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1. Pokok-pokok Pikiran

• Integrasi kebudayaan dalam pendidikan, berfungsi untuk:

– Memperkokoh identitas bangsa (national identity) 

– Mempertahankan falsafah bangsa Pancasila dan motto Bhineka Tunggal Ika 
(cultural diversity)

– Perekat masyarakat (social cohesion)

– Meningkatkan budaya damai (culture of peace)

– Membentuk karakter bangsa (character building)

– Membuat arahan kebudayaan (standart setting)

• Perlu adanya integrasi pembangunan pendididkan dana kebudayaan secara
komprehensif untuk masyarakat indonesia sesuai dengan UUD 45 dan siap untuk
menghadapi tantangan masa depan sehingga terjadi proses pembudayaan menuju
proses peradaban. 

• Selanjutnya proses integrasi kebudayaan dalam pendidikan mencakup: 

• Pendayagunaan semua lembaga- lembaga kebudayaan dan sumber daya budaya
diantaranya Museum, Cagar Budaya, kesenian, dan Film

• Integrasi Nilai Budaya dalam Pembelajaran

• Sinergitas Kelembagaan Pendidikan dan Kebudayaan di Daerah



2. Permasalahan dan Kendala

1. Masih kurang regulasi di bidang kebudayaan yang memiliki kekuatan hukum
2. Pendayagunaan lembaga-lembaga kebudayaan dan sumber daya budaya masih

belum optimal 
3. Kompetensi Sumber daya manusia di bidang kebudayaan masih sangat terbatas

dan tidak memadai
4. Pendanaan di bidang pembangunan kebudayaan masih sangat terbatas dan belum

memiliki rencana program dan anggaran yang jelas
5. Data pokok kebudayaan belum terintegrasi secara komprehensif
6. Belum memiliki roadmap pengembangan kebudayaan
7. Kurangnya integrasi nilai budaya dalam proses pembelajaran
8. Lemahnya sinergitas kelembagaan dan program kebudayaan dan pendidikan di 

tingkat pusat maupun daerah
9. Promosi, pelindungan, dan pendidikan kebudayaan di tingkat lokal, nasional, dan

internasional masih belum optimal
10. Terjadinya pemakaian bahasa Indonesia yang tidak baik dan tidak benar di 

masyarakat



3. Rekomendasi

1. Perlu secepatnya diterbitkan regulasi di bidang kebudayaan terutama UU kebudayaan
serta PP sebagai turunan diantaranya Undang-Undang no 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya dan Undang-Undang no 33 Tahun 2009  tentang Perfilman. 

2. Kedudukan lembaga-lembaga kebudayaan diantaranya museum dan taman budaya
serta sumber daya budaya antara lain cagar budaya, kesenian, bahasa, tradisi perlu 
diperkuat dan memiliki status hukum yang jelas dan pendirian lembaga pendidikan
yang memiliki program seni budaya

3. Perlu  peningkatan kompetensi dan kualifikasi sumber daya manusia untuk mengelola
lembaga-lembaga tersebut dengan baik dan bertanggungjawab sehingga terjadi sinergi
dan integritas yang optimal

4. Rencana anggaran untuk pembangunan kebudayaan perlu ditetapkan secara jelas oleh
pemerintah pusat dan maupun daerah sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara
transparan dan akuntabel (sebagai usulan bahwa anggaran yang 20% harus sudah
difahami bahwa didalamnya termasuk anggaran pembangunan kebudayaan)

5. Perlu adanya pendataan sumber daya budaya, lembaga-lembaga budaya, dan pengelola
kebudayaan (SDM) secara terpadu dan cermat



3. Rekomendasi

6. Perlu adanya penyusunan roadmap kebudayaan.
7. Perlunya nilai-nilai budaya diintegrasikan kedalam proses pembelajaran untuk

membentuk generasi muda yang lebih kokoh (berpengetahuan, sejahtera, berbudaya, 
beradab, dan kompetitif)

8. Harus ada rencana sinergitas kelembagaan dan program kebudayaan di tingkat pusat
dan daerah (museum propinsi dan taman budaya menjadi UPT pusat, kecuali bagi
propinsi yang telah menganggarkan dengan baik).

9. Perlu segera (urgensi) program promosi, pelindungan dan pendidikan kebudayaan di 
tingkat lokal nasional dan internasional ( dengan mendirikan Indonesia house -
inhouse/rumah budaya Indonesia di luar negeri sebagai bagian dari diplomasi budaya
menuju globalisasi budaya Indonesia )

10. Didalam meningkatkan penguatan jatidiri bangsa perlu pemakaian bahasa Indonesia  
secara baik dan benar oleh semua lapisan masyarakat (diantaranya harus ada uji
kemampuan dan kemahiran berbahasa Indonesia yang baik dan benar untuk semua
pejabat, dan pengendalian pengunaan bahasa Indonesia dalam dunia perdagangan ).



Permasalahan dan Kendala Peluang dan Potensi yang Kita Miliki Solusi dan Rekomendasi

Pendayagunaan Museum, Cagar Budaya, dan Film untuk Pendidikan dan Pembangunan Jati Diri Bangsa 

1.1 Permuseuman 

Kualitas pelestarian koleksi,  

penyajian dan pelayanan 

museum masih rendah

Tingkat apresiasi masyarakat 

terhadap museum masih rendah

Beragamnya kepedulian pemerintah 

daerah terhadap museum

Masih minimnya tenaga museum 

yang memiliki kompetensi di 

bidang ilmu permuseuman

Penempatan SDM yang tidak sesuai 

dengan kompetensi dengan job 

desk baik di daerah dan pusat

Museum merupakan lembaga pendidikan

non formal yang tidak mengenal batas

usia (long life education)

Museum dapat dijadikan laboratorium

pendidikan sumber pembelajaran

Museum memiliki tiga pilar kebijakan:

1. Mencerdaskan kehidupan bangsa

2. Kepribadian bangsa, dan

3. Ketahanan nasional dan wawasan

nusantara.

Diperlukan adanya revitalisasi

museum yaitu upaya

peningkatan kualitas museum

untuk melayani masyarakat

sesuai dengan fungsi museum

yang menyangkut aspek fisik

(penataan interior, penataan

eksterior museum, dan

fasilitas penunjang), dan non

fisik (manajemen, program,

jejaring, kebijakan, dan

pencitraan)

Museum dapat dijadikan

mitra pendidik dalam rangka

mendukung pemba-ngunan

jatidiri dan karakter bangsa.

Diperlukan adanya Gerakan 

Nasional Cinta Museum 

(GNCM) yaitu upaya 

penggalangan kebersamaan 

antar pemangku kepentingan 

dan pemilik kepentingan 
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