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Salam Redaksi
Salam Budaya!
Seiring dengan berjalannya waktu dan kerja keras,
akhirnya di awal Maret ini meluncur sudah sebuah
media komunikasi internal pelestari budaya Direktorat
Jenderal Kebudayaan. Tepatnya, sebuah media
pertukaran informasi diantara individu, satuan kerja,
unit, dan pimpinan kerja pelestari budaya. Karenanya,
informasi yang terkandung di dalam media ini adalah
yang berkenaan dengan aktivitas-aktivitas pelestarian
budaya. Tujuannya sederhana, agar semua individu,
satuan kerja, unit kerja dan pimpinan kerja saling
mengetahui dan saling berbagi informasi tentang
kegiatan di masing-masing wilayah. Apa kiranya sasaran
yang hendak dicapai dari penerbitan ini? Kekompakan,
kesalingpengertian, dan gotong-royong, di antara
semua satuan kerja di bawah direktorat jenderal
kebudayaan. Itu sebabnya media 12 halaman ini dicetak
sesuai dengan jumlah individu pelestari dalam naungan
Ditjenbud, yaitu sekitar 3500 eksemplar. Lebih jauh lagi,
mulai dari tingkat pimpinan hingga sampai juru pelihara
di pelosok-pelosok akan dan sedang diupayakan untuk
bisa mendapatkan satu eksemplar media ini.
Isi dari media Kabar Budaya ini diutamakan hal-hal terkait
dinamika internal dari aktivitas-aktivitas satuan kerja.
Baik itu serupa jadwal-jadwal kegiatan ataupun hal-hal
menarik di balik persiapan dan penyelenggaraan sebuah
acara. Baik itu serupa perkenalan pimpinan satuan kerja
pelestari, maupun apresiasi terhadap individu-individu
pelestari. Pun tak ketinggalan arahan Dirjen Kebudayaan
untuk setiap agenda prioritas bulanan, maupun terkait
program-program unggulan direktorat. Semuanya jalin-

berjalin dengan aneka informasi ringan di seputar
cagar dan nilai-nilai budaya, dalam bentuk foto dan
teks. Alhasil media Kabar Budaya ini akan menjadi
media saling silang informasi tepat guna, dan media
partisipatif bagi individu, satuan, unit, dan pimpinan
kerja pelestari.
Nomor perkenalan ini diisi oleh tema utama Milad
Masjid Istiqlal. Acara yg dimulai dengan aktivitas
bersih-bersih Masjid Istiqlal dua pekan lalu banyak
mengundang decak kagum publik ibukota. Di luar
tema utama, terdapat sambutan Direktur Jenderal
Kebudayaan untuk nomor perdana, liputan tentang
aktivitas budaya daerah dan kalender kegiatan
nasional.
Karena media Kabar Budaya ini juga sebuah media
partisipatif, maka redaksi juga menerima masukan
berita dari UPT-UPT yang tersebar di seluruh wilayah
Indonesia. Tentunya, redaksi juga berharap agar
partisipasi semua pelestari budaya dapat berlanjut
agar komunikasi diantara individu, satuan, unut,
dan pimpinan menjadi semakin kuat dan kompak.
Semuanya, pada akhirnya akan mendorong
keterhubungan kerjasama diantara mereka yang
berlibat dalam aktivitas pelestari budaya pemerintah
RI. Semoga semua jalan kemajuan kian benderang,
semoga Allah SWT senantiasa menguatkan iman kita
semua agar kebudayaan Indonesia dengan segala
keragamannya tetap tegak berdiri sebagai salah satu
panutan peradaban dunia. SALAM KERJA BUDAYA!
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Salam Dirjen
Pertama-tama, saya ucapkan selamat untuk terbit
perdananya media komunikasi internal Kabar
Budaya. Tentunya ini satu langkah maju dari
kita untuk membangun tata kelola organisasi
kebudayaan yang solid dan sinergis. Terkait hal
itu, seandainya organisasi itu badan kita maka
jalur informasi adalah aliran darahnya organisasi.
Seperti halnya tubuh kita, kesehatan organisasi
ditentukan oleh kelancaran arus informasinya.
Tanpa arus informasi yang dapat diakses bersama
oleh seluruh anggota organisasi, kinerja organisasi
akan terkendala: tumpang-tindih, tersendat-sendat
dan tidak efektif.
Oleh karena itu, agar tiga kendala itu bisa
dihindari, media komunikasi internal memainkan
peranan yang sangat penting. Intisari dari media
komunikasi internal itu ialah kesadaran bersama
bahwa aktivitas membagi informasi itu sangatlah
penting dalam organisasi. Tujuannya ialah supaya
setiap Satuan Kerja saling tahu apa yang tengah
dilakukan maupun yang sedang direncanakan oleh
Satuan Kerja yang lain dalam lingkup Direktorat
Jenderal Kebudayaan sehingga masing-masing
satuan kerja saling mengetahui kegiatan yang
berlangsung sehingga tidak terkesan tidak jalan
sendiri-sendiri, melainkan senantiasa siap sedia
untuk bersinergi dan membuka ruang bagi inisiatif
kerjasama.
Semoga terbitan ini bisa konsisten terbit setiap
bulan sehingga peredasan informasi kebudayaan
menjadi kaya dan beragam. Kreativitas dan
keaktifan setiap satuan kerja akan terlihat apabila
mengomunikasikan melalui media ini. Harapan
saya semua satuan kerja bisa aktif menyuarakan
aktivitas dan kinerjanya agar diketahui keluarga
besar Direktorat Jenderal Kebudayaan.
Saya harap dengan adanya newsletter ini, kinerja
seluruh elemen Direktorat Jenderal Kebudayaan
dapat terorganisasikan secara sinergis, lancar
dan terkoordinasi. Dengan begitu semua merasa
memiliki dan tanggung jawab untuk kemajuan
organisasi kita tercinta, Direktorat Jenderal
Kebudayaan. c
Salam Hilmar Farid
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Milad Masjid Istiqlal ke-39
Hari Jadinya Masjid Merdeka
Hampir seluruh masyarakat Indonesia mengenal Masjid
Istiqlal, baik itu umat muslim, kristiani, hindu maupun
budha. Masjid ini memang istimewa, tak hanya
karena besar, bagus, iconik dan terletak di jantung
ibukota negara, namun masjid yang mampu
menampung lebih kurang 200 ribu jamaah ini, memiliki
latar sejarah yang menarik dan inspiratif. Kehadirannya
sebagai bagian dari umat Islam tanah air terasa begitu
penting mengingat sering diadakan acara yang tidak
hanya menguatkan persaudaraan sesama muslim
namun juga meningkatkan kerukunan beragama
dengan pemeluk agama lain di negeri ini.
Dalam rangka milad ke-39, Masjid Istiqlal mengadakan
acara bertajuk “Istiqlal, Keislaman, dan Keindonesiaan”
pada 10 – 27 Februari 2017. Hal ini disampaikan oleh
Direktur Warisan dan Diplomasi Budaya, Nadjamudiin
Ramly pada Konferensi Pers Perayaan Milad Istiqlal,
Selasa (21/2). Dalam penjelasannya, Nadjamuddin
Ramly mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan
sebuah kegiatan yang positif. “Merayakan Milad Istiqlal
merupakan solusi kebudayaan untuk mengembalikan
kebudayaan yang harmonis di Indonesia,” ujar
Nadjamuddin Ramly.
Merayakan Milad Istiqlal sudah dimulai sejak
tanggal 10 Februari 2017 yang ditandai dengan
kegiatanBersih-bersih Masjid Istiqlal yang dilakukan
oleh masyarakat yang berkerjasama dengan gabungan
pecinta alam di Indonesia. Pada tanggal 22 Februari,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy
membuka Pameran Merayakan Milad Istiqlal yang
dikuratori oleh Mohammad Nanda Widyarta dan Farid
Rakun menampilkan arsip sejarah Masjid Istiqlal yang
belum pernah dipublikasikan serta berbagai
benda-benda keislaman lain koleksi dari Kementerian
Agama dan beberapa UPT di bawah Direktorat Jenderal

Kebudayaan, Kemendikbud RI.
Acara yang turut dihadiri oleh Direktur Jenderal
Kebudayaan, Hilmar Farid ini terasa penting
mengingat hal ini akan menambah pengetahuan
masyarakat akan sejarah tempat-tempat penting di
negeri ini. “Pameran ini bertujuan untuk
memunculkan kembali ingatan kolektif tentang
pembangunan Masjid Istiqlal. Kegiatan ini juga
menjadi langkah awal diadakannya kegiatan serupa
di masjid-masjid bersejarah lainnya, seperti yang ada
di Banten, Cirebon, Sumatera Barat, dan Ternate,” jelas
Hilmar Farid. Kegiatan Merayakan Milad Istiqlal ini,
diharapkan mempunyai potensi menjawab tugas
yang diemban pemerintah Indonesia untuk
menguatkan rasa kebhinekaan, rasa saling
pengertian dan toleransi antarumat beragama, serta
menimbulkan kesadaran jati diri bangsa Indonesia,
tambahnya.
Pada kesempatan yang sama, Muhadjir Effendy
mengatakan bahwa Masjid Istiqlal menjadi salah satu
simbol persatuan Indonesia. “Masjid Istiqlal ini
dibangun dengan visi Presiden Soekarno yaitu
semangat merangkul semua lapisan masyarakat di
Indonesia. Hal itu dapat dilihat dari arsitek Masjid
Istiqlal yang merupakan seorang nasrani taat, namun
membuat bangunan ibadah yang luar biasa ini untuk
umat Islam. Maka kita harus hidupkan kembali
semangat merangkul sesama (umat beragama)
tersebut,” pesan Muhadjr Effendy. Hal senada juga
disampaikan Ketua Badan Pelaksana Pengelola Masjid
Istiqlal (BPP-MI), KH Muzammin Basyuni. Ia berharap,
kerja sama antara Masjid Istiqlal dan Kemdikbud akan
terus berlanjut demi kebaikan umat.
Acara tahunan ini juga dihadiri oleh orang kedua di
negeri ini, yaitu Wakil Presiden Jusuf Kalla. Dalam
kesempatan yang sama, Kalla menggarisbawahi
pentingnya menggelar acara demi kemakmuran
masjid dan masyarakat sekitar. “Masjid tidak hanya
bicara sejarah atau masa lalu, tetapi juga masa kini
dan masa depan. Menaikkan fungsi ibadah,
menghadiri atau mengadakan acara juga merupakan
cara memakmurkan masjid,” jelasnya. Selain itu,
masjid juga harus memakmurkan masyarakatnya.
“Ciri masjid yang memakmurkan masyarakatnya adalah masjid yang memiliki kegiatan atau fungsi pen-

didikan, ekonomi, dan dakwah yang terus teragenda,”
terang Jusuf Kalla sebelum mengakhiri sambutannya.
Oya, kegiatan ini merupakan kerja sama antara Badan
Pelaksana Pengelola Mesjid Istiqlal (BPP-MI) dengan
Direktorat Warisan dan Diplomasi Budaya, Direktorat
Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan RI, serta melibatkan gabungan elemen
masyarakat dan pencinta alam.
Rangkaian Milad Masjid Istiqlal ditutup oleh
beberapa acara, diantaranya Forum Diskusi pada
tanggal 27 Februari tentang perlunya menyelenggarakan kembali Festival Istiqlal yang bertujuan untuk
menggali kembali nilai-nilai kebhinekaan dan
kebangsaan yang menjadi dasar bagi tumbuhnya Islam
di Indonesia. Sejarah Masjid Istiqlal menjadi pintu masuk
awal untuk memulai diskusi ke arah sana. Forum
diskusi ini dimoderatori oleh Neng Dara Affiah dan akan
dihadiri oleh pembicara yaitu Budhy Munawar Rachman
(cendekiawan Muslim), Azyumardi Azra (cendekiawan
muslim), Muhammad Jazir ASP (cendekiawan muslim),
dan Hilmar Farid (sejarawan, Dirjen Kebudayaan).
Lalu, Presentasi sejarah Masjid Istiqlal dari waktu ke
waktu oleh Direktur Jenderal Kebudayaan,yang disertai
dengan peluncuran buku saku “Merayakan Milad Istiqlal”
yang berisikan pemikiran dari Imam Besar Masjid Istiqlal
mengenai fungsi masjid, perspektif sejarah mengenai
Masjid Istiqlal oleh Hilmar Farid (Dirjen Kebudayaan),
wawancara Rosery Rosdi Putri dan Mohamad Atqa
dengan Ketua dan pengurus Badan Pelaksana Pengelola
Masjid Istiqlal, serta tulisan Kukuh Purwanto (pemenang
lomba penulisan esai Budaya Damai 2015) tentang
Masjid Istiqlal dan anak muda. Terakhir, Pertunjukan
Musik dan Nasidah Ria (Semarang), suarasama (Medan),
Rempak Beduk (Banten), dan pembacaan puisi oleh
Sutardji Colzoum Bachri dan Acep Zamzam Noor.
Untuk lebih mengumandangkan gaung Istiqlal maka
kegiatan Pameran Istiqlal juga akan dilaksanakan di
beberapa Masjid tua di Indonesia. Diharapkan dengan
dikumandangkannya merayakan Istiqlal di mesjidmesjid tua di Indonesia lainnya, diharapkan dapat
menjawab tugas yang diemban pemerintah Indonesia
untuk menguatkan rasa kebhinekaan, rasa saling
pengertian dan toleransi antar umat beragama, serta
menimbulkan kesadaran jati diri bangsa Indonesia.
K a bar Budaya
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AGENDA KEGIATAN

Workshop Melukis Untuk Pegawai
Kemendikbud

Lomba Kreasi Audio Visual Sejarah
2017

Lomba Kreasi Audiovisual Sejarah diselenggarakan oleh
Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk menanamkan karakter
bangsa Indonesia melalui pendidikan sejarah. Tahun ini
Direktorat Sejarah menyelenggarakan kembali lomba ini
dengan tema KITA INDONESIA dan topik sejarah tokoh
nasional, sejarah peristiwa lokal, dan sejarah sosial dan
budaya.

Direktorat Jenderal Kebudayaan, Melalui Direktorat
Kesenian menggelar Workshop dan Pameran Seni
Rupa Kemendikbud. Kegiatan ini diperuntukkan bagi
pejabat/pegawai, baik PNS maupun non PNS di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
serta UPT-UPT Kemendikbud yang berada di Jakarta.

Peserta mengirimkan naskah sinopsis ide cerita yang
berisi judul dan alur cerita (hard copy dan soft copy) via
pos dan email tertanggal 17 Maret 2017. Pengumuman
peserta lolos seleksi dapat dilihat di kebudayaan.kemdikbud.go.id/ditsejarah atau www.audiovisualsejarah.
com. 26-31 Maret 2017.

Seleksi Terbuka: Lomba Desain
Mural GNI 2017

Pameran seni rupa akan dilaksanakan pada bulan
Mei 2017 di Plaza Insan Berprestasi, Gedung A Kemendikbud untuk mendukung dan
memeriahkan Hari Pendidikan Nasional.
Bagi pejabat/pegawai yang telah memiliki karya dengan
kriteria tersebut untuk berpartisipasi dengan
mengirimkan foto karya dalam format JPEG beresolusi
700 KB, dilengkapi data karya (nama pejabat/
pegawai, judul karya, ukuran, bahan, dan tahun
pembuatan) kepada Panitia Pameran (Subdit Seni Rupa,
Direktorat Kesenian, Direktorat Jenderal Kebudayaan) melalui email pamerankemendikbud2017@
gmail.com paling lambat tanggal 31 Maret 2017.
Bagi pejabat/pegawai yang berada di lingkungan
kantor Senayan yang ingin berpartisipasi dalam pameran namun membutuhkan pendampingan dalam
berkarya, kami akan menyelenggarakan workshop
melukis secara gratis. Workshop akan dilaksanakan
setiap hari Kamis dimulai tanggal 2 Maret 2017, pukul
15.00 s.d. 17.00 di Gedung F, lt. 6 Kemendikbud.
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Galeri Nasional Indonesia menggelar Lomba Desain
Mural dengan tema besar “Potret Karakter Bangsa Indonesia”.Lomba ini terbuka untuk umum (satu kelompok
terdiri dari maksimal 5 orang), usia antara 16–35 tahun.
Seleksi Terbuka berlangsung mulai 14 Februari hingga
17 Maret 2017.
Pemenang Lomba Desain Mural akan mendapatkan Trofi, Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan. Khusus
untuk Pemenang Terbaik I & Terbaik II berkesempatan
untuk mengaplikasikan desain karyanya pada lokasi
yang telah ditentukan di Galeri Nasional Indonesia.

SALAM PROFIL

HILMAR
FARID
“

Pak Farid menghabiskan sebagian
besar masa remajanya di dunia
otomotif (motor), bermain basket
bermusik .

H

“

ilmar Farid adalah sejarawan, aktivis, dan
pengajar. Ia senang memasak, berenang dan
bermusik untuk mengisi waktu senggang.
Dilahirkan di Bonn, Jerman Barat pada 8 Maret
1968, pak Farid menghabiskan sebagian besar masa
remajanya di dunia otomotif (motor), bermain basket,
bermusik dan membantu ayahnya, Agus Setiadi,
menerjemahkan buku cerita anak karya Enid Blyton dan
Astrid Lindgren.
Beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Jurusan
Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia dengan
skripsi berjudul Politik, Bacaan dan Bahasa Pada Masa
Pergerakan: Sebuah Studi Awal, pada tahun 1993.
Pada tahun 1995-99, beliau mengajar di Institut
Kesenian Jakarta dari 1995-1999, dan 2014-15.
Bersama beberapa orang seniman, peneliti, aktivis,
dan pekerja budaya di Jakarta, beliau mendirikan
Jaringan Kerja Budaya di tahun 1994 dan menerbitkan
berkala Media Kerja Budaya. Aktivitas menerbitkan
berkala ini kemudian berbuah pada upaya membentuk
perkumpulan sejarawan yang dikenal dengan Institut
Sejarah Sosial Indonesia (ISSI) di tahun 2003. Selain itu
beliau juga berkegiatan di Perkumpulan Praxis sebagai
Ketua Perkumpulan Praxis.
Di lingkup internasional beliau terlibat dalam lingkaran
Asian Regional Exchange for New Alternatives (ARENA)

dan di penerbitan berkala Inter-Asia Cultural Studies
Society sebagai editor. Karenanya, sejak akhir 1990an,
sejumlah institusi pendidikan tinggi manca negara
telah memintanya sebagai narasumber, antara lain:
National Tsing Hua University (Hsinchu, Taiwan),
Shanghai University, China Academy of Art (Hangzhou),
Sungkonghoe University (Seoul), University of the
Philppines, Ateneo de Manila University, Australian
National University, Leiden University, University of
Amsterdam, Centre for the Study of Culture and Society
(Bangalore), University California Los Angeles dan
University California Berkeley.
Pada Maret 2012, beliau bersama rekan-rekannya
membentuk Relawan Penggerak Jakarta Baru (RPJB)
yang bertujuan mensosialisasikan Pilkada Jakarta
2012 tanpa keterlibatan uang, dan mendukung serta
mengkampanyekan figur yang layak dipilih dalam
pilkada tersebut. Pada 2012, bukunya berjudul Kisah
Tiga Patung diterbitkan oleh Indonesia Berdikari.
Beliau meraih gelar doktor di bidang kajian budaya
di National University of Singapore pada Mei 2014
dengan disertasi berjudul Rewriting the Nation:
Pramoedya and the Politics of Decolonization. Pada
Maret 2014, bersama sejumlah pakar, beliau sebagai
ketua panitia simposium nasional bertajuk “Jalan
Kemandirian Bangsa” merumuskan semacam “GBHN”
bagi pemerintahan Joko Widodo yang saat itu baru saja
diumumkan akan maju dalam Pilpres 2014.
Pada 31 Desember 2015, ia dilantik menjadi Direktur
Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan, Republik Indonesia.

K a bar Budaya
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TAHU KAH KAMU?

Jangan Melakukan Lima Hal Ini Jika
Mengunjungi Candi
Indonesia adalah negara yang kaya akan candi, terutama di pulau Jawa. Candi kerap menjadi destinasi wisata yang
sering dikunjungi oleh masyarakat kita. Baik yang bermaksud mengamati lebih detail desain dan kontur bangunan
ribuan tahun itu, menjadi obyek foto dan mengunggah di media sosial atau hanya sekedar menjadikan candi sebagai
“studio” foto atau background buat pengunjung berswafoto.
Sebagai cagar budaya yang harus dilestarikan dan dijaga keutuhan bangunannya, candi tentu membutuhkan
pengertian para pengunjungnya untuk dapat mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Dinas Kebudayaan dan
pengelola candi setempat. Agar peninggalan nenek moyang tersebut dapat menjadi bukti-bukti peradaban di masa
lampau yang tentunya sangatlah berharga. Untuk itu, sebaiknya pengunjung candi tidak melakukan beberapa hal
dibawah ini..
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Membuang sampah sembarang
Membuang sampah sembarang bukanlah tindakan yang bijaksana
bagi siapa saja dan dimana saja terutama di lingkungan candi.
Walaupun setiap waktu dibersihkan oleh petugas, membuang
sampah sembarang dapat mengganggu pemandangan dan
lingkungan. Jika menemui sampah, sebaiknya segera diambil dan
buanglah di tempat sampah. Hal sepele ini dijamin sangat membantu
dalam menjaga dan melestarikan candi.

Tidak corat-coret
Tindakan corat-coret di batu candi merupakan tindakan norak yang
sangat merusak. Beberapa kasus yang ditemui batu-batu ini di
corat- coret menggunakan pisau, spidol bahkan tip-X. Sangat susah
menghilangkan corat-coret ini terutama jika dilakukan dengan
menggunakan pisau, padahal batu-batu ini sifatnya tidak tergantikan.

Memanjat struktur batu
Untuk mendapatkan sudut-sudut yang bagus terkadang pengunjung
melakukan pemanjatan di bagian-bangian struktur candi. Tindakan
ini dapat mengakibatkan baru aus dan bahkan runtuh runtuh. Selain
itu perilaku memanjat ini juga mengancam keselamatan diri.

Berteriak
Candi pada masa lalu digunakan untuk tempat beribadah.
Sekarangpun beberapa umat masih menghormati dan
memanfaatkannya untuk kegiatan keagamaan. Berteriak merupakan
perilaku yang kurang menghormati keberadaan candi pada masa
lalu. Berteriak juga mengganggu atmosfer candi. Melestarikan candi
bukan saja melestarikan di bidang fisik saja. Melestarikan atmosfer
dan suasana akan mendukung pengalaman pengunjung dalam
menyerap nilai-nilai Cagar Budaya.

Memindahkan batu
Terkadang candi-candi ini belum semuanya terpugar. Terdapat
beberapa candi yang mempunyai komponen bangunan yang masih
belum dipasang pada tempatnya. Batu-batu ini biasanya dikumpulkan
di suatu area. Pengunjung seharusnya tidak memindahkan batubatu tersebut untuk keperluan apapun. Batu-batu ini biasanya sudah
diklasifikasikan atau dikelompokkan oleh petugas. Memindahkan
batu ini juga dapat beresiko merusak batu.
Nah, syaratnya tak susah kan? Ayo jadikan diri kamu orang Indonesia
yang cinta dan bangga dengan situs budaya yang kita miliki, salah
satunya candi. Ayo berkunjung dan menjaga eksistensi candi.

K a bar Budaya
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KABAR MUSEUM

Museum Kepresidenan RI
Balai Kirti akan mereplika
Medali Pak Soeharto
Museum Kepresidenan RI Balai Kirti kedatangan tamu
istimewa. Mereka adalah rombongan keluarga Presiden
RI yang ke-2. Kedatangan pihak keluarga didasari
atas undangan yang diberikan oleh pihak Museum
Kepresidenan RI Balai Kirti dalam rangka pengadaan
koleksi museum.
Hasilnya, pihak keluarga mendukung Museum
Kepresidenan RI Balai Kirti untuk mereplika koleksi
Presiden Soeharto berupa medali yang didapatkan
oleh Presiden Soeharto pada masa jabatannya sebagai
Presiden Republik Indonesia.

Harga tiket masuk Museum Benteng
Vredebrug naik!
Harga tiket masuk Museum Benteng Vredeburg
Yogyakarta yang terletak di kawasan Nol Kilometer pusat
kota Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Pemerintah
Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2016 naik per 1
Maret 2017.
Tiket masuk untuk wisatawan domestik perorangan
dewasa mengalami kenaikan menjadi Rp 3.000 dari Rp
2.000, sedangkan untuk rombongan (minimal 20 orang)
menjadi Rp 2.000 dari Rp 1.000. Tiket masuk wisatawan
anak-anak perorangan menjadi Rp 2.000 dari Rp 1.000,
sedangkan untuk rombongan (minimal 20 orang) dari
Rp 500 menjadi Rp 1.000. Tarif untuk wisatawan asing
tidak mengalami kenaikan dari tarif lama Rp 10.000.

Walikota Bogor Jadi pengunjung Setia di
Museum Kepresidenan RI Balai Kirti
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Walikota Bogor Jadi Pengunjung Setia
Museum Kepresidenan Balai Kirti
Semenjak diresmikan pada tanggal 18 Oktober
2014, Arya Bima seringkali berkunjung ke Museum
Kepresidenan RI Balai Kirti. Dan pada 10 Februari lalu
beliau kembali mengunjungi Museum Kepresidenan RI
Balai Kirti. Kali ini tujuannya untuk membuat publikasi
umum yang bertemakan persatuan. Sebelum berangkat
solat Jum’at.
Cara baru menikmati museum : Museum Digital
Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai salah
satu UPT di lingkungan Kemendikbud menjadi salah satu
destinasi wisata yang ramai dikunjungi oleh wisatawan
domestik dan asing di akhir pekan.

Menikmati Museum Dengan Cara Baru
Mencermati keadaan tersebut, Museum Perumusan
Naskah Proklamasi bekerjasama dengan Telkom
Indonesia (www.digitalsolution.id) menghadirkan cara
baru untuk menikmati koleksi museum melalui Aplikasi
SIJI. Aplikasi yang dapat diunduh gratis di Google Play
Store ini merupakan perangkat berbasis teknologi
Augmented Reality, dimana telepon pintar akan berfungsi
sebagai pemindai untuk memindai koleksi maupun
display yang bertanda khusus. kemudian hasil scan akan
tampak di layar telepon pintar menjadi animasi bergerak
maupun cuplikan film yang terkait dengan peristiwa di
seputar proklamasi.

KABAR NUSANTARA

Kunjungan Menteri Pendidikan Belanda
Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Ilmu Pengetahuan
Belanda Mariette Jet Bussemaker melaksanakan
kunjungan ke Balai Konservasi Borobudur. Kunjungan
ini untuk melihat fasilitas laboratorium konservasi di
Kantor BK Borobudur yang digunakan untuk pelestarian
Candi Borobudur. Dia dijelaskan beberapa laboratorium
yang ada seperti laboratorium Fisik, Kimia, Mikrobiologi,
Scanning Electron Microscope (SEM), dan Laboratorium
lapangan. c
Hibah Tengkorak Manusia dan Fosil Tulang Binatang
Ita Kumala, warga Surabaya, mendatangi Kantor Balai
Pelestarian Cagar Budaya Jawa Timur, membawa benda
yang akan dihibahkan. Benda tersebut berupa sebuah
tengkorak manusia dan sebuah fosil tulang binatang.
Diterima di ruang Kasi Pelindungan Pengembangan dan
Pemanfaatan BPCB Jatim, Edhi Widodo. c
Galeri Nasional Indonesia Sajikan Karya Portrait
Sang Profesor Seni Lukis China, Xie Dongming
Untuk melihat dan merasakan Dongming melalui
lukisan-lukisan potretnya, disuguhkan sebuah pameran
tunggal berjudul “Selfscape”. Dikuratori Rizki A. Zaelani,
‘Selfscape’ atau soal tataran tentang ‘pemandangandiri’ ini dipilih untuk menjelaskan upaya perluasan cara

memahami diri yang dikerjakan Dongming dengan
meraih intensi ‘pengalaman yang mendalam’ tentang
orang lain secara ekspresif dan mengandung nilai
emosi. Pameran ini digelar pada 14–24 Februari 2017 di
Gedung D Galeri Nasional Indonesia. Selain pameran,
publik juga dapat menikmati Video Screening berjudul
“My Trip to Pamir”. c
BPCB Berencana Gelar Jelajah Budaya di Pasaman
Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Wilayah Kerja
Sumbar, Riau dan Kepri, Batusangkar, Sumatera Barat,
berencana menggelar even Jelajah Budaya pada 3
hingga 6 Mei 2016 di Kabupaten Pasaman.
Kepala BPCB Sumbar, Nurmatias saat dikonfirmasi dari
Padang, Kamis, mengatakan kegiatan ini merupakan
sebuah bentuk sinergitas antara BPCB dengan
Kabupaten Pasaman dalam bidang kebudayaan dan
pendidikan. c
74 Karya Budaya Diusulkan 4 Provinsi
Empat provinsi diwilayah kerja Balai Pelestarian Nilai
Budaya (BPNB) Kepri mengusulkan 74 karya budaya
untuk ditetapkan menjadi warisan budaya tak benda
(WBTB) Indonesia tahun 2017. Kepri mengusulkan 23
karya budaya, Riau 27 karya budaya, Jambi 12 karya
budaya dan Bangka Belitung 12 karya budaya. c
Koordinator WBTB BPNB Kepri, Hendri Purnomo
mengatakan, total usulan diwilayah kerja Kepri cukup
banyak 74 karya budaya dan diharapkan banyak yang
ditetapkan. “Dibandingkan tahun-tahun sebelumnya,
K a bar Budaya
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jumlah usulan lebih banyak.Harapanya semakin banyak
yang jebol untuk ditetapkan,”kata Hendri. c
Sumatera Barat Usulkan 20 Warisan Budaya Tak
Benda Sebagai Warisan Indonesia
Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Kebudayaan
mengusulkan 20 Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) untuk
ditetapkan sebagai Warisan Budaya Indonesia. Warisan
budaya tak benda tersebut adl Randai, Tari Lilin, Samba
Lado, Sate Padang, Bahasa Tansi-Sawahlunto, Kaba Puti
Talayang, Padati-Sumatera Barat, Garobak, Sikerei, Ritual
Kematian Mentawai, Dendang, Upacara Perkawinan
Adat Sumatera Barat, Tradisi Malam Baretong, Ratik
Tolak Bala, Tambo Simalanggang, Anyaman Lapiak, Main
Mancik-Mancik, Babako, Kerajinan Ukiran, Kerajinan
Sapu Ijuk. c
Juru Pelihara 4 Provinsi Berkumpul di Jambi
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi (BPCB Jambi)
dalam tugas dan fungsi pelindungan cagar budaya
pada tahun 2017 melaksanakan program Pembinaan
Juru Pelihara dan Petugas Keamanan sebagai upaya
peningkatan kualitas dan kinerja para juru pelihara dan
petugas keamanan di situs-situs cagar budaya yang
berada dalam wilayah kerja BPCB Jambi, yang meliputi
Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu dan Bangka
Belitung. c
BPCB Jambi Identifikasi Potensi Kerusakan Masjid
Jamik
Masjid Jamik dalam sejarahnya merupakan masjid yang
dirancang oleh Ir. Soekarno pada masa pengasingan
di Bengkulu (1938 – 1942). Perancangan ini dilakukan
Bung Karno untuk membantu keinginan masyarakat
pada saat itu yang ingin melakukan perbaikan masjid.
Dalam menindaklanjuti laporan pengurus masjid
tentang kondisi masjid yang telah mengalami pelapukan
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dan bocor. Balai Pelestarian Cagar Budaya Jambi
melakukan kegiatan pengumpulan data kerusakan
masjid dan kajian pengembangan masjid lebih
lanjut. Kegiatan ini dilaksanakan dari tanggal 21 – 28
Februari 2017, diharapkan dapat mengumpulkan data
kerusakan struktural, arsitektural, metode dan rencana
penanganan. c
Usulan Warisan Budaya Tak Benda Provinsi Jawa
Barat Tahun 2017
Provinsi Jawa Barat sebagai bagian dari wilayah kerja
BPNB Jawa Barat sejak awal tahun 2016 sudah mulai
merancang usulan karya budaya yang akan diajukan
sebagai Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) Indonesia.
Nama-nama karya budaya yang akan diajukan
diharapkan dapat menambah jumlah kekayaan budaya
tak benda Provinsi Jawa Barat yang telah ditetapkan
sebagai WBTB Indonesia. Kegiatan pengusulan ini
juga akan mengupayakan revisi karya budaya yang
sebelumnya belum dapat ditetapkan pada tahun 2016
akibat kurangnya data pendukung. Ada enam karya
budaya yang akan diajukan pada tahun 2017, yaitu
gembyung, leuit, toleat, nyangku, iket, dan kolecer. c
Belajar Budaya Bangsa Melalui Kegiatan Sekolah
Cagar Budaya
Ada beragam cara untuk mengenalkan budaya bangsa
kepada generasi muda. Salah satunya yakni dengan
mengadakan kegiatan “Sekolah Cagar Budaya” seperti
yang dilakukan Balai Pelestarian Cagar Budaya Daerah
Istimewa Yogyakarta. Pada hari Selasa (7/2), Balai
Pelestarian Cagar Budaya Daerah Istimewa Yogyakarta
menyelenggarakan Sekolah Cagar Budaya yang diikuti
oleh 108 orang pelajar dari empat sekolah, yakni SD
Kintelan 1, SD Kintelan 2, SD Prawirataman, dan SD
Karanganyar. c

BUDAYA SAYA

Tradisi dan Budaya
pulau lombok
Hingga saat ini di Lombok terdapat berbagai macam budaya daerah yang sudah berkembang dalam masyarakat
sehingga jika dikelola secara profesional akan dapat
menarik minat wisatawan untuk berkunjung di Lombok
yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan
masyarakat. Berbagai atraksi budaya daerah ini antara
lain:
Gendang Beleq
Disebut Gendang Beleq karena salah satu alatnya adalah gendang beleq (gendang besar). Orkestra ini terdiri
atas dua buah gendang beleq yang disebut gendang
mama (laki-laki) dan gendang nina (perempuan), berfungsi sebagai pembawa dinamika. Sebuah gendang
kodeq (gendang kecil), dua buah reog sebagai pembawa melodi masing-masing reog mama, terdiri atas dua
nada dan sebuah reog nina, sebuah perembak beleq
yang berfungsi sebagai alat ritmis, delapan buah perembak kodeq. Perembak ini paling sedikit enam buah dan
paling banyak sepuluh. Berfungsi sebagai alat ritmis, sebuah petuk sebagai alat ritmis, sebuah gong besar sebagai alat ritmis, sebuah gong penyentak, sebagai alat
ritmis, sebuah gong oncer, sebagai alat ritmis, dan dua
buah bendera maerah tau kuning yang disebut lelontek.
Menurut cerita, gendang beleq ini dulu dimainkan kalau ada pesta-pesta kerajaan, sedang kalau ada perang
berfungsi sebagai komandan perang, sedang copek sebagai prajuritnya. Kalau perlu datu (raja) ikut berperang,
disini payung agung akan digunakan. Sekarang fungsi
payung ini ditiru dalam upacara perakawinan. Gendang
beleq dapat dimainkan sambil berjalan atau duduk.
Komposisi waktu berjalan mempunyai aturan tertentu,
berbeda dengan duduk yang tidak mempunyai aturan.
pada waktu dimainkan pembawa gendang beleq akan
memainkannya sambil menari, demikian juga pembawa
petuk, copek dan lelontok. c

nimbulkan peperangan. Sang Putri mengambil keputusan pada tanggal 20 bulan kesepuluh untuk menceburkan diri ke laut lepas. Dipercaya oleh masyarakat hingga
kini bahwa Nyale adalah jelmaan dari Putri Mandalika.
Nyale adalah sejenis binatang laut berkembang biak
dengan bertelur, perkelaminan antara jantan dan betina. Upacara ini diadakan setahun sekali. Bagi masyarakat
Sasak, Nyale dipergunakan untuk bermacam-macam
keperluan seperti santapan (Emping Nyale), ditaburkan
ke sawah untuk kesuburan padi, lauk pauk, obat kuat
dan lainnya yang bersifat magis sesuai dengan keyakinan masing-masing. c
Upacara Rebo Bontong
Upacara Rebo Bontong dimaksudkan untuk menolak
bala (bencana/penyakit), dilaksanakan setiap tahun
sekali tepat pada hari Rabu minggu terakhir bulan Safar. Menurut kepercayaan masyarakat Sasak bahwa pada
hari Rebo Bontong adalah merupakan puncak terjadi
Bala (bencana/penyakit), sehingga sampai sekarang
masih dipercaya untuk memulai suatu pekerjaan tidak
diawali pada hari Rebo Bontong. Rebo Bontong ini mengandung arti Rebo dan Bontong yang berarti putus sehingga bila diberi awalan pe menjadi pemutus. Upacara
Rebo Bontong ini sampai sekarang masih tetap dilaksanakan oleh masyarakat di Kecamatan Pringgabaya. c
Slober
Kesenian Slober adalah salah satu jenis musik tradisional
Lombok yang tergolong cukup tua, alat-alat musiknya
sangat unik dan sederhana yang terbuat dari pelepah
enau dengan panjang 1 jengkal dan lebar 3 cm. Kesenian slober didukung juga dengan peralatan yang lainnya yaitu gendang, petuq, rincik, gambus, seruling. Nama
kesenian slober diambil dari salah seorang warga desa
Pengadangan kecamatan Pringgasela yang bernama
Amaq Asih alias Amaq Slober. Kesenian ini salah satu
kesenian yang masih eksis sampai saat ini yang biasanya
dimainkan pada setiap bulan purnama. c

Bau Nyale
Bau Nyale adalah sebuah peristiwa dan tradisi yang sangat melegenda dan mempunyai nilai sakral tinggi bagi
suku Sasak. Tradisi ini diawali oleh kisah seorang Putri
Raja Tonjang Baru yang sangat cantik yang dipanggil
dengan Putri Mandalika. Karena kecantikannya itu para
Putra Raja, memperebutkan untuk meminangnya. Jika
salah satu Putra raja ditolak pinangannya maka akan me-
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Para Perwakilan negara yang ikut serta pada acara World
Culture Forum 2016 berfoto bersama

Mendikbud Mengikuti arak arakan
Pekan Budaya Indonesia 2016 di Malang

Pameran Jalur Rempah di
Museum Nasonal Jakarta

TESTIMONI PEGIAT BUDAYA

Para Peserta Pegiat Budaya
yang bertukar kebudayaan ke New Zeland

Kemendikbud pada akhir November hingga awal
Desember 2016 mengirim 50 orang pegiat budaya
Indonesia untuk menjalani program pelatihan
provesional dan melakukan kunjungan budaya
ke lokasi-lokasi yang disesuaikan dengan bidang
masing-masing.
Para Pagiat Budaya diharapkan dapat mengaplikasikan
ilmu dan pengalaman bagi daerah masing-masing
serta dapat membangun jaringan kerjasama dengan
pegiat budaya negara lain. c
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“Mempelajari teater berbicara tidak hanya sekitar teknik teater
pemeranan sampai penyutradaraan, melainkan juga masalah
sikap dan kebijakan masyarakat dan negara, termasuk pola
dasar pembangunannya. Melalui program Pegiat Budaya ke
Selandia Baru saya seperti diberi kesempatan untuk lebih
memahami hal tersebut melalui percontohan negara lain,
yaitu Selandia Baru. Sekalipun durasinya terbilang singkat,
saya merasa cukup bisa mendapatkan gambaran tentang
bagaimana mengelola teater, baik secara komunal maupun
individual, agar lebih berpola dan tidak bersifat sporadis.”
Kennya R, Pegiat Budaya Bid. Teater.
Pegiat Budaya 2016 memberikan lifetime changing
experiences yang amat berharga dan bermanfaat dalam
pengembangan potensi diri, evaluasi proses kreatif, desain
produksi, tata kelola di bidang film, dan jejaring seru dengan
Selandia Baru, kolaborasi pentahelix dengan sesama pegiat
budaya, pemerintah, pebisnis, komunitas, akademisi, dan
media. Sebuah pengalaman belajar penuh kekeluargaan
yang komprehensif dan aplikatif. Terima kasih.
Fauzan Abdillah bidang Film. c

Redaksi menerima tulisan ringan, ringkas,
informatif 2000 karakter kirim ke:
budayaberkabar@gmail.com

