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I. PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa “Negara memajukan
kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan
masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar amanat
tersebut, disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat pemajuan kebudayaan nasional
Indonesia. Melalui Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 (selanjutnya disebut sebagai UU
No.5/2017), dinyatakan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan ketahanan
budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban dunia melalui pelindungan,
pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan.
Upaya pemajuan kebudayaan melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan
pembinaan merupakan langkah strategis guna mewujudkan masyarakat Indonesia yang
berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan.
Terlebih lagi, pada Pasal 7 UU No. 5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, disebutkan bahwa
Pemerintah Pusat dan Daerah melakukan “pengarusutamaan kebudayaan melalui pendidikan
untuk mencapai tujuan pemajuan kebudayaan”. Pengarusutamaan kebudayaan dilakukan
melalui pendidikan karena pendidikan sejatinya merupakan upaya strategis dalam rangka
membangun bangsa dan manusia-manusia Indonesia yang berjati diri dan berkarakter.
Pendidikan karakter adalah titik temu utama antara pendidikan dan kebudayaan dalam upaya
tersebut. Dalam pendidikan karakter, kebudayaan ditempatkan sebagai sumber dari karakter
dan tugas pendidikan adalah mengusahakan kultivasi atau pembudayaan karakter tersebut.
Tentu suatu pedoman diperlukan untuk dapat melaksanakan mandat pemajuan kebudayaan
melalui pendidikan. Pedoman tersebut diatur dalam Pasal 8 UU No.5/2017 yang menyebutkan
bahwa Pemajuan Kebudayaan berpedoman pada:
1.
2.
3.
4.

Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota;
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
Strategi Kebudayaan; dan
Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.

Pasal tersebut memberikan amanat pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah
Provinsi untuk menyusun dokumen-dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan berupa
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan kemudian dirangkum dalam dokumen Strategi
Kebudayaan dan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan oleh Pemerintah Pusat. Penyusunan
dokumen-dokumen perencanaan pemajuan kemajuan kebudayaan lebih lanjut diatur dalam
Peraturan Presiden tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan
Strategi Kebudayaan sebagai aturan turunan UU.
Pasal 2 dalam Peraturan Presiden tersebut menyebutkan bahwa “Pokok Pikiran Kebudayaan
Daerah kabupaten/kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, dan Strategi Kebudayaan
merupakan landasan kebijakan pembangunan Kebudayaan di pusat maupun daerah.” Pasal ini
mensyaratkan bahwa dokumen-dokumen tersebut disusun untuk kemudian dapat diterapkan
sebagai suatu pedoman dalam pembuatan kebijakan pemajuan kebudayaan di daerah dan
di pusat. Suatu dokumen yang digunakan sebagai landasan pembuatan kebijakan harus
mengacu pada kondisi faktual agar kebijakan yang nantinya dilahirkan merupakan kebijakan
yang secara tepat menyasar langkah-langkah strategis yang harus diambil guna membangun
kebudayaan baik di daerah maupun pusat dan mewujudkan pemajuan kebudayaan seutuhnya.
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1.2. Maksud dan Tujuan
Beraras pada UU No.5/2017 yang memberikan amanat untuk Pemerintah Daerah kabupaten/
kota, Pemerintah Daerah provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menyusun dokumen-dokumen
perencanaan pemajuan kebudayaan, petunjuk teknis ini bermaksud untuk menguraikan
secara rinci langkah-langkah yang harus diambil dalam penyusunan dokumen-dokumen
perencanaan tersebut. Petunjuk teknis ini dihimpun dengan seksama untuk memastikan bahwa
dokumen-dokumen perencanaan tersebut, yang diawali dengan penyusunan Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah (PPKD), disusun dengan sebaik-baiknya dan proses penyusunannya tidak
taksa makna.
Pasal 9 UU No.5/2017 menyebutkan bahwa “Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/
kota, Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi, Strategi Kebudayaan, dan Rencana Induk
Pemajuan Kebudayaan merupakan serangkaian dokumen yang disusun secara berjenjang.”
Maksud dari kata“berjenjang”adalah dokumen-dokumen perencanaan tersebut disusun secara
berurutan, mulai dari PPKD kabupaten/kota sampai Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan
(lihat Penjelasan Pasal 8 UU No.5/2017). Dengan kata lain, keberadaan dokumen awal menjadi
prasyarat disusunnya dokumen berikutnya. Hal ini pun diatur dalam Pasal 10 UU No.5/2017,
yang menyebutkan bahwa:
1. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat
dalam Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
2. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan Strategi
Kebudayaan.
3. Strategi Kebudayaan menjadi dasar penyusunan Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan.
4. Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan menjadi dasar penyusunan, dan dimuat dalam,
rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.
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Dokumen-dokumen perencanaan pemajuan kebudayaan yang telah diuraikan tersebut pun
dalam proses penyusunannya memiliki beberapa karakteristik utama. Karakteristik
tersebut adalah:
1. Proses penyusunan PPKD Kabupaten/Kota, PPKD Provinsi dan Strategi Kebudayaan
mesti mendorong partisipasi aktif publik melalui para ahli bidang kebudayaan. Maka
ketiga dokumen tersebut diharapkan dapat menjaring langsung gambaran keadaan
terkini dan riil tentang objek pemajuan kebudayaan di tingkat paling dasar, yang
sehari-hari berlangsung dalam masyarakat Indonesia.
2. Inventarisasi masalah kebudayaan juga disusun bersama dengan publik, sehingga
diharapkan permasalahan yang terjaring dapat benar-benar menunjukkan kebutuhan
masyarakat di bidang kebudayaan.
3. Data terkini tersebut akan digunakan untuk memetakan permasalahan yang
terinventarisasi sehingga akan tersusun peta permasalahan yang relevan dengan
keadaan masyarakat setempat.
4. Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat akan memiliki rencana
kerja yang berdasarkan pada data dan fakta lapangan, sehingga proses implementasi
pemajuan kebudayaan yang dilaksanakan dapat terukur dengan jelas dan memiliki
capaian yang jelas.
5. Kerangka perencanaan yang transparan ini tentunya mendukung semangat good
governance.
6. PPKD menjadi landasan bagi para Kepala Daerah dalam menyusun kebijakan-kebijakan
strategis bidang kebudayaan yang bertujuan utama untuk peningkatan ketahanan
budaya dan peningkatan kesejahteraan rakyat.
7. PPKD menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
Pemerintah Daerah bidang kebudayaan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
bidang kebudayaan setiap tahunnya, terutama untuk Dinas-dinas yang membidangi
kebudayaan dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.
8. PPKD menjadi acuan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam merancang
alokasi dan besaran Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum dan APBN setiap
tahun.
Maka dapat dilihat dengan jelas bahwa dokumen PPKD merupakan dokumen yang dalam
penyusunannya harus dikerjakan secara gotong royong dengan melibatkan berbagai
pemangku kepentingan dan bahwa dokumen PPKD harus dapat diterjemahkan menjadi suatu
dasar bagi diterapkannya kebijakan-kebijakan pemajuan kebudayaan berdasarkan kondisi
faktual. Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah kabupaten/kota dan provinsi akan digunakan
sebagai rujukan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota dan provinsi dalam menyusun
Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
kabupaten/kota dan provinsi. Jelas bahwa penyusunan PPKD adalah bagian penting dari
keseluruhan dokumen perencanaan kerja pemerintah daerah dan tidak boleh dilihat terpisah
dari dokumen perencanaan kerja pemerintah lainnya.
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1.3. Landasan Hukum
Penyusunan PPKD dilandasi oleh:
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan
Penyusunan PPKD juga wajib memperhatikan:
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang Perfilman;
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.
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II. POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI
2.1. Pengertian Umum
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi adalah dokumen yang memuat kondisi faktual
dan permasalahan yang dihadapi daerah dalam upaya Pemajuan Kebudayaan, beserta usulan
penyelesaiannya.
Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi merupakan landasan kebijakan pembangunan
Kebudayaan di daerah.
2.2. Organisasi Pelaksana Penyusunan PPKD Provinsi
Penyusun PPKD Provinsi adalah Pemerintah Daerah Provinsi dengan melibatkan masyarakat
melalui para ahli. Hal ini diatur melalui Pasal 12 ayat (1) UU No.5/2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan yang menyebutkan bahwa “Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
Provinsi dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan masyarakat melalui para ahli
yang memiliki kompetensi dan kredibilitas dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di Provinsi.”
Para ahli yang dimaksud dalam pasal tersebut adalah orang-orang yang pekerjaan dan
kepakarannya terkait dengan Objek Pemajuan Kebudayaan.
Yang dimaksud dengan “kompetensi” adalah tingkat penguasaan pengetahuan, keterampilan,
dan/atau keahlian serta sikap yang relevan dalam suatu bidang.
Yang dimaksud dengan “kredibilitas” adalah kualitas, kapabilitas, atau kekuatan untuk
menimbulkan kepercayaan yang diukur dari pencapaian seseorang dalam suatu bidang.
2.3. Sumber Pendanaan Penyusunan PPKD Provinsi
Sumber Pendanaan dalam penyusunan PPKD adalah APBD provinsi. Hal ini diatur melalui
Pasal 12 ayat (3) UU No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan yang menyebutkan bahwa
“Anggaran penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dibebankan kepada
anggaran pendapatan dan belanja daerah.”
2.4. Jadwal Penyusunan PPKD Provinsi
Untuk pertama kalinya pada tahun 2018, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktur
Jenderal Kebudayaan menetapkan jadwal penyusunan PPKD sebagai berikut:
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Periode

Tanggal

Kegiatan

Lokasi

Persiapan 1

26 Maret - 28 April

Lokakarya
Pendampingan

Klaster 1 -20

Pra Kongres 1

15 April - 20 Agustus

Penyusunan PPKD
Kabupaten/Kota

Seluruh Kabupaten/
Kota di Indonesia

20 Agustus

Batas Akhir
Penetapan PPKD
Kabupaten/Kota oleh
Bupati/Walikota

Persiapan 2

1,4,7 Agustus

Lokakarya
Pendampingan

Jakarta

Pra Kongres 2

8 Agustus -5 Oktober

Penyusunan PPKD
Provinsi

Klaster 1- 20

5 Oktober

Batas Akhir
Penetapan PPKD
Provinsi oleh
Gubernur

Pra Kongres 3

8 Oktober - 16
November

Penyusunan Strategi
Kebudayaan

Kongres Kebudayaan
Indonesia 2018

16 - 18 November

Penetapan Strategi
Kebudayaan oleh
Presiden RI

Jakarta

2.5. Tahapan Penyusunan PPKD Provinsi
PPKD provinsi disusun dalam tahapan sebagai berikut:
1. Gubernur menyusun dan mengesahkan alokasi anggaran penyusunan PPKD dari
APBD;
2. Gubernur membentuk Tim Penyusun PPKD provinsi yang ditetapkan melalui SK
Gubernur;
3. Gubernur membentuk Sekretariat PPKD provinsi yang bertugas membantu kerja Tim
Penyusun dalam bidang administrasi. Sekretariat bekerja di bawah koordinasi Tim
Penyusun dan bertanggungjawab kepada Gubernur;
4. Tim Penyusun bekerja melakukan pendataan, perumusan permasalahan, penyusunan
rekomendasi dan indikator kerja untuk setiap rekomendasi untuk dirangkum dalam
dokumen Rancangan PPKD dan diserahkan kepada Gubernur.
5. Gubernur menetapkan Rancangan PPKD provinsi menjadi PPKD provinsi melalui SK
Gubernur.
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2.5.1. Pembentukan Tim Penyusun
a. Gubernur memilih dan menunjuk anggota Tim Penyusun yang tidak berasal dari
perwakilan kabupaten/kota.
b. Gubernur mengangkat anggota Tim Penyusun yang berasal dari perwakilan
kabupaten/kota.
c. Tim Penyusun Bersifat Sementara.
d. Anggota Tim Penyusun terdiri dari dua unsur:
Unsur Pemerintah provinsi
Unsur Perwakilan Tim Penyusun kabupaten/kota
e. Apabila dibutuhkan maka Gubernur dapat mengangkat Anggota Tim Penyusun dari
unsur Para Ahli yang mewakili masyarakat yang tidak berasal dari Perwakilan Tim
Penyusun kabupaten/kota.
f. Jumlah anggota Tim Penyusun berjumlah gasal dan disesuaikan dengan jumlah
kabupaten/kota yang ada di provinsi tersebut.
g. Jumlah perwakilan dari setiap kabupaten/kota minimum berjumlah 2 (dua) orang
dan jumlahnya harus sama untuk setiap kabupaten/kota.
h. Hanya kabupaten/kota yang telah menetapkan PPKD yang dapat mengirimkan
perwakilan ke tingkat provinsi.
i. Perwakilan Tim Penyusun kabupaten/kota berasal dari unsur Para Ahli yang mewakili
masyarakat.
j. Unsur Pemerintah provinsi dapat dipilih dari organisasi perangkat daerah yang
membidangi kebudayaan (Dinas yang membidangi Kebudayaan atau Deputi
bidang Kebudayaan), perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
dan keuangan (Sekretaris Daerah atau Badan Keuangan Daerah).
k. Gubernur mengesahkan Tim Penyusun.
l. Tim Penyusun memiliki tugas utama: Menyusun PPKD Provinsi melalui proses
dan format laporan yang diarahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
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a.
b.
c.
d.

Gubernur memilih dan menunjuk anggota Tim Penyusun.
Tim Penyusun bersifat sementara.
Jumlah anggota Tim Penyusun berjumlah gasal dan paling sedikit 7 (tujuh) orang.
Anggota Tim Penyusun terdiri dari dua unsur:
i. Unsur Pemerintah Daerah
ii.
Unsur Para Ahli yang mewakili masyarakat
e. Unsur Pemerintah Daerah dapat dipilih dari organisasi perangkat daerah yang
membidangi kebudayaan (Dinas yang membidangi Kebudayaan atau Deputi
bidang Kebudayaan), perencanaan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah)
dan keuangan (Sekretaris Daerah atau Badan Keuangan Daerah).
f. Unsur Para Ahli dapat dipilih dari para ahli yang memiliki kompetensi dan kredibilitas
dalam Objek Pemajuan Kebudayaan di provinsi. Para ahli tersebut dapat dipilih dari
unsur:
iii.
Pendidik atau akademisi di bidang Kebudayaan;
iv.
Budayawan atau seniman;
v. Perwakilan Dewan Kebudayaan Daerah atau perwakilan Dewan Kesenian Daerah;
vi.
Perwakilan organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang Kebudayaan;
vii.
Pemangku adat atau kepala suku; dan/atau
viii. Orang yang pekerjaannya memiliki kaitan erat dengan Objek
PemajuanKebudayaan.
g. Gubernur mengesahkan Tim Penyusun.
h. Tim Penyusun memiliki tugas utama: Menyusun PPKD Provinsi melalui proses
dan format laporan yang diarahkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.
Secara keseluruhan, struktur dasar organisasi kerja penyusunan PPKD provinsi adalah sebagai
berikut:
Organisasi Kerja PPKD Provinsi
Gubernur

Tim Penyusun
Sekretariat PPKD

Tim

Dokumentasi

Tim

Publikasi

Petugas

Tim

Input

Survei

*Struktur ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan setiap
provinsi.
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2.5.2. Rincian Tugas Tim Penyusun
Tim Penyusun memiliki rincian tugas, wewenang, dan indikator capaian kinerja sebagai
berikut:
No Rincian Tugas

Wewenang

1.

•

Menyusun rincian
rencana kerja dan
rincian jadwal kerja Tim
Penyusun

•
•

2.

Melakukan identifikasi
keadaan faktual
objek pemajuan
kebudayaan, termasuk
juga SDM, Lembaga,
Pranata Kebudayaan,
Sarana dan Prasarana
Kebudayaan melalui
serangkaian survei dan
forum terbuka.

•

•

•

•

•
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Indikator Capaian

Memilih Koordinator Tim
•Rincian Rencana Kerja.
Penyusun;
•Rincian Jadwal kerja.
•
Mengadakan pertemuan
internal, pertemuan
koordinasi dengan
Gubernur, pertemuan
koordinasi dengan
pemangku kepentingan;
Membentuk Tim
Dokumentasi;
Membentuk Tim Publikasi.
Membentuk Tim Survei
atau membuka kerjasama
pelaksanaan survei dengan
perguruan tinggi atau
lembaga penelitian di
provinsi;
Memetakan data yang
telah/belum dihimpun
kabupaten/kota untuk
menentukan agenda
pendataan provinsi
Melaksanakan survei atas
segmen data yang perlu
diperdalam;
Menyelenggarakan forumforum terbuka untuk
menghimpun data dari para
pemangku kepentingan
yang perlu diperdalam;
Mengundang para ahli
dan para pemangku
kepentingan terkait objek
pemajuan kebudayaan
dalam forum-forum terbuka.

•Terlaksananya rangkaian

survei.
•Terlaksananya rangkaian
forum terbuka .

3.

Melakukan konsolidasi •
data hasil survei dan
forum terbuka.

•

•

4.

Menyusun Pokok
Pikiran Kebudayaan
Daerah sesuai format
dari Kemendikbud.

•

•

•

5.

Pengajuan penetapan
PPKD provinsi dan
persiapan Strategi
Kebudayaan.

•

•

Menyelenggarakan
rapat-rapat internal Tim
Penyusun untuk melakukan
konsolidasi dan kurasi
atas data yang terhimpun
melalui survei dan forum
terbuka;
Menetapkan Petugas
Input (petugas pemegang
login akun Aplikasi Pokok
Pikiran Kebudayaan-APIK)
provinsiuntuk melakukan
input data;
Melakukan pengisian
borang dalam sistem APIK.

• Tabulasi Data provinsi.
• SK Penetapan Petugas

Input.
•  Dimasukkannya
keseluruhan data
hasil survei dan forum
terbuka ke dalam sistem
APIK.

Menyelenggarakan
•Terselenggaranya
rangkaian diskusi kelompok
rangkaian diskusi
terpumpun (FGD) untuk
kelompok terpumpun
meyusun permasalahan
(FGD).
berdasar analisis dari
•Dimasukkannya
data-data terkumpul, dan
rumusan permasalahan,
membuat rekomendasi
rekomendasi, dan
dan indikator kinerja utama
indikator kinerja utama
untuk setiap rekomendasi
ke dalam sistem daring
yang diberikan.
PPKD.
Menyelenggarakan rapat•Naskah Rancangan
rapat internal Tim Penyusun
Pokok Pikiran Daerah
untuk pengambilan
provinsi.
keputusan berkaitan
permasalahan, rekomendasi
dan indikator kinerja utama.
Menyusun Rancangan Pokok
Pikiran Kebudayaan Daerah
provinsisesuai dengan
format yang diberikan oleh
Kemendikbud.
Mengajukan Rancangan
PPKD provinsiuntuk
ditetapkan sebagai PPKD
provinsi kepada Gubernur;
Memilih dua orang
perwakilan Tim Penyusun
PPKD provinsi untuk
menjadi anggota Tim
Penyusun Strategi
Kebudayaan.

• Penetapan PPKD
provinsioleh Gubernur.
•Pengesahan dua orang
wakil provinsiuntuk
menjadi anggota Tim
Penyusun Strategi
Kebudayaan.
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2.5.3. Tahapan Kerja Tim Penyusun
Tahap I: Persiapan
a. Memilih koordinator Tim Penyusun melalui pemilihan internal dalam rapat Tim
Penyusun;
b. Menyusun rincian rencana kerja dan jadwal kerja;
c. Membaca semua dokumen PPKD kabupaten/kota di lingkup provinsi yang sudah
ditetapkan lewat SK Bupati/Walikota;
d. Mengidentifikasi berbagai pihak (individu/lembaga) yang dinilai menguasai
pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih objek pemajuan
kebudayaan, atau dinilai memiliki data terkait objek pemajuan budaya dan cagar
budaya;
e. Membentuk Tim Dokumentasi untuk melakukan dokumentasi rekam jejak seluruh
proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi dalam bentuk teks,
rekaman suara, foto, dan rekaman video. Besar dan jumlah anggota Tim Dokumentasi
disesuaikan dengan kebutuhan. Tim Dokumentasi bertanggungjawab langsung
kepada Tim Penyusun, dan bekerja di bawah koordinasi Sekretariat PPKD;
f. Membentuk Tim Publikasi yang bertugas menyusun dan melaksanakan strategi
komunikasi publik untuk menyiarkan proses penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan
Daerah provinsi dalam upaya meningkatkan kepedulian masyarakat umum. Besar
dan jumlah anggota Tim Publikasi disesuaikan dengan kebutuhan. Tim Publikasi
bertanggungjawab langsung kepada Tim Penyusun, dan bekerja di bawah koordinasi
Sekretariat PPKD;
Tahap II: Pengumpulan Data
a. Memetakan data apa saja yang telah/belum dihimpun kabupaten/kota
b. Menentukan agenda pendataan tingkat provinsi berdasarkan ketersediaan data yang
telah dihimpun dari tingkat kabupaten/kota dan kebutuhan pendataan provinsi
c. Membentuk Tim Survei lapangan terkait data objek pemajuan budaya dan cagar
budaya. Pembentukan Tim Survei tersebut dapat melibatkan/bekerjasama dengan
Perguruan Tinggi atau lembaga penelitian di provinsi tersebut. Besar dan jumlah
anggota Tim Survei disesuaikan dengan kebutuhan. Tim Survei bertanggungjawab
langsung dan bekerja di bawah koordinasi Tim Penyusun.
d. Menyelenggarakan forum-forum terbuka untuk kebutuhan penggalian dan
penghimpunan data dengan melibatkan pihak-pihak sebagaimana yang tersebut
dalam Tahap I huruf c di atas sebagai narasumber. Jumlah dan besaran forum terbuka
disesuaikan dengan kebutuhan;
e. Pelaksanaan survei dan forum terbuka menggunakan borang isian dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan sebagai acuan;
Tahap III: Input Data
a. Melakukan konsolidasi dan kurasi atas hasil-hasil temuan data dari rangkaian survei
dan pertemuan terbuka;
b. Menunjuk Petugas Input (petugas administrasi pemegang login akun APIK) provinsi
untuk melakukan input data secara daring. Jumlah Petugas Input disesuaikan dengan
kebutuhan;
c. Melakukan pengisian borang dalam sistem APIK berdasarkan data-data yang sudah
dikumpulkan;
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Tahap IV: Analisis Data
Menyelenggarakan rangkaian diskusi kelompok terpumpun (FGD) untuk:
a. Merumuskan permasalahan setiap objek pemajuan kebudayaan melalui analisis atas
data-data terkumpul;
b. Membuat rekomendasi untuk setiap permasalahan yang telah dirumuskan, dengan
dilengkapi indikator kinerja utama dari setiap rekomendasi yang dirumuskan;
c. Menyusun Naskah Final Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi sesuai
dengan format yang diberikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
Tahap V: Finalisasi
a. Mengajukan Naskah Final Rancangan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi
kepada Gubernur untuk ditetapkan sebagai Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi;
b. Mengunggah Surat Keputusan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi ke dalam
sistem APIK;
c. Memilih 2 (dua) orang perwakilan dari anggota Tim Penyusun PPKD provinsi untuk
duduk sebagai anggota Tim Penyusun Strategi Kebudayaan.
Catatan Khusus:
1) Setiap kegiatan yang merupakan momen-momen penting dan berskala cukup besar
dalam pelibatan masyarakat (misalnya: pengesahan Tim Penyusun, forum-forum terbuka,
penetapan PPKD oleh Gubernur) disarankan untuk dikombinasikan atau diselenggarakan
bersamaan dengan pertunjukan kesenian, penyelenggaraan ritus, pameran budaya, atau
kegiatan budaya lainnya sehingga dapat terbentuk suasana perayaan budaya yang meriah,
menarik, dan menarik perhatian masyarakat untuk terlibat. Kegiatan-kegiatan inilah yang
menandakan berlangsungnya Pra Kongres Kebudayaan yang meriah di seluruh Indonesia.
2) Narasumber yang dilibatkan dalam forum-forum terbuka dan rangkaian diskusi kelompok
terpumpun (FGD) dapat berasal dari luar provinsi atau luar negeri dengan undangan
khusus karena penilaian Tim Penyusun atas keahliannya.
3) Untuk melaksanakan Survei direkomendasikan untuk bekerjasama dengan Perguruan
Tinggi/Universitas yang berpengalaman dalam penelitian sosial/ budaya, karena Perguruan
Tinggi/Universitas telah memiliki pengetahuan yang cukup dalam kerangka metodologi
penelitian dan memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan survei.
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2.5.4. Konsolidasi Data
Proses pengumpulan data merupakan proses paling penting dalam keseluruhan penyusunan
PPKD. Tujuan utama pengumpulan data adalah untuk mendapatkan data faktual yang dapat
menggambarkan keseluruhan keadaan semua OPK dalam suatu wilayah. Yang dimaksud
dengan data faktual adalah data berdasarkan fakta sebenarnya yang terjadi/terdapat di
wilayah tersebut, bukan sekedar data OPK yang “berasal” dari wilayah/kebudayaan corak
utama di wilayah tersebut. Contoh: Data faktual tentang Bahasa di Provinsi Jawa Barat akan
menggambarkan bukan hanya berapa banyak penutur Bahasa Sunda di wilayah tersebut,
tetapi juga menggambarkan ada Bahasa apa saja yang dituturkan/digunakan dalam wilayah itu
saat ini. Misalnya: di Provinsi Jawa Barat terdapat 45.000.000 penutur Bahasa Sunda, 5.000.000
orang penutur Bahasa Jawa, 3.500.000 penutur Bahasa Batak, 1.500.000 orang penutur Bahasa
Padang, dsb.
Data yang dikumpulkan terdiri dari data mengenai:
a.
b.
c.
d.
e.

Gambaran Umum Objek Pemajuan Kebudayaan
Sumber Daya Manusia dan Lembaga Kebudayaan
Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Peraturan Daerah terkait Objek Pemajuan Kebudayaan
Permasalahan, Upaya Penyelesaian, dan Kendala

Untuk melaksanakan pengumpulan data dalam penyusunan PPKD digunakan dua cara: Survei
lapangan dan Forum Terbuka. Keseluruhan proses pengumpulan data mengacu pada borang
PPKD dari Kemendikbud, yang terdiri dari 11 jenis, meliputi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Borang Manuskrip
Borang Tradisi Lisan
Borang Adat Istiadat
Borang Ritus
Borang Pengetahuan Tradisional
Borang Teknologi Tradisional
Borang Seni
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h.
i.
j.
k.

Borang Bahasa
Borang Permainan Rakyat
Borang Olahraga Tradisional
Borang Cagar Budaya
Survei Lapangan

Forum Terbuka

Narasumber/Subjek: berbagai pihak (individu/lembaga) yang dinilai menguasai
pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih objek pemajuan
kebudayaan, atau dinilai memiliki data terkait objek pemajuan budaya dan cagar
budaya.

•

Dilaksanakan oleh Tim Penyusun
dan Sekretariat

•

Dilaksanakan oleh Tim Survei

•

Dilakukan dengan cara Tim Survei
mendatangi narasumber untuk
mendapatkan informasi

•

Dilakukan dengan cara mengundang
narasumber untuk hadir dalam
forum terbuka

•

Instrumen yang digunakan dalam
Survei Lapangan mengacu pada
borang PPKD

•

Topik bahasan dalam Forum
Terbuka mengacu pada borang
PPKD

Survei Lapangan
Survei Lapangan adalah kegiatan pengumpulan data di wilayah provinsi melalui wawancara
para narasumber dan/atau observasi lapangan. Agar tidak mengulang survei-survei yang sudah
dilakukan pada tahap penyusunan PPKD kabupaten/kota, survei lapangan pada tahap provinsi
ini harus didasari oleh pembacaan atas data yang sudah diperoleh lewat survei lapangan
tingkat kabupaten/kota dan agenda pendalaman data tingkat provinsi. Survei Lapangan
dipimpin oleh Tim Penyusun dan dilaksanakan oleh Tim Survei. Besar dan jumlah anggota Tim
Survei disesuaikan dengan kebutuhan Tim Penyusun dalam melakukan pengumpulan data.
Dalam melaksanakan Survei Lapangan, sangat dianjurkan untuk bekerjasama dengan
perguruan tinggi/universitas atau lembaga penelitian/kajian di wilayah provinsi tersebut yang
berpengalaman dalam penelitian sosial atau budaya, sebagai Tim Survei yang ditunjuk sebagai
pelaksana dari Tim Penyusun. Kerjasama dengan perguruan tinggi/universitas/lembaga
penelitian dapat membuat pengumpulan data menjadi efektif dan efisien karena pihak-pihak
tersebut telah memiliki pengetahuan yang memadai, memiliki kerangka metodologi penelitian
yang mumpuni, serta memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk menjalankan Survei
Lapangan.
Petunjuk Teknis PPKD Provinsi
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Survei Lapangan dilaksanakan dengan cara Tim Survei mendatangi narasumber guna
mendapatkan data yang dibutuhkan untuk menyusun PPKD. Instrumen yang digunakan
dalam Survei Lapangan harus mengacu kepada borang PPKD dari Kemendikbud. Setelah
semua survei selesai dilaksanakan, Tim Survei menyerahkan hasil Survei Lapangan kepada Tim
Penyusun guna menjadi bahan penyusunan PPKD.
Forum Terbuka
Forum Terbuka adalah sebuah kegiatan diskusi terbuka yang mengundang/menghadirkan
narasumber dan masyarakat pemangku kepentingan setiap OPK sebagai peserta forum. Agar
tidak mengulang forum-forum yang sudah dilakukan pada tahap penyusunan PPKD kabupaten/
kota, forum terbuka pada tahap provinsi ini harus didasari oleh pembacaan atas data yang
•
sudah diperoleh lewat forum terbuka tingkat kabupaten/kota dan agenda pendalaman data
tingkat provinsi. Narasumber forum terbuka adalah berbagai pihak (individu/lembaga) yang
dinilai menguasai pengetahuan dan pemahaman mendalam tentang satu atau lebih OPK,
atau dinilai memiliki data terkait OPK dan cagar budaya di wilayah tersebut.
Forum Terbuka dipimpin oleh Tim Penyusun (atau salah satu anggota Tim Penyusun). Dalam
setiap forum terbuka, para narasumber diminta untuk memaparkan (presentasi) semua data
yang dimilikinya terkait dengan OPK tertentu kepada Tim Penyusun dan seluruh peserta
forum. Mengacu pada borang isian dari Kemendikbud, Tim Penyusun menanggapi untuk
memperdalam data dari narasumber, melakukan verifikasi, serta meminta peserta forum
untuk menanggapi dan mengkritisi paparan narasumber sehingga data yang dihasilkan pada
akhir forum terbuka adalah data yang faktual, dalam, memiliki validitas yang tinggi, dan kaya.
Forum Terbuka dapat dilakukan beberapa kali sesuai kebutuhan Tim Penyusun. Apabila
dilakukan beberapa kali, dapat dilakukan secara paralel bersamaan, maupun berseri dengan
jeda waktu/hari. Misalnya: dilakukan sebanyak 11 kali, masing-masing untuk setiap OPK spesifik,
atau boleh juga dilakukan 3-4 kali dengan pengelompokan OPK (Bahasa-Manuskrip-Seni satu
forum terbuka, Ritus- Adat Istiadat-Pengetahuan Tradisional-Teknologi Tradisional satu forum
terbuka, Cagar Budaya satu forum terbuka, Olah Raga Tradisional-Permainan Rakyat satu forum
terbuka) secara paralel. Besar dan jumlah forum terbuka disesuaikan dengan kebutuhan Tim
Penyusun dalam pengumpulan data untuk PPKD.
Narasumber yang dilibatkan dalam forum terbuka dapat juga berasal dari luar provinsi maupun
luar negeri dengan undangan khusus, apabila Tim Penyusun menilai keahlian narasumber
tersebut sangat dibutuhkan dalam melengkapi data PPKD.
2.5.5. Analisis Masalah
Yang dimaksud dengan analisis masalah adalah kajian terhadap data yang sudah
dikonsolidasikan mengenai keadaan terkini dan permasalahan dari sepuluh Objek Pemajuan
Kebudayaan dan Cagar Budaya di provinsi. Dalam menjalankan analisis, Tim Penyusun
diharapkan dapat menyarikan inti permasalahan berdasarkan:
a. Konteks adminsitratif provinsi
b. Konteks historis-kultural provinsi
c. Data objek pemajuan kebudayaan di provinsi
d. Data sumber daya manusia kebudayaan di provinsi
e. Data lembaga dan sarana-prasarana kebudayaan di provinsi.
Berbagai data tersebut perlu diperbandingkan satu sama lain untuk kemudian disarikan
menjadi inti permasalahan.
Perumusan masalah adalah upaya mengidentifikasi ketidaksesuaian antara kenyataan yang
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terdata dan kenyataan yang dibayangkan seharusnya ada agar pemajuan kebudayaan di
provinsi dapat berjalan. Untuk mempermudah dan mensistematiskan perumusan masalah,
keseluruhan masalah dapat dikelompokkan menjadi empat kategori:
a. Masalah pelindungan
Yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan:
•
Inventarisasi
•
Penyelamatan
•
Pengamanan
•
Pemeliharaan
•
Publikasi
b. Masalah pengembangan
Yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan:
•
Kajian
•
Pengayaan keragaman
•
Penyebarluasan
c. Masalah pemanfaatan
Yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan pendayagunaan objek pemajuan kebudayaan
untuk tujuan:
•
Peningkatan kesejahteraan masyarakat
•
Peningkatan ketahanan budaya
•
Peningkatan pengaruh budaya Indonesia di dunia
d. Masalah pembinaan
Yaitu masalah-masalah yang berkaitan dengan:
•
Peningkatan mutu SDM di bidang pemajuan objek tersebut
•
Peningkatan mutu tata kelola lembaga yang berurusan dengan pemajuan
objek tersebut
Analisis permasalahan dilakukan dalam dua tahap. Pertama, analisis permasalahan dari tiaptiap Objek Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya. Kedua, analisis permasalahan umum
pemajuan kebudayaan di provinsi yang merupakan abstraksi dari analisis pertama.
Selain itu, analisis juga perlu dijalankan terhadap upaya-upaya yang telah dilakukan dalam
rangka pemajuan kebudayaan, baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat secara
mandiri.
2.5.6. Rekomendasi
Yang dimaksud dengan rekomendasi adalah tawaran tindak-lanjut yang dianggap dapat
mengatasi permasalahan yang telah dianalisis. Rekomendasi harus dirumuskan dengan
pengertian yang jelas mengenai:
a. Tujuan, yakni keadaan ideal yang hendak dituju atau keadaan yang dibayangkan akan
terjadi ketika rekomendasi dijalankan sepenuhnya;
b. Sasaran, yakni kelompok orang atau lembaga yang disasar oleh rekomendasi tersebut;
c. Tahapan-tahapan kerja yang perlu dijalankan untuk mencapai tujuan dan sasaran
tersebut atas dasar rekomendasi yang ditawarkan; dan
d. Indikator Capaian, yakni perangkat pengukur yang dapat digunakan untuk memantau
perwujudan rekomendasi setiap lima tahun dan mesti mengandung lima sifat berikut:
a) Spesifik, artinya ukuran ketercapaian kinerja terdefinisikan dalam lingkup tertentu,
tidak bersifat umum;
b) Terukur, artinya ukuran ketercapaian kinerja dapat dievaluasi secara kuantitatif;
Petunjuk Teknis PPKD Provinsi
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c) Dapat dicapai, artinya ukuran ketercapaian kinerja dibayangkan harus dapat
diwujudkan, tidak muluk-muluk;
d) Relevan, artinya ukuran ketercapaian kinerja mesti bersifat tepat-guna dalam
menjawab permasalahan; dan
e) Berlaku untuk kurun waktu tertentu, artinya ukuran ketercapaian kinerja dirumuskan
dengan menimbang waktu realisasinya yang masuk akal.
Rekomendasi dirumuskan dalam dua tahap. Pertama, rekomendasi untuk tiap-tiap Objek
Pemajuan Kebudayaan dan Cagar Budaya. Kedua, rekomendasi umum pemajuan kebudayaan
di provinsi yang merupakan abstraksi dari rekomendasi pertama.
2.6. Publikasi
Keberhasilan penyusunan PPKD berkaitan erat dengan terpublikasikannya PPKD sehingga
masyarakat mengetahui, mengikuti perkembangan, dan dapat memberikan masukan dalam
proses penyusunan yang terjadi. Jadi yang dipublikasikan bukan hanya hasil akhir dari PPKD,
tetapi seluruh proses yang berlangsung.
Tim Publikasi dalam melaksanakan tugasnya diharapkan untuk membuka dan menjalin
kerjasama strategis dengan media massa lokal (koran lokal, radio lokal, televisi lokal, media
daring) dan pegiat media sosial lokal (vlogger/youtuber, blogger, pegiat twitter, facebook, dan
instagram lokal dengan jumlah follower besar) untuk dapat menyiarkan proses berjalannya
penyusunan PPKD provinsi ke seluruh lapisan masyarakat dari berbagai kelompok umur.
Rincian tugasnya adalah sebagai berikut:
No.

Rincian Tugas

Kegiatan

1.

Mengidentifikasi dan
mengkoordinasi media massa
lokal (koran lokal, radio lokal,
televisi lokal, media daring),
baik yang memiliki perhatian
terhadap kebudayaan maupun
media massa pada umumnya,
serta para pegiat media sosial
lokal.

● Mengadakan pertemuan-pertemuan dengan para
pemimpin redaksi, atau kepala perwakilan media lokal,
serta para pegiat media sosial di kabupaten/kota.
● Membuka kerjasama dengan berbagai pihak.
● Mengkoordinasi pelibatan jurnalis-jurnalis media lokal
dan pegiat media sosial ke dalam kegiatan-kegiatan PPKD
yang melibatkan masyarakat luas.

2.

Merancang strategi publikasi
dan melaksanakan aktivitas
publikasi.

● Menyelenggarakan konferensi pers untuk momen-momen
penting PPKD.
● Secara berkala membuat dan merilis siaran pers sebagai
sumber pemberitaan aktivitas PPKD Kabupaten/Kota
untuk media massa lokal dan pegiat media sosial lokal,
● Membuat publikasi instalasi (spanduk, baliho, banner,
poster).
● Membuat acara kebudayaan untuk momen-momen
penting PPKD.
● Mengundang para jurnalis dan pegiat media sosial
sebagai pengamat dalam di dalam forum-forum terbuka
PPKD.
● Mengemas profil seniman/budayawan anggota Tim
Penyusun sebagai juru bicara PPKD Kabupaten/Kota
● Mengemas profil komunitas-komunitas budaya
pendukung berbagai kegiatan Pra Kongres Kebudayaan
di tingkat Kabupaten Kota sebagai bagian dari narasi Pra
Kongres Kebudayaan.

3.

Media monitoring

Menyusun laporan liputan proses PPKD dalam bentuk
kompilasi liputan cetak, liputan radio, liputan televisi, liputan
media daring, serta rangkuman cakupan media sosial.
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2.7. Dokumentasi
Proses penyusunan PPKD memiliki tahapan-tahapan yang perlu dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota maupun Provinsi. Dalam beberapa tahapan penyusunan PPKD,
perlu dilakukan dokumentasi ke dalam APIK terkait tahapan yang dilaksanakan tersebut.
Dokumentasi dilaksanakan dengan memperhatikan jenis dan keterangan teknis/non-teknis
dokumen digital yang dapat digunakan dalam APIK sebagaimana telah disebutkan di atas.
Tahapan-tahapan yang perlu didokumentasikan ke dalam APIK beserta bentuk dan jenis
dokumen digital yang digunakan dapat dijelaskan dalam tabel seperti berikut ini:
No
1.

Bentuk Dokumentasi
Pemilihan dan Pengangkatan Tim Penyusun
Scan Surat Keputusan (SK)

2.

5.

File PDF (.pdf)

Rapat-Rapat / FGD (Focus Group Discussion) / Workshop / Lokakarya
Daftar Undangan

File PDF (.pdf)

Scan Daftar Hadir

File PDF (.pdf)

Scan Notulen yang sudah ditandatangani

File PDF (.pdf)

Rekaman diskusi selama kegiatan berlangsung

File Audio (.m4a)

Foto-foto selama kegiatan berlangsung

File Image (.jpg)

Rekaman video selama kegiatan berlangsung

File Audio-Video (.mp4)

Penetapan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi
Scan Surat Keputusan (SK)

6.

File PDF (.pdf)

Pemilihan dan Pengangkatan Pemegang Akun APIK
Scan Surat Keputusan (SK)

4.

File PDF (.pdf)

Identifikasi Pengisi Data dan Narasumber
Scan Tanda Pengenal (KTP/SIM)

3.

Jenis Dokumen Digital

File PDF (.pdf)

Pemilihan dan Penetapan Wakil Tim Provinsi
Scan Surat Keputusan (SK)

File PDF (.pdf)
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III. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 25 Peraturan Presiden No... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan:
1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan
Daerah provinsi.
2) Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan pembinaan dan pengawasan
penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah provinsi.
3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan
melalui supervisi, monitoring, dan evaluasi pelaksanaan penyusunan Pokok Pikiran
Kebudayaan Daerah sesuai dengan kewenangannya.
Untuk melaksanakan Perintah Presiden tersebut, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
melakukan pembinaan dan pengawasan melalui:
1) Membentuk Sistem Daring PPKD (Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan)
2) Menyusun Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah
3) Membentuk 20 Klaster Kerja Koordinasi PPKD yang bertugas:
a) Melakukan koordinasi dukungan kepada provinsi dalam proses penyusunan PPKD
provinsi;
b) Menyelenggarakan lokakarya bimbingan teknis penyusunan PPKD;
c) Memberikan pendampingan teknis dan konsultasi bagi berjalannya proses
penyusunan PPKD.
Pembagian wilayah koordinasi untuk 20 Klaster Kerja dapat dilihat dalam Lampiran.
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IV. LAMPIRAN
1. Undang-undang No.5/2017 tentang Pemajuan Kebudayaan (buku terpisah)
2. Peraturan Presiden No... Tahun 2018 tentang Tata Cara Penyusunan Pokok
PikiranKebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (buku terpisah)
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Petunjuk Teknis Tata Cara
Penyusunan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah dan Strategi Kebudayaan (buku terpisah)
4. Klaster Kerja Koordinasi PPKD
5. Borang Survei
6. Glosarium
7. Format Surat Tugas Pengajuan Akun APIK (Aplikasi Pokok Pikiran Kebudayaan)
8. Format Surat Keputusan Gubernurtentang Pembentukan Tim Penyusun PokokPikiran
provinsi
9. Format penulisan PPKD provinsi
10. Format Surat Keputusan Gubernurtentang Penetapan Pokok Pikiran KebudayaanDaerah
provinsi
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FORMAT PENULISAN
POKOK PIKIRAN KEBUDAYAAN DAERAH
PROVINSI …….
TAHUN 2018

I

Bab/Sub Bab
RANGKUMAN
UMUM

II

PROFIL PROVINSI

Isi/Contoh
Berisi executive summary, yaitu rangkuman seluruh
dokumen PPKD: setiap Bab mulai dari Bab 2 sampai Bab
7 dirumuskan secara naratif dengan tambahan grafik
gambaran umum atau tabel gambaran umum, masingmasing dalam satu paragraf sehingga terdapat total 6
paragraf yang menyarikan seluruh dokumen PPKD.

II.1 Tentang Provinsi
II.1.1 Wilayah &
Karakteristik Alam

Berisi tentang batas, luas, iklim, dan topografi wilayah
tersebut.
Contoh:
Provinsi Papua memiliki luas area sekitar 421.981
kilometer persegi dengan jumlah populasi penduduk hanya
sekitar 2,3 juta. Lebih dari 71% wilayah Papua merupakan
hamparan hutan hujan tropis yang sulit ditembus karena
terdiri atas lembah-lembah yang curam dan pegunungan
tinggi, dan sebagian dari pegunungan tersebut diliputi oleh
salju. Perbatasan antara Indonesia dengan Papua Nugini
ditandai dengan 141 garis Bujur Timur yang memotong
pulau Papua dari utara ke selatan...
II.1.2 Demografi
Berisi tentang populasi penduduk, rentang umur,
etnisitas, dan data sosial ekonomi. Data yang
dimasukkan harus memberikan rujukan dari mana data
tersebut diambil.
Contoh:
Pada tahun 1990 penduduk di pulau Papua berjumlah
1.648.708 jiwa dan meningkat menjadi sekitar 2,8 juta jiwa
pada tahun 2006. Kelompok suku asli di Papua terdiri dari
25 suku, dengan bahasa yang masing-masing berbeda.
Suku-suku tersebut antara lain:…
II.1.3 Latar Belakang Budaya
II.1.3.1 Corak
Berisi tentang kebudayaan apa yang dominan dan
Utama
dipersepsi sebagai kebudayaan lokal/asli di wilayah
tersebut.
Contoh:
Jika dilihat dari karakteristik budaya, mata pencaharian
dan pola kehidupannya, penduduk asli Papua itu dapat
dibagi dalam dua kelompok besar, yaitu Papua
pegunungan atau pedalaman, dataran tinggi dan Papua
dataran rendah dan pesisir…
II.1.3.2
Berisi narasi singkat tentang keragaman etnis yang
Keragaman
secara faktual terbentuk di wilayah tersebut, keragaman
Budaya
budaya, serta relasi antar kebudayaan yang terjadi saat
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