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Program 

LAYANAN KEBUDAYAAN

Reformasi Birokrasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Latar Belakang

Para pakar berpendapat bahwa untuk membangun
manusia yang berkarakter diperlukan pembangunan
bidang kebudayaan. Integrasi fungsi kebudayaan dengan
pendidikan melalui Perpres No. 92 tahun 2011 dipandang
sangat tepat. Namun demikian masyarakat belum terlayani
dengan baik. Peningkatan layanan kebudayaan menjadi
salah satu program dalam proses reformasi Kemdikbud,
yang dikemas dalam 8 (delapan) rencana aksi yang
diharapkan dapat memberi dampak yang luas serta dapat
memenuhi layanan kebudayaan yang lebih baik.
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Rencana Kinerja 

Dalam tahun 2012 s.d. 2014 peningkatan program layanan
kebudayaan diarahkan pada pembangunan sistem aplikasi
(registrasi cagar budaya, pencatatan warisan budaya, dan
penyensoran film) dengan memanfaatkan TIK.

Di samping itu dilakukan juga revitalisasi museum dan
taman budaya agar kembali berfungsi sebagai sarana
pendidikan dan rekreasi serta pusat peningkatan
kreativitas budaya.

Akan dilaksanakan pula pembangunan rumah budaya di
LN, layanan kebudayaan di bidang pendidikan serta
pemberdayaan lembaga kepercayaan dan komunitas adat
dalam pelestarian budaya.

Rencana Aksi Layanan Kebudayaan 
2012-2014

Rencana Aksi Kondisi Saat Ini Kondisi yang 
Diinginkan

Registrasi Cagar   Budaya Proses dilaksanakan  
sesuai UU No.5/1992, 
dan manual

Proses sesuai UU 
No.11/2011 dan berbasis 
TIK

Pencatatan Warisan 
Budaya Nasional

Hanya dilakukan Pusat 
dan manual

Dilakukan di seluruh 
daerah dan berbasis TIK

Peningkatan Fungsi 
Museum

Kurang menarik dan 
kurangnya kualitas SDM

Tampil menarik, 
berfungsi dan dikelola 
SDM berkualitas

Peningkatan Fungsi 
Taman Budaya

Kurang berfungsi dan 
kurangnya SDM 
berkualitas

Pusat kreativitas 
seniman dan budayawan 

.
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Rencana Aksi (lanjutan)

Penyensoran Film Penurunan   kualitas 
dan kuantitas layanan  

Meningkatnya 
pelayanan 
penyensoran berbasis 
TIK

Rumah Budaya Dilakukan melalui 
perwakilan RI di luar 
negeri

Memiliki temapat khusus 
memperkenalkan 
kebudayaan Indonesia di 
LN

Pelayanan Kebudayaan di 
Bidang Pendidikan

Bahan pustaka, media 
pembelajaran kurang 
memadai

Tersedianya bahan 
pembelajaran, media dan 
tenaga pendidik 
kebudayaan

Pemberdayaan Lembaga 
Kepercayaan dan 
Komunitas Adat

Aktifitas  budaya oleh 
lembaga adat belum 
mendapat perhatian 

Meningkatnya aktifitas 
budaya  dalam lingkungan 
kelompok kepercayaan 
dan komunitas adat.

Kriteria KeberhasilanKriteria Keberhasilan

No. Rencana Aksi Kriteria  Keberhasilan

1. Rigistrasi Cagar Budaya Pendaftara n 10%, unit penyelenggara 10%, 
pembentukan tim ahli 10%

2. Pencatatan Warisan Budaya Nasional 2000 warisan budaya tak benda

3. Penyensoran film terstandarisasinya  40 % tenaga teknis, 
terbangunnya sistem adm penyensoran, 
terlaksananya penyensoran 100%

4. Peningkatan fungsi museum terevitalisasi 75 %  museum

5. Peningkatan fungsi  Taman Budaya Terevitalisasinya  80 % TB, terbangunnya TB 
di 5 provinsi

6. Rumah Budaya terbangun  RB di 10 negara,  terlaksananya 
promosi di 10 negara

7. Pelayanan Kebudayaan di Bidang 
Pendidikan 

pengayaan bahan pustaka meningkat 10 %, 
bahan pembelajaran 5 %, peningkatan tenaga 
kependidikan budaya 10 %

8. Pemberdayaan Lembaga dan Komunitas 
Adat 

terfasilitasinya 20 % lembaga dan komunitas 
adat
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II III IV I II III IV I II III IV

Perencanaan

Identifikasi SOP pendaftaran CB

Analisis kebutuhan teknologi sistem registrasi nasional CB

Identifikasi unit penyelenggara registrasi CB

Identifikasi tim ahli CB di daerah

Analisis kebutuhan tim ahli CB

Identifikasi indikator keberhasilan sistem registrasi nasional CB

Pembangunan

Penyusunan POS pendaftaran CB

Membangun aplikasi sistem registrasi nasional cagar budaya

Penyusunan peta unit penyelenggara

Penyusunan peta ketersediaan tenaga ahli di daerah

Sosialisasi

Sosialisasi POS pendaftaran CB

Uji coba aplikasi sistem registrasi nasional CB

Sosialisasi peta unit dan tenaga ahli dan kebutuhannya

Implementasi

Pelaksanaan pendaftaran CB melalui aplikasi sistem registrasi nasional 

CB

Pembentukan unit penyelenggara

Pembentukan tim ahli penetapan di daerah

Evaluasi

Evaluasi POS pendaftaran CB

Evaluasi aplikasi sistem registrasi nasional

Evaluasi unit penyelenggara

Evaluasi tim ahli cagar budaya di daerah

1. Registrasi 

nasional cagar 

budaya 

(warisan 

budaya benda) 

2012 2013 2014No
PROGRAM/ 

KEGIATAN
Tahapan Kerja Layanan Kebudayaan

II III IV I II III IV I II III IV

Perencanaan

Pembuatan POS identifikasi

Analisis kebutuhan teknologi/instrumen dan SDM pengelola fasilitasi 

layanan pencatatan warisan budaya nasional

Identifikasi tenaga teknis pencatatan warisan budaya

Pembangunan

Penyusunan POS pencatatan warisan budaya nasional 

Pembangunan sistem aplikasi layanan pencatatan warisan budaya 

nasional

Penyusunan tugas dan fungsi tenaga teknis pencatatan warisan budaya

Sosialisasi

Sosialisasi POS pencatatan warisan budaya nasional 

Sosialisasi sistem aplikasi layanan pencatatan warisan budaya nasional

Sosialisasi tugas dan fungsi tenaga teknis pencatatan warisan budaya

Implementasi

Penerapan sistem aplikasi pencatatan warisan budaya

Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi POS pencatatan warisan budaya nasional 

Evaluasi sistem aplikasi layanan pencatatan warisan budaya nasional

Evaluasi tugas dan fungsi tenaga teknis pencatatan warisan budaya

2. Pencatatan 

warisan 

budaya 

nasional 

(warisan 

budaya tak 

benda)

2012 2013 2014No
PROGRAM/ 

KEGIATAN
Tahapan Kerja Layanan Kebudayaan
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II III IV I II III IV I II III IV

Perencanaan

Pembuatan POS identifikasi

Analisis kebutuhan teknologi/instrumen dan SDM pengelola fasilitasi 

layanan penyensoran film

Identifikasi tenaga teknis penyensoran film

Pembangunan

Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga teknis penyensoran film

Pembuatan aplikasi sistem  penyensoran film berbasis jaringan

Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi 

penyensoran filmPenyusunan indikator keberhasilan penyensoran film

Sosialisasi

Sosialisasi POS identifikasi

Sosialisasi standar kompetensi bagi tenaga teknis penyensoran film

Sosialisasi dan uji coba aplikasi sistem penyensoran film berbasis 

Sosialisasi kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi 

Implementasi

Standardisasi kompetensi tenaga teknis penyensoran film

Pemutakhiran aplikasi sistem penyensoran film dalam jaringan

Penerapan kebijakan regulasi penyensoran film

Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi standar kompetensi tenaga teknis penyensoran film

Evaluasi pemutakhiran aplikasi sistem penyensoran film berbasis 

Evaluasi kebijakan regulasi penyensoran film

3. Penyensoran 

film

2012 2013 2014No
PROGRAM/ 

KEGIATAN
Tahapan Kerja Layanan Kebudayaan

II III IV I II III IV I II III IV

Perencanaan

Identifikasi standar minimal POS nasional pelayanan, tata pamer dan 

penyebarluasan informasi museum

Identifikasi museum yang perlu direvitalisasi

Identifikasi SDM pengelola museum dalam rangka peningkatan mutu 

SDMPembangunan

Penyusunan standar minimal POS nasional pelayanan, tata pamer dan 

penyebarluasan informasi museum

Penentuan kebutuhan museum yang perlu direvitalisasi

Penyusunan mekanisme peningkatan mutu SDM permuseuman

Sosialisasi

Sosialisasi standar minimal POS nasional pelayanan, tata pamer dan 

penyebarluasan informasi museum

Sosialisasi kebutuhan museum yang perlu direvitalisasi

Sosialisasi peningkatan mutu SDM permuseuman

Implementasi

Revitalisasi museum

Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu SDM 

permuseuman

Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi standar minimal POS nasional pelayanan, tata pamer dan 

penyebarluasan informasi museum

Evaluasi kebutuhan museum yang perlu direvitalisasi

Evaluasi mekanisme peningkatan mutu SDM permuseuman

4. Peningkatan 

fungsi 

museum

2012 2013 2014No
PROGRAM/ 

KEGIATAN
Tahapan Kerja Layanan Kebudayaan
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II III IV I II III IV I II III IV

Perencanaan

Identifikasi standar minimal POS nasional pelayanan, aktivitas kesenian 

dan penyebarluasan informasi taman budaya

Identifikasi taman budaya yang perlu direvitalisasi

Identifikasi SDM pengelola taman budaya dalam rangka peningkatan 

mutu SDM

Pembangunan

Penyusunan standar minimal POS nasional pelayanan, aktivitas 

kesenian dan penyebarluasan informasi taman budaya

Penentuan kebutuhan taman budaya yang perlu direvitalisasi

Penyusunan mekanisme peningkatan mutu SDM taman budaya

Sosialisasi

Sosialisasi standar minimal POS nasional pelayanan, aktivitas kesenian 

dan penyebarluasan informasi taman budaya

Sosialisasi kebutuhan taman budaya yang perlu direvitalisasi

Sosialisasi peningkatan mutu SDM taman budaya

Implementasi

Revitalisasi taman budaya

Pendidikan dan pelatihan dalam rangka peningkatan mutu SDM 

taman budaya

Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi standar minimal POS nasional pelayanan, aktivitas kesenian 

dan penyebarluasan informasi taman budaya

Evaluasi kebutuhan taman budaya yang perlu direvitalisasi

Evaluasi mekanisme peningkatan mutu SDM taman budaya

5. Peningkatan 

fungsi taman 

budaya

2012 2013 2014No
PROGRAM/ 

KEGIATAN
Tahapan Kerja Layanan Kebudayaan

II III IV I II III IV I II III IV

Perencanaan

Identifikasi standar minimal pelayanan POS rumah budaya di luar negeri

Identifikasi negara-negara yang perlu didirikan rumah budaya

Analisis materi sajian rumah budaya

Identifikasi tenaga pengelola rumah budaya

Pembangunan

Penyusunan standar minimal pelayanan POS rumah budaya di luar 

Penentuan kebutuhan pembangunan rumah budaya

Koordinasi dengan pemerintah negara setempat dan KBRI

Penyusunan standar kompetensi pengelola rumah budaya

Sosialisasi

Sosialisasi standar minimal pelayanan POS rumah budaya di luar negeri

Sosialisasi dan informasi rumah budaya di luar negeri

Sosialisasi standar kompetensi pengelola rumah budaya

Implementasi

Membangun rumah budaya di negara yang sudah ditentukan beserta 

materi sajian

Promosi rumah budaya di luar negeri

Pendidikan dan pelatihan calon pengelola rumah budaya

Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi standar minimal pelayanan POS rumah budaya di luar negeri

Evaluasi kinerja rumah budaya di luar negeri

Evaluasi standar kompetensi pengelola rumah budaya

6. Rumah budaya 

(Pusat 

Kebudayaan 

Indonesia di 

Luar Negeri)

2012 2013 2014No
PROGRAM/ 

KEGIATAN
Tahapan Kerja Layanan Kebudayaan
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II III IV I II III IV I II III IV

Perencanaan

Identifikasi kebijakan integrasi kebudayaan ke dalam fungsi pendidikan

Analisis kebutuhan sistem informasi integrasi kebudayaan ke dalam 

pendidikan

Identifikasi peta kebutuhan bahan ajar, kurikulum, media pembelajaran 

Identifikasi kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sejarah, seni 

dan kebudayaan lainnya

Identifikasi bahan pustaka bidang kebudayaan di semua jenjang dan 

jenis pendidikan

Pembangunan

Penyusunan kebijakan integrasi kebudayaan ke dalam fungsi 

Penyusunan dan pengembangan sistem informasi integrasi kebudayaan 

ke dalam bidang pendidikan

Penyusunan bahan ajar, kurikulum, media pembelajaran 

Peningkatan kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sejarah, seni 

dan kebudayaan lainnya

Penyusunan bahan pustaka bidang kebudayaan di semua jenjang dan 

jenis pendidikan

Sosialisasi

Uji petik bahan kebijakan integrasi kebudayaan ke dalam fungsi 

Uji petik sistem informasi integrasi kebudayaan ke dalam bidang 

Uji petik modul kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sejarah, 

seni dan kebudayaan lainnya

Sosialisasi bahan ajar, kurikulum, media pembelajaran

Sosialisasi bahan pustaka bidang kebudayaan di semua jenjang dan 

jenis pendidikan

7 Pelayanan 

Kebudayaan 

dalam Bidang 

Pendidikan

2012 2013 2014No
PROGRAM/ 

KEGIATAN
Tahapan Kerja Layanan Kebudayaan

II III IV I II III IV I II III IV

Implementasi

Pelaksanaan kebijakan integrasi kebudayaan ke dalam fungsi 

Pelaksanaan sistem informasi integrasi kebudayaan ke dalam bidang 

pendidikan

Pelaksanaan bimbingan teknis kualifikasi dan kompetensi tenaga 

pendidik sejarah, seni dan kebudayaan lainnya

Pelaksanaan bahan ajar, kurikulum, media pembelajaran

Pelaksanaan bahan pustaka bidang kebudayaan di semua jenjang dan 

jenis pendidikan

Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi kebijakan integrasi kebudayaan ke dalam fungsi pendidikan

Evaluasi sistem informasi integrasi kebudayaan ke dalam bidang 

Evaluasi kualifikasi dan kompetensi tenaga pendidik sejarah, seni dan 

kebudayaan lainnya

Evaluasi bahan ajar, kurikulum, media pembelajaran

Evaluasi bahan pustaka bidang kebudayaan di semua jenjang dan jenis 

pendidikan

Pelayanan 

Kebudayaan 

dalam Bidang 

Pendidikan

7

2012 2013 2014No
PROGRAM/ 

KEGIATAN
Tahapan Kerja Layanan Kebudayaan
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II III IV I II III IV I II III IV

Perencanaan

Identifikasi POS fasilitasi lembaga komunitas adat, sejarah dan seni

Analisis kebutuhan fasilitasi lembaga komunitas adat, sejarah dan seni

Identifikasi lembaga komunitas adat, sejarah dan seni

Identifikasi kegiatan lembaga komunitas adat, sejarah dan seni

Identifikasi sarana lembaga komunitas adat, sejarah dan seni

Pembangunan

Penyusunan POS fasilitasi lembaga komunitas adat, sejarah dan seni 

dalam pelestarian budaya

Penyusunan data lembaga komunitas adat, sejarah dan seni

Penyusunan data kegiatan lembaga komunitas adat, sejarah dan seni

Sosialisasi

Sosialisasi POS fasilitasi lembaga dan komunitas adat, sejarah dan seni

Implementasi

Pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga komunitas adat, sejarah dan 

Pengukuran dan Evaluasi

Evaluasi pelaksanaan fasilitasi kegiatan lembaga komunitas adat, 

sejarah dan seni

8 Pemberdayaan 

lembaga 

komunitas 

sejarah dan 

adat untuk 

pelestarian 

budaya

2012 2013 2014No
PROGRAM/ 

KEGIATAN
Tahapan Kerja Layanan Kebudayaan

Capaian Reformasi Birokrasi
(2010-2012)

Dalam proses perencanaan
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Penanggung JawabPenanggung Jawab

Pengarah : Direktur Jenderal Kebudayaan

Koordinator : Sekretaris Ditjen Kebudayaan

Penanggungjawab 

1. Registrasi Nasional Cagar 
Budaya 

: Direktur  Pelestarian Cagar Budaya dan 
Permuseuman

2.    Pencatatan Warisan Budaya  
Nasional 

: Direktur Internalisasi dan Diplomasi Budaya

3.   Peningkatan Fungsi Museum : Direktur Pelestarian Cagar Budaya dan 
Permuseuman

4.    Peningkatan Fungsi Taman 
Budaya 

: Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman

5.    Penyensoran Film : Direktur Pembinaan Kesenian dan Perfilman

6.    Rumah Budaya : Direktur Internalisasi dan Diplomasi Budaya

7.    Pelayanan Kebudayaan di 
Bidang Pendidikan 

: Direktur Sejarah dan Nilai Budaya

8.    Pemberdayaan Lembaga dan 
Komunitas Adat

: Direktur Pembinaan Kepercayaan  terhadap Tuhan 
Yang Maha Esa dan Tradisi

Anggaran

No. Kegiatan Anggaran

1 Registrasi Nasional Cagar Budaya Rp.       53.400.000,-

2 Pencatatan Warisan Budaya Nasional Rp.       36.000.000,-

3 Peningkatan Fungsi Museum Rp.     270.500.000,-

4 Peningkatan Fungsi Taman Budaya Rp.      39.700.000,-

5 Penyensoran Film Rp.       136.000.000,-

7 Rumah Budaya Rp.        60.000.000,-

8 Pelayanan Kebudayaan di Bidang Pendidikan Rp.         31.920.000,-

9 Pemberdayaan Lembaga dan Komunitas Adat Rp.         98.500.000,-

TOTAL Rp.       726. 020.000,-
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Terima kasih


