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Strategi Pemajuan Kebudayaan Jadi Modal Pembangunan Nasional   
 

Pengesahan Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan membawa 

semangat baru dalam upaya pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan 
kebudayaan nasional. Setelah puluhan tahun merdeka, akhirnya Republik Indonesia memiliki 

sebuah panduan dalam upaya menjalankan amanat Pasal 32 Ayat 1 UUD 1945 untuk memajukan 
kebudayaan. Hal ini sejalan pula dengan amanat Presiden Republik Indonesia agar memberikan 
peran strategis bagi kebudayaan nasional dalam pembangunan.   

 
Presiden Jokowi menginginkan adanya keseimbangan antara infrastruktur keras yang saat ini 

gencar dibangun di berbagai wilayah di tanah air, dengan infrastruktur lunak dalam wujud karakter 
dan jatidiri bangsa yang dikembangkan lewat jalan kebudayaan. Untuk itulah diperlukan kebijakan 
makro kebudayaan dalam rangka proses pembudayaan manusia. “Kita ‘kan terlalu sering berbicara 

masalah infrastruktur yang keras. Mengenai jalan, mengenai jembatan, mengenai pelabuhan. Tidak 
pernah kita berbicara mengenai infrastruktur lunak, yaitu kebudayaan,” diungkapkan Presiden 

Jokowi usai bertemu dengan para budayawan beberapa waktu lalu.  
 
Dalam kesempatan lain, Presiden juga berpesan agar generasi muda tidak melupakan akar budaya 

bangsa. Generasi penerus bangsa tidak boleh kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia.  
 
“Kita ingin agar kebudayaan menjadi nafas dari kelangsungan hidup bangsa, menjadi darah 

kepribadian, menjadi mentalitas dan nilai-nilai kebangsaan anak didik kita,” tuturnya di pembukaan 
Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2018 yang lalu.   

 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa 
pengesahan UU Pemajuan Kebudayaan merupakan wujud konkret perhatian pemerintah terhadap 
kebudayaan nasional.  
 
”Adanya Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan memberikan arah dan platform ke mana budaya 
daerah dan nasional mau dibawa. Selama ini, belum ada landasan strategis soal kebudayaan,” 
jelas Muhadjir.   
 
Sebagai negara adidaya di bidang kebudayaan, Indonesia berpotensi besar dalam mempengaruhi 
peradaban dunia. Mendikbud berharap pemerintah daerah menaruh perhatian dalam memajukan 
kebudayaan di daerah. Tahun depan, pemerintah pusat akan menggulirkan Dana Alokasi Khusus 
(DAK) untuk bidang kebudayaan. Untuk itulah strategi pemajuan kebudayaan yang disusun dari 
akar rumput, dimulai dari tingkat kabupaten/kota, kemudian provinsi, dalam bentuk PPKD sampai 
tingkat nasional dalam bentuk Strategi Kebudayaan akan memainkan peranan penting dalam 
implementasi pemajuan kebudayaan di lapangan.  

 
Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud) Hilmar Farid menjelaskan bahwa pemajuan kebudayaan 
yang dimaksud dalam undang-undang bertujuan meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi 

budaya Indonesia di tengah peradaban dunia. Proses pemajuan kebudayaan dilakukan melalui 
pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan nasional Indonesia. 
Sesuai undang-undang, terdapat 10 obyek pemajuan kebudayaan, yakni tradisi lisan, manuskrip, 
adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, 
dan olahraga tradisional.    

 

“Pemajuan kebudayaan dilaksanakan dengan berpedoman pada Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah 
kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan yang disusun 
berdasarkan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Kongres Kebudayaan yang akan digelar tahun 

depan, serta Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan,” dijelaskan Dirjenbud.  
 

Strategi pemajuan kebudayaan akan menjadi dasar perumusan Rencana Induk Pemajuan 
Kebudayaan yang menjadi acuan utama dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Pendek, 
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Menengah, dan Panjang di bidang kebudayaan. Pengarusutamaan kebudayaan dalam 
pembangunan nasional dipandang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang 

berkelanjutan.  
 
Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan akan dijadikan dasar bagi penyusunan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2019-2024. Dalam waktu bersamaan, 
pemerintah juga akan membentuk sistem pendataan kebudayaan terpadu yang mengintegrasikan 
seluruh data kebudayaan dari berbagai sumber. “Rencana Induk itu akan menjadi dokumen 

pedoman bagi pemerintah pusat dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan. Ini merupakan 
penerjemahan Strategi Kebudayaan dalam bentuk rencana program kerja pemerintah. Kebudayaan 

akan terlihat sebagai sektor yang dijalankan oleh berbagai Kementerian dan Lembaga. Bukan hanya 
Direktorat Jenderal Kebudayaan saja,” kata Hilmar. 
 

Penyusunan strategi pemajuan kebudayaan dilaksanakan secara bertahap, dimulai dengan masa 
persiapan mulai Februari hingga Maret 2018. Masa persiapan ini diisi dengan lokakarya penyusunan 

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) di 20 klaster kerja. Pada bulan Mei dan Juni 2018 
tahapan penyusunan memasuki masa pra kongres 1, yaitu penyusunan PPKD kabupaten/kota untuk 
kemudian ditetapkan oleh bupati/walikota.  

 
Selanjutnya, pada bulan Juli sampai dengan September 2018 masuk tahapan pra-kongres 2, yaitu 
penyusunan PPKD provinsi yang kemudian ditetapkan oleh gubernur. Tahap terakhir, pada bulan 

Oktober sampai dengan Desember 2018, penyusunan Strategi Kebudayaan dilakukan pada 16-18 
November 2018. Diharapkan, nantinya strategi kebudayaan nasional akan ditetapkan oleh Presiden 

Joko Widodo pada momen Kongres Kebudayaan (KKI) 2018.  
 
Bekerja sama dengan Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko 

PMK), Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional (PPN/Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Kemendikbud) mendorong penyelesaian target penyusunan PPKD tingkat 
pemerintah provinsi.  
 

PPKD sangat penting dalam merumuskan strategi pemajuan kebudayaan yang berasal dari masing-
masing wilayah di tanah air. Penyusunan PPKD tingkat provinsi ini harus berdasarkan PPKD tingkat 
kabupaten/kota yang dijadwalkan berakhir sampai dengan 31 Agustus 2018. Diharapkan melalui 
pendampingan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, pemerintah daerah dapat segera 
menyelesaikan PPKD yang berisi data kondisi faktual obyek pemajuan kebudayaan, permasalahan 
yang dihadapi daerah dalam upaya pemajuan kebudayaan, dan rekomendasi penyelesaiannya.(*)  
 

**disiapkan oleh Tim Komunikasi Pemerintah Kemenkominfo dan Biro Komunikasi dan Layanan Masyarakat 
Kemendikbud  


