahun 2014 adalah sebanyak 120 event 

S2  Jumlah rancangan skenario film yang berbasis nilai sejarah, budaya 

dan kearifan lokal hingga akhir tahun 2014 adalah sebanyak 30 

naskah 

S2  Fasilitasi produksi karya film yang mengangkat nilai sejarah, budaya 

dan kearifan lokal hingga akhir tahun 2014 adalah sebanyak 30 

karya 

S2  Jumlah masyarakat yang mengapresiasi seni hingga akhir tahun 

2014 sekurang-kurangnya adalah sebanyak 6.000.000 orang 

S2  Sekurang-kurangya 65% durasi waktu tayang film nasional yang 

diberikan hingga akhir tahun 2014 

S2  Sekurang-kurangnya 21 naskah rumusan kebijakan norma, 

standar, prosedur dan kriteria yang dibuat hingga akhir tahun 2014 
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 Sasaran Strategis (S) untuk Mencapai Tujuan Strategis (T3) 

KODE SASARAN STRATEGIS 

S3  Sekurang-kurangnya 150 karya budaya mengenai pengetahuan 

tradisional dan ekspresi budaya tradisional yang terlindungi hingga 

akhir tahun 2014 

S3  Sekurang-kurangnya 45 karya budaya tradisional yang 

diaktualisasikan hingga akhir tahun 2014 

S3  Jumlah peserta pemberdayaan kepercayaan dan tradisi hingga 

akhir tahun 2014 sekurang-kurangnya adalah sebanyak 9.000 

orang 

S3  Jumlah organisasi yang difasilitasi hingga akhir tahun 2014 

sekurang-kurangnya adalah 377 paket 

 Sasaran Strategis (S) untuk Mencapai Tujuan Strategis (T4) 

KODE SASARAN STRATEGIS 

S4  Jumlah buku sejarah dan nilai budaya yang ditulis sekurang-

kurangnya 30 buah 

S4  Sekurang-kurangnya 24 Dokumen Sumber Sejarah dan Nilai 

Budaya terdokumentasi 

S4  Sekurang-kurangnya 33 Nilai Sejarah dan Nilai Budaya di 

Aktualisasikan kedalam Masyarakat 

S4.4 Jumlah Peserta Apresiasi Sejarah dan Nilai Budaya meningkat 50% 

tiap tahunnya 

S4.5 Sekurang-kurangnya dihasilkan 30 buah dokumentasi dan publikasi 

pada 2014 
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 Sasaran Strategis (S) untuk Mencapai Tujuan Strategis (T5) 

KODE SASARAN STRATEGIS 

S5  Sekurang-kurangnya 48 kekayaan budaya didokumentasikan dan 

ditetapkan 

S5  Jumlah warisan Budaya Nasional dan Warisan Budaya Dunia yang 

dilestarikan dan dikelola sejumlah 180  

S5  Sekurang-kurangnya 95 kegiatan diplomasi budaya dilaksanakan 

S5  Jumlah peserta deseminasi dan internalisasi sebanyak  9.000 

orang 

f. Sasaran Strategis (S) untuk Mencapai Tujuan Strategis (T6) 

KODE SASARAN STRATEGIS 

S6  Sekurang-kurangnya 20 paket layanan bidang hukum di dirikan 

tahun 2014 

S6  Sekurang-kurangnya muncul 30 paket layanan bidang perencanaan 

dan evaluasi program  

S6  Sekurang-kurangnya 9 paket bidang keuangan ada ditahun 2014 

S6  Jumlah layanan kepegawaian sekurang kurangnya sebanyak  21 

paket 

S6.5 Jumlah layanan bidang kerjasama antar instansi sekurang 

kurangnya sebanyak  18 paket 

S6.6 Sekurang-kurangnya 30 paket bidang kehumasan ada ditahun 

2014 

S6.7 Jumlah layanan perkantoran sekurang kurangnya sebanyak  36 

paket 

S6.6 Sekurang-kurangnya 600 paket bidang pengelola data dan 

komunikasi ada ditahun 2014 

S6.8 Jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran sekurang kurangnya 

sebanyak  150 paket 
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Bab 4 

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
PEMBANGUNAN BIDANG KEBUDAYAAN 
TAHUN 2010-2014   

 

 

 

 

 

Strategi dan arah kebijakan adalah jabaran dan turunan dari visi, misi, dan rencana 

pencapaian bidang kebudayaan. Kebijakan bidang kebudayaan dan strategi yang 

diambil harus mendukung arah kebijakan pembangunan nasional, antara lain: 

peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, menguatkan 

demokrasi, dan meningkatkan citra positif Indonesia di luar negeri. Strategi dan 

arah kebijakan bidang kebudayaan diproritaskan untuk peningkatan budaya dan 

kualitas bangsa, membangun budaya demokrasi, menguatkan kualitas pendidikan, 

dan meningkatkan pengelolaan aset-aset cagar budaya untuk pendidikan dan 

turisme. Strategi dan arah kebijakan ini juga payung dari program dan kegiatan 

bidang kebudayaan yang terdiri atas: program dan kegiatan rutin sesuai tugas dan 

fungsi; program dan kegiatan prioritas dalam rangka pengelolaan aset-aset budaya; 

program dan kegiatan pengembangan kebudayaan; serta program dan kegiatan 

internalisasi nilai-nilai budaya dalam rangka membangun masyarakat dengan jati 

diri bangsa Indonesia.  

Uraian dari strategi dan arah kebijakan berikut ditampilkan sesuai dengan Tujuan 

Strategis Pembangunan Bidang Kebudayaan yang telah dirumuskan pada Bab 

sebelumnya.  
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Tabel. 4.1. TUJUAN STRATEGIS, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN BIDANG KEBUDAYAAN 

NO. TUJUAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

 Peningkatan pelestarian cagar budaya 
indonesia, kualitas museum di 
indonesia, dan apresiasi masyarakat 
terhadap cagar budaya dan museum 

1.1. Pengembangan kualitas 
perlindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan serta pengelolaan 
cagar budaya 

 Peningkatan registrasi dan kualitas perlindungan 
cagar budaya ( situs, kawasan cagar budaya, dan 
Kesejarahan). 

 Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan 
Cagar Budaya sebagai sarana pendidikan, rekreasi 
dan pengembangan kebudayaan dalam arti luas 

 Peningkatan kualitas SDM dan organisasi 
pengelola Cagar Budaya 

1.2. Pengembangan dan peningkatan 
kualitas fisik fasilitas/ ruang dan 
bangunan, penyajian dan 
intrepretasi, pengelolaan dan  
pelayanan Museum di Indonesia 

 Peningkatan revitalisasi museum (fisik bangunan 
dan sarana prasarana pendukung) 

 Peningkatan kualitas penyajian koleksi dan 
interpretasi  

 Peningkatan kualitas SDM pengelola Museum  

1.3. Pengembangan dan peningkatan 
apresiasi masyarakat terhadap 
cagar budaya dan museum 

 Pengembangan dan peningkatan promosi 
Museum sebagai sarana edukasi, rekreasi dan 
pengembangan kebudayaan dalam arti luas 

 Pengembangan dan peningkatan event apresiasi 
cagar budaya dan museum  

 Pengembangan Integrasi program kunjungan 
museum dalam kegiatan pendidikan/ kurikulum 
sekolah 
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NO. TUJUAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

 Peningkatan kualitas dan kuantitas 
pelaku seni dan film, inspirasi dan 
penciptaan kreatifitas dalam membuat 
karya seni dan film, serta apresiasi 
masyarakat terhadap seni dan film 

2.1. Pengembangan dan peningkatan  
kreativitas dan inovasi produk/ 
karya seni dan perfilman  

a) Peningkatan pendataan, kajian dan revitalisasi 
kesenian tradisional yang hampir punah 

b) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana 
pelatihan, pengembangan, dan pagelaran seni 
budaya di kota besar dan ibukota kabupaten.  

c) Peningkatan fasilitasi dan dukungan 
pemberdayaan komunitas seni budaya di 
masyarakat. 

d) Peningkatan pengembangan dan pemanfaatan 
hasil-hasil kajian sejarah tradisional dan kearifan 
lokal untuk pengembangan seni budaya dan 
perfilman. 

e) Peningkatan Kualitas Pendidik bidang seni dan 
perfilman 

f) Pengembangan kerjasama/ kemitraan dengan 
institusi internasional untuk akselerasi kualitas 
SDM bidang seni dan film 

g) Peningkatan Kualitas Sarana dan prasarana 
pendidikan bidnag seni dan film 

2.2. Pengembangan promosi dan 
apresiasi karya seni dan film 

 Peningkatan  promosi dan apresiasi terhadap 
karya seni budaya dan perfilman di dalam dan 
luar negeri. 
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NO. TUJUAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

 Peningkatan akses informasi terhadap pagelaran 
seni dan perfilman nasional 

 Pengembangan ruang-ruang publik untuk 
apresiasi seni dan film di daerah 

 Peningkatan kesadaran masyarakat 
dan penghargaan terhadap keragaman 
budaya, kapasitas dan peran komunitas 
adat dan pelaku tradisi, serta kapasitas 
pengelolaan pengetahuan tradisional & 
ekspresi budaya tradisional 

3.1. Pengembangan basis data dan 
akses informasi terhadap 
kekayaan pengetahuan tradisional 
dan ekpresi budaya tradisional  

 

 Peningkatan revitalisasi dan reaktualisasi nilai-
nilai tradisi.  

 Peningkatan pemberdayaan komunitas adat. 

 Peningkatan pengembangan kajian kearifan lokal 
dalam mendukung pembentukan jati diri dan 
pembangunan karakter bangsa. 

 Peningkatan pemanfaatan hasil-hasil kajian nilai 
tradisi dan kearifan lokal dalam kehidupan 
bermasyarakat. 

3.2. Pengembangan kepedulian 
(awareness) dan apresiasi  
terhadap kekayaan pengetahuan 
tradisional dan ekpresi budaya 
tradisional 

 Peningkatan  peran serta seluruh pemangku 
kepentingan dalam pelestarian keragaman budaya 

 Pengembangan event budaya dalam kerangka 
pelestarian kekayaan pengetahuan tradisional dan 
ekpresi budaya tradisional 
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NO. TUJUAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

 Peningkatan  inventarisasi, penulisan    
pemetaan, dan dokumentasi sejarah 
dan nilai budaya, re-aktualisasi dan 
adaptasi nilai sejarah dan nilai budaya, 
serta apresiasi masyarakat tehadap 
sejarah dan nilai budaya 

4.1. Pengembangan basis data dan 
akses informasi terhadap 
kekayaan nilai sejarah dan budaya 
bangsa  

 

 Penguatan basis data, sumber informasi dan 
referensi tentang sejarah dan nilai budaya. 

 Peningkatan pengembangan kajian sejarah dan 
nilai budaya dalam mendukung pembentukan jati 
diri dan pembangunan karakter bangsa.   

4.2. Pengembangan kepedulian 
(awareness) dan apresiasi  
terhadap kekayaan nilai sejarah, 
budaya  bangsa Indonesia 

a) Peningkatan revitalisasi dan aktualisasi nilai-nilai 
sejarah dan budaya. 

b) Peningkatan pemberdayaan komunitas pemerhati 
sejarah dan budaya. 

 Peningkatan  internalisasi nilai-nilai 
budaya dalam rangka penguatan jati 
diri bangsa, apresiasi dan pengakuan 
terhadap budaya bangsa, serta 
hubungan lintas budaya antar bangsa 

5.1. Peningkatan ketahanan budaya 
dan penguatan jatidiri dan 
karakter bangsa  

 

 Peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya yang 
mendukung  pembentukan jadi diri dan 
pembangunan karakter bangsa.  

 Peningkatan peran seluruh pemangku kepentingan 
dalam penguatan ketahanan budaya bangsa 

5.2. Pengembangan dan peningkatan 
diplomasi budaya  

 Pengembangan dan peningkatan promosi dan  
eksistensi budaya Indonesia di mancanegara 

 Peningkatan peran dan kontribusi Indonesia dalam 
forum dunia/ internasional di bidang kebudayaan 

 Peningkatan diplomasi dalam mewujudkan 
pengakuan intrenasional terhadap kekayaan 
warisan budaya Indonesia 
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NO. TUJUAN STRATEGIS STRATEGI ARAH KEBIJAKAN 

 Peningkatan  kualitas kinerja 
organisasi, serta kualitas perencanaan, 
pemantauan dan evaluasi program dan 
kegiatan 

6.1. Peningkatan layanan publik dan 
tata kelola organisasi  

 Peningkatan basis data dan informasi kebudayaan 

 Peningkatan sistem manajemen program yang 
mendukung layanan publik dan organisasi lebih 
baik 

 Peningkatan pemantauan dan evaluasi program 
yang mendukung layanan publik dan tata kelola 
organisasi 

6.2. Peningkatan kualitas SDM  Peningkatan pengembangan kapasitas SDM untuk 
mendukung kinerja organisasi  

 Peningkatan kerjasama lintas lembaga untuk 
mendukung perwujudanorganisasi yang efektif 
dan efesien, serta  good governance  
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Bab 5 

PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS  

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1. 
PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA 

 

2.1.1. LINGKUP PROGRAM PELESTARIAN BUDAYA 

Program-program Pembangunan Bidang Kebudayaan di dalam Renstra Direktorat 

Jenderal Kebudayaan ini melingkupi:  

1) Pelestarian Cagar Budaya Dan Permuseuman;  

2) Pembinaan Kesenian Dan Perfilman;  

3) Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi;  

4) Pembinaan Sejarah Dan Nilai Budaya;  

5) Internalisasi Nilai Dan Diplomasi Budaya;  

6) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Kemdikbud 

7) Pengelolaan Permuseuman 

8) Pelestarian Nilai Budaya 

9) Pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya 
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2.1.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA  

 

No  INDIKATOR KINERJA 
UTAMA  

2011 2012 2013 2014 

1 Jumlah Cagar Budaya yang 
dilestarikan  

3.758 6.470 8.470 9.470 

2 Jumlah pengunjung pada 
Museum yang direvitalisasi 

1.575.000 3.000.000 4.000.000 5.000.000 

3 Jumlah sekolah yang 
difasilitasi sarana budaya 

- 1.400 2.400 3.500 

4 Jumlah Fasilitasi Film yang 
berkarakter 

- 20 35 50 

5 Jumlah komunitas budaya 
yang difasilitasi 

- 200 500 600 

6 Jumlah orang yang  
mengapresiasi sejarah dan 
karya budaya 

- 12.500.000 15.000.000 17.500.000 

7. Jumlah Rumah Budaya di 
Luar Negeri 

- - 8 10 

8. Jumlah Warisan Budaya 
Nasional yang ditetapkan  

3 - 20 40 
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5.2. 
PROGRAM PELESTARIAN CAGAR BUDAYA DAN 

PERMUSEUMAN 

 

 

Program ini bertujuan untuk peningkatan pelestarian cagar budaya indonesia, kualitas 

museum di Indonesia, dan apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum. 

Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kualitas perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan serta 

pengelolaan cagar budaya; 

2. Peningkatan kualitas pameran, pengelolaan dan pelayanan Museum di 

Indonesia 

3. Peningkatan jumlah apresiasi masyarakat terhadap cagar budaya dan museum 

Program Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman dapat dicapai melalui kegiatan 

berikut: 

1. Penyusunan  naskah rumusan kebijakan pelestarian cagar budaya dan 

permuseuman; 

2. Penyelenggaraan bimbingan teknis; 

3. Revitalisasi museum; 

4. Penyelenggaraan event apresiasi cagar budaya dan museum; 

5. Registrasi cagar budaya; 

6. Pembangunan museum; 

7. Pengelolaan cagar budaya; 

8. Revitalisasi cagar budaya; 

9. Pendokumentasian koleksi museum; 

10. Pemantauan dan evaluasi; 

DIREKTORAT PELESTARIAN 
CAGAR BUDAYA DAN 

PERMUSEUMAN 

SUBDIREKTORAT              
PROGRAM DAN 

EVALUASI 

SUBDIREKTORAT 
REGISTRASI 
NASIONAL 

SUBDIREKTORAT        
PELINDUNGAN 

SUBDIREKTORAT 
PEMANFAATAN 

DAN 
PENGEMBANGAN  

  SUBDIREKTORAT   
EKSPLORASI DAN 

DOKUMENTASI 
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11. Eksplorasi cagar budaya bawah air; 

12. Penyusunan naskah norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian cagar 

budaya dan museum. 

 

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama 

seperti yang disajikan pada berikut: 
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5.3. 
PROGRAM PEMBINAAN KESENIAN DAN PERFILMAN  

 

Program ini bertujuan peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku seni dan film, inspirasi dan 

penciptaan kreatifitas dalam membuat karya seni dan film, serta apresiasi masyarakat 

terhadap seni dan film. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kreativitas dan apresiasi masyarakat terhadap karya seni dan film 

2. Peningkatan kualitas dan kuantitas pendidikan seni dan film 

3. Peningkatan kuantitas pelaku seni dan film dalam membuat karya budaya 

Program Pembinaan Kesenian dan Perfilman dapat dicapai melalui kegiatan berikut: 

1. Penyusunan naskah rumusan kebijakan, norma, standar, prosedur, dan kriteria 

pembinaan kesenian dan perfilman; 

2. Revitalisasi taman budaya; 

3. Apresiasi kesenian dan perfilman; 

4. Revitalisasi karya seni; 

5. Pendokumentasian karya seni dan film; 

6. Fasilitasi kesenian dan perfilman; 

7. Fasilitasi produksi film pendek dan dokumenter; 

8. Fasilitasi kesenian di sekolah; 

9. Bimbingan teknis; 

10. Pemantauan dan evaluasi. 

 

 

DIREKTORAT  
PEMBINAAN 

KESENIAN DAN 
PERFILMAN 

SUBDIREKTORAT                   
PROGRAM DAN 

EVALUASI 

SUBDIREKTORAT                   
SENI 

PERTUNJUKAN 

SUBDIREKTORAT                   
SENI RUPA 

SUBDIREKTORAT                 
LITERASI DAN 

APRESIASI FILM 

SUBDIREKTORAT                   
DOKUMENTASI 
DAN  PUBLIKASI 
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Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama 

seperti yang disajikan pada berikut: 
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5.4. 
PROGRAM PEMBINAAN KEPERCAYAAN TERHADAP 

TUHAN YME DAN TRADISI  

 

Program ini bertujuan peningkatan kesadaran masyarakat dan penghargaan terhadap 

keragaman budaya, kapasitas dan peran komunitas adat dan pelaku tradisi, serta kapasitas 

pengelolaan pengetahuan tradisional & ekspresi budaya tradisional. Untuk mencapai tujuan 

tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan kesadaran dan pemahaman multikultur dan penguatan kearifan 

lokal 

2. Peningkatan peran stakeholder dalam keragaman budaya dan kearifan lokal 

 

Pembinaan Kepercayaan terhadap Tuhan YME dan Tradisi dapat dicapai melalui 

kegiatan berikut: 

1. Penyusunan naskah rumusan kebijakan pembinaan kepercayaan dan 

pelestarian nilai kepercayaan dan tradisi;  

2. Inventarisasi lembaga budaya yang terinventarisasi; 

3. Pendokumentasian kepercayaan dan tradisi; 

4. Fasilitasi komunitas budaya yang difasilitasi; 

5. Apresiasi pengetahuan dan ekspresi budaya kepercayaan dan tradisi; 

6. Pemberdayaan kepercayaan dan tradisi; 

7. Perencanaan dan evaluasi. 
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Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama 

seperti yang disajikan pada berikut: 
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5.5. 
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH DAN NILAI BUDAYA  

 

Program ini bertujuan peningkatan inventarisasi, penulisan pemetaan, dan dokumentasi 

sejarah dan nilai budaya, reaktualisasi dan adaptasi sejarah dan nilai budaya, serta apresiasi 

masyarakat tehadap sejarah dan nilai budaya. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi 

yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: Peningkatan kesadaran dan 

pemahaman sejarah serta penguatan jati diri dan karakter bangsa 

Program Pembinaan Sejarah dan Nilai Budaya dapat dicapai melalui kegiatan berikut: 

1. Penyusunan naskah rumusan dan kebijakan pengembangan sejarah dan nilai 

budaya; 

2. Pembuatan buku sejarah dan nilai budaya; 

3. Apresiasi sejarah dan nilai budaya; 

4. Penyusunan buku hasil verifikasi dan perumusan nilai; 

5. Pendokumentasian sejarah dan nilai budaya; 

6. Fasilitasi even sejarah dan nilai budaya;  

7. Bimbingan teknis; 

8. Penyusunan  atlas sejarah;  

9. Pemantauan dan evaluasi; 

10. Penyusunan naskah norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan 

sejarah dan nilai budaya. 
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Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama 

seperti yang disajikan pada berikut: 
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5.6. 
PROGRAM INTERNALISASI NILAI DAN  

DIPLOMASI BUDAYA  

 

Program ini bertujuan peningkatan internalisasi nilai-nilai budaya dalam rangka penguatan 

jati diri bangsa, apresiasi dan pengakuan terhadap budaya bangsa, serta hubungan lintas 

budaya antar bangsa. Untuk mencapai tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan ketahanan budaya dan apresiasi budaya 

2. Peningkatan Nilai nilai dan pengemasan budaya 

3. Peningkatan Hubungan budaya antar bangsa. 

Program Internalisasi Nilai dan Diplomasi Budaya dapat dicapai melalui kegiatan 

berikut: 

1. Penyusunan naskah rumusan dan kebijakan pengembangan internalisasi nilai 

dan diplomasi budaya; 

2. Internalisasi nilai budaya;  

3. Warisan budaya nasional yang dikelola;  

4. Warisan budaya nasional yang dinominasikan;  

5. Rumah budaya yang difasilitasi;  

6. Even diplomasi budaya yang difasilitasi;  

7. Kekayaan budaya yang ditetapkan;  

8. Pemantauan dan evaluasi; 

9. Penyusunan naskah norma, standar, prosedur, dan kriteria pengembangan 

internalisasi nilai dan diplomasi budaya. 
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Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama 

seperti yang disajikan pada berikut: 
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5.7  
 PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN  

PELAKSANAAN TUGAS  TEKNIS LAINNYA 

DI BIDANG KEBUDAYAAN 
 

Program ini bertujuan peningkatan kualitas kinerja organisasi, serta kualitas 

perencanaan, pemantauan dan evaluasi program dan kegiatan. Untuk mencapai 

tujuan tersebut, strategi yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Peningkatan layanan publik dan tata kelola organisasi  

2. Peningkatan kualitas SDM  

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama 

seperti yang disajikan pada berikut: 
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5.8  
 PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN 

 

Program ini bertujuan peningkatan kualitas museum beserta koleksi yang dikelola 

dipresentasikan, serta meningkatkan apresiasi masyarakat luas terhadap keberadaab 

Museum. Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator 

kinerja utama seperti yang disajikan pada berikut: 

 

 

5.9  
 PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN 

PENINGGALAN PURBAKALA 

Program ini bertujuan peningkatan kualitas pelestarian dan pengelolaan cagar budaya 

yang erada di daerah, khususnya yang dikelola oleh UPT (Unit Pelaksana Teknis). 

Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja utama 

seperti yang disajikan pada berikut: 
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Bab 6 

KERANGKA  IMPLEMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guna mendukung keberhasilan yang mengukur implementasi program-program 

kebudayaan, perlu diatur beberapa hal pendukung sebagai berikut: (i) Strategi 

Pendanaan Pembangunan bidang Kebudayaan; (ii) Sistem Koordinasi, Tata kelola, 

dan Pengawasan Internal; iii) Sistem Pemantauan dan Evaluasi; serta (iv) Sistem dan 

Teknologi Informasi Terpadu.  

6.1  

STRATEGI PENDANAAN PEMBANGUNAN  

BIDANG KEBUDAYAAN 

 

6.1.1. SKENARIO PENDANAAN KEBUDAYAAN 

Skenario pendanaan pembangunan bidang kebudayaan dalam kurun waktu 

2010-2014 mengacu pada amanat UUD RI 1945 serta melanjutkan fungsi 

dan tujuan kebudayaan yang ditetapkan pemerintah untuk tahun 2005-2025, 

yaitu insentif dan disinsentif bagi peningkatan akses, mutu, dan tata kelola 

kebudayaan. Pelaksanaan fungsi pendanaan kebudayaan tersebut bertujuan 

untuk mewujudkan pelayanan kebudayaan sesuai dengan standar nasional 
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yang dicerminkan dalam struktur pendanaan dan anggaran serta pembagian 

tanggung jawab pendanaan antara pemerintah dan pemerintah daerah.  

Perkiraan pendanaan fungsi kebudayaan didasarkan pada angka perkiraan 

baseline tahun 2009 dan memperhatikan kemampuan keuangan negara. 

Untuk mencapai sasaran Renstra Pembangunan Kebudayaan diperlukan 

peran serta Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan Kota, masyarakat, orang 

tua, dan dunia usaha untuk berpartisipasi dalam pemenuhan pendanaan 

kebudayaan. 

 

6.2  

Koordinasi, Tata Kelola, dan Pengawasan Internal 

 

Untuk mencapai tujuan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra perlu 

dilakukan koordinasi secara nasional, regional, dan/atau antarlembaga dan 

antarinstansi terkait, penataan sistem tata kelola, dan pengawasan internal di 

lingkungan Kemdikbud. 

6.2.1. KOORDINASI PERENCANAAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

Koordinasi penyusunan dan pelaksanaan Renstra Kebudayaan secara 

nasional dilakukan melalui forum Rembuk Nasional, Musyawarah 

Perencanaan Pembangunan Pusat, Musyawarah Perencanaan Pembangunan 

Nasional, rapat kerja perencanaan nasional, dan perencanaan kebudayaan 

lintas Kementerian. Pihak yang dilibatkan dalam forum koordinasi 

perencanaan kebudayaan antara lain adalah Kemdikbud, Kementerian 

Agama, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Kementerian lain yang 

terkait, Kementerian Keuangan, Bappenas, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 

Kabupatan dan Kota, serta Perguruan Tinggi.  
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6.2.2. TATA KELOLA 

Implementasi Renstra Kementerian Kebudayaan 2010-2014 oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kebudayaan Provinsi, Dinas 

Kebudayaan Kabupaten, dan Kota, dan K/L lain terkait menuntut 

pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan 

terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan 

kegiatan yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja 

kebudayaan. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra 

mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) 

dalam penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja, sosialisasi, dan 

pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang 

dituangkan dalam Renstra. 

6.2.3. PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN 

Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan 

internal yang merupakan tanggung jawab dari unit utama yang membidangi 

pengawasan yaitu Inspektorat Jenderal untuk tingkat Kementerian, dan 

Badan Pengawas Daerah (Bawasda) untuk Dinas Pendidikan di Provinsi, 

Kabupaten, dan Kota. Sistem pengawasan internal yang efektif dilakukan 

melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen risiko, sistem 

informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-

undangan. 

Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan 

menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan 

pembangunan kebudayaan terhadap semua peraturan yang berlaku untuk 

mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal 

bertujuan untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai 

dengan sistem tata kelola Kementerian dan pemerintah daerah. Dalam 

menjalankan tugasnya unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan 

audit khusus di semua unit kerja yang mengimplementasikan program dan 

kegiatan Renstra Kebudayaan. 

Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik dilaksanakan 

oleh dua pihak, yaitu (i) atasan langsung; dan (ii) unit pengawasan 

independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit 

pengawasan Kementerian.  
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Sementara itu, unit pengawasan independen adalah seperti Badan 

Pemeriksaan Keuangan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung jawab 

kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung 

jawab kepada DPR-RI. 

 

6.3  

SISTEM PEMANTAUAN  DAN EVALUASI 

 

6.3.1. TUJUAN PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari implementsi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk 

mengetahui tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah 

ditetapkan dalam Renstra Kebudayaan 2010-2014 dengan hasil yang dicapai 

berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan 

dan/atau program kebudayaan di setiap satuan, jenjang, dan jenisnya. 

6.3.2. PRINSIP-PRINSIP PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 

sebagai berikut (1) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan 

dan evaluasi; (2) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (3) dilakukan oleh 

petugas yang memahami  konsep, teori, dan proses serta berpengalaman 

dalam melaksanakan pemantauan dan evaluasi agar hasilnya  sahih dan 

andal; (4) pelaksanaan dilakukan secara terbuka (transparan) sehingga  pihak 

yang berkepentingan dapat mengetahui hasil pelaporan melalui berbagai cara; 

(5) melibatkan  berbagai pihak yang dipandang perlu dan berkepentingan 

secara proaktif (partisipatif); (6) pelaksanaan dapat dipertanggungjawabkan 

secara internal dan eksternal (akuntabel); (7) mencakup seluruh objek agar 

dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran pemantauan 

dan evaluasi (komprehensif); (8) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan jadwal  

yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan 

momentum yang sedang terjadi; (9) dilaksanakan secara berkala dan 

berkelanjutan; (10) berbasis indikator kinerja; dan (11) pelaksanaan dilakukan 

secara efektif dan efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai 
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dengan menggunakan sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai 

dengan yang direncanakan.  

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai 

berikut  (1) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (2) pemerataan dan 

perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi; (3) peningkatan tata 

kelola, akuntabilitas, dan kemitraan kebudayaan. Pemantauan dan evaluasi 

dapat dilakukan oleh pemerintah, BSNP, LPMP, Dinas Kebudayaan Provinsi, 

Dinas Kebudayaan Kabupaten dan Kota, Dinas Kebudayaan Kecamatan,  dan 

Satuan Pendidikan. 

6.3.3. RUANG LINGKUP PEMANTAUAN DAN EVALUASI 

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah bejalan di lingkungan 

Kemdikbud meliputi: (a) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan 

triwulanan, (b) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemdikbud, 

(c) evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (d) evaluasi kinerja tengah 

periode Renstra melalui pencapaian kinerja Kemdikbud, (e) evaluasi akhir 

masa Renstra.  

6.3.4. PEMANTAUAN DAN EVALUASI OLEH PEMERINTAH  

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan 

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan, pemantauan dan evaluasi 

dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang 

berkompeten. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan 

pelaksanaan rencana pembangunan kebudayaan dapat dilihat pada Gambar 

6.1. 
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Gambar 6.1. Mekanisme pemantauan dan pelaporan triwulanan pelaksanaan 

rencana pembangunan Kebudayaan. 

 

Selain itu, hasil pemantauan dan evaluasi juga dapat digunakan sebagai 

masukan bagi BSNP dan lembaga sertifikasi kompetensi untuk meningkatkan 

kinerja badan-badan tersebut dalam melaksanakan standardisasi, akreditasi, 

penjaminan dan pengawasan mutu, pemantauan, serta evaluasi program dan 

kegiatan.  

 

 

 

 

 

 

Kepala SKPD
Provinsi

Kepala SKPD
Kabupaten/ Kota

PPTK

Bupati/ Walikota
u.p. Bappeda

Gubernur
u.p. Bappeda  Men.PPN

5 hari setelah 

triwulan berakhir

Presiden RI

Form C

Menteri/ Ka. Lemb

Ka. Unit Kerja K/L

Form A

Form B

10 hari setelah 

triwulan berakhir

Form C

5 hari setelah 

triwulan berakhir
Form C

5 hari setelah triwulan berakhir

14 hari setelah 

triwulan berakhir

Form C  Men.DN

14 hari setelah 

triwulan berakhir

 Men.Keu

Form C

Ka. Unit Org.

Form A

Form B

Ka. Unit Kerja

10 hari setelah

triwulan berakhir

Keterangan: 1. Gubernur melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas  

dan kewenangannya, 2. Bupati/Walikota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dankegiatan sesuai 

dengan tugas  dan kewenangannya, 3. Kepala SKPD Provinsi melakukan pemantauan pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang meliputi 
pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas  dan kewenangannya, 4. Kepala SKPD Kabupaten/Kota melakukan pemantauan pelaksanaan tugas 

pembantuan yang meliputi pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan kewenangannya

PPTK

Form A

Form B

Ka. Unit Kerja
5 hari setelah

triwulan berakhir

 Men.PAN
Form A

Form A Form A
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6.3.5. PEMANTAUAN DAN EVALUASI RENSTRA OLEH SKPD PROVINSI, KABUPATEN, 

DAN KOTA, SERTA SATUAN KEBUDAYAAN 

Pemantauan dan evaluasi Renstra dilakukan secara berjenjang sebagai 

berikut.  

 Pemantauan dan Evaluasi oleh  Dinas Kebudayaan Tingkat Provinsi 

Pemantauan dan evaluasi oleh pemerintah provinsi digunakan untuk (a) 

mengukur tingkat pencapaian target pembangunan kebudayaan provinsi; 

(b) memperbaiki kinerja aparatur Pemda Kabupaten dan Kota, Kecamatan, 

dan satuan kebudayaan; (c) meningkatkan kemampuan dan kesanggupan 

aparatur pemda provinsi dalam melaksanakan tugas pemantauan dan 

evaluasi.  

 Pemantauan dan Evaluasi oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten dan Kota 

Pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

kabupaten dan kota bertujuan untuk (a) mengukur tingkat pencapaian 

target pembangunan kebudayaan pada kabupaten dan kota tersebut 

sesuai dengan Renstra SKPD kabupaten dan kota kurun waktu 2010-

2014; (b) memperbaiki kinerja aparatur pemda kecamatan dan satuan 

kebudayaan agar kapabilitas dan kapasitas dalam penyelenggaraan 

kebudayaan makin meningkat; (c) meningkatkan kemampuan dan 

kesanggupan aparatur pemda kabupaten dan kota dalam melaksanakan 

tugas pemantauan dan evaluasi.  

 Pemantauan dan Evaluasi oleh Satuan Kebudayaan  

Fungsi pemantauan dan evaluasi dalam satuan kebudayaan adalah untuk 

mengetahui kelebihan dan kekurangan pada satuan kebudayaan yang 

bersangkutan secara berkala, yang hasilnya dapat digunakan untuk 

memperbaiki kinerja.   

 

 

 

 

 


