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Bab - 1 
Pendahuluan 

Bab pendahuluan berisi latar belakang penyusunan naskah akademik dan urgensi diperlukan 
Peraturan Gubernur Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi.  Selain itu, memuat identifikasi 

masalah, maksud dan tujuan tujuan, dan target/sasaran, serta ruang lingkup kegiatan. 

1.1. Latar Belakang 

Kota Jakarta sebagai melting pot berbagai suku dan adat istiadat, bahasa, 

agama, serta seni dan budaya termasuk budaya Betawi.  Sehingga tugas dan 

tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yaitu melestarikan budaya lokal 

serta harus memfasilitasi budaya dari daerah lain yang berada di DKI Jakarta 

sebagaimana diamanatkan pada Pasal 26 ayat (6) UU No. 29 Tahun 2007, bahwa 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya 

masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang 

ada di Provinsi DKI Jakarta.  Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dihuni penduduk dari berbagai bangsa di dunia dan berbagai suku dari 

seluruh daerah di Indonesia.  Keragaman tersebut ditambah dengan pengaruh budaya 

bangsa asing yang tinggal di Jakarta turut mewarnai corak budaya yang ada Jakarta. 

Sebagai upaya pelestarian kebudayaan, telah ditetapkan pedoman melalui 

Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2009 dan Menteri 

Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian 

Kebudayaan. Dalam peraturan bersama tersebut, dinyatakan bahwa Rencana Induk 

Pelestarian Kebudayaan adalah rencana umum perlindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan kebudayaan di tingkat nasional, regional atau daerah untuk 

meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan mempertahankan jati diri bangsa. 

Menurut Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan Pasal 10 ayat (4) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan sebagai dasar 

penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana 

pembangunan jangka menengah.  Sehingga penyusunan Naskah Akademik Rencana 

Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi adalah naskah yang dapat 

dipertanggungjawab-kan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, 

tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek, 

atau arah pengaturan rancangan peraturan perundang-undangan yang akan 

ditetapkan. 

Dalam Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) sebagai 

landasan filosofis dan yuridis tertinggi mengamanatkan bahwa: “Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisonalnya 



Pendahuluan | 1-2 

sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”  

Sedangkan pada Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen (4) sebagai 

landasan yuridis mengamanatkan bahwa: (1) Negara memajukan kebudayaan 

nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan 

masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.  (2) 

Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya 

nasional. 

Dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pelestarian 

Kebudayaan Betawi Pasal 5 menyebutkan Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan 

Betawi sekurang-kurangnya memuat arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai 

target penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi.  Target yang ingin dicapai 

dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi Pengembangan kerjasama, kemitraan, dan 

partisipasi aktif masyarakat dalam penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi.  

Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah dan 

masyarakat. 

Oleh karena itu, sebagai implementasi Perda No. 4 Tahun 2015 tentang 

Pelestarian Kebudayaan Betawi, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI 

Jakarta Tahun Anggaran 2018 melaksanakan kegiatan penyusunan  Naskah 

Akademik Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi, yang merupakan pedoman 

dan landasan konsepsi pengaturan suatu masalah (jenis peraturan perundang-

undangan) yang dikaji secara teoritis dan sosiologis.  Secara teoritik dikaji dasar 

filosofis, dasar yuridis dan dasar politis suatu masalah yang akan diatur sehingga 

mempunyai landasan pengaturan yang kuat. 

Meskipun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta diberikan tugas dan tanggung 

jawab oleh negara melalui UU No. 29 Tahun 2007 dalam pelestarian budaya Betawi 

dan melindungi budaya daerah lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta, namun tidak 

akan ada manfaatnya apabila masyarakat tidak berperanserta dalam pelestarian 

kebudayaan tersebut.  Oleh karena itu, peran aktif masyarakat baik perorangan 

maupun kelompok menjadi penting dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi. 

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-Undangan.  Naskah akademik menjadi suatu keharusan dalam 

pembentukan peraturan perundang-undangan termasuk dalam pembentukan 

Peraturan Daerah.  Hal yang sama juga diatur dalam Pasal 22 Peraturan Daerah No. 

2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah, bahwa setiap Peraturan 

Daerah diawali dengan Kajian Naskah Akademik. Oleh karena itu, Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan sesuai lingkup tugas dan fungsinya melakukan kegiatan 

“Penyusunan Naskah Akademik tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan 

Betawi”. 

1.2. Identifikasi Masalah 

Pengelolaan kebudayaan Betawi yang sudah dilakukan sampai saat ini 

tampaknya belum sepenuhnya sesuai dengan harapan karena rentannya soliditas 

budaya dan pranata sosial yang ada dalam masyarakat.  Hal ini diperberat dengan 
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munculnya kecenderungan penguatan orientasi primordial, seperti kelompok, etnis, 

dan agama yang berpotensi memperlemah ketahanan nasional dan keharmonisan 

interaksi sosial.  Permasalahan tersebut, antara lain, disebabkan oleh globalisasi yang 

mempengaruhi perubahan tatanan kehidupan, termasuk tatanan sosial budaya yang 

berdampak pada terjadinya pergeseran nilai-nilai di dalam kehidupan masyarakat.  

Disamping itu, belum tersedianya peraturan perundang-undangan yang mengatur 

secara khusus dan komprehensif masalah pengelolaan kebudayaan Betawi sebagai 

landasan hukum juga menjadi kendala dalam pelaksanaan pengelolaan kebudayaan 

Betawi.  Secara umum, permasalahan yang masih dihadapi dalam pengembangan 

kebudayaan Betawi, antara lain: (1) pembangunan ekonomi yang belum diimbangi 

dengan pembangunan karakter bangsa yang mengakibatkan terjadinya krisis budaya 

yang dapat memperlemah jati diri bangsa (nasional) dan ketahanan budaya; (2) 

kemampuan bangsa dalam mengelola keragaman budaya belum optimal yang 

ditandai oleh: (a) adanya disorientasi tata nilai, seperti nilai solidaritas sosial, 

kekeluargaan, keramahtamahan sosial dan rasa cinta tanah air; dan (b) adanya 

kecenderungan pengalihan ruang publik ke ruang privat mengakibatkan terbatasnya 

tempat penyaluran aspirasi masyarakat multikultur; (3) identitas nasional mengalami 

penurunan, yang ditandai oleh: (a) belum memadainya pembentukan sikap moral dan 

penanaman nilai budaya yang mengakibatkan adanya kecenderungan semakin 

menguatnya nilai-nilai materialisme; dan (b) kemampuan masyarakat dalam 

menyeleksi nilai dan budaya global masih terbatas sehingga terjadi pengikisan nilai-

nilai budaya nasional yang positif; dan (4) komitmen pemerintah dan masyarakat 

dalam mengelola kekayaan budaya belum optimal karena terbatasnya pemahaman, 

apresiasi, dan komitmen.  Dengan demikian, permasalahan yang dirumuskan dalam 

Naskah Akademis Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi adalah: 

Bagaimana pengelolaan kebudayaan Betawi yang mengarah pada kemajuan adab, 

budaya, dan persatuan agar dapat menjadi jati diri dan karakter bangsa dengan 

menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai 

budaya. 

Mengapa Naskah Akademik Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi perlu 

disusun. 

Penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan 

Betawi adalah untuk memberikan justifikasi ilmiah dan pemahaman mengenai 

kebudayaan Betawi berdasarkan referensi yang ada saat ini dan hasil-hasil penelitian 

yang berkembang dalam kehidupan masyarakat Jakarta.  Naskah Akademik Rencana 

Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi sebagai dasar dalam merumuskan dan 

menetapkan kebijakan serta strategi Pelestarian Kebudayaan Betawi dengan 

berpedoman pada kebijakan nasional.  Menyelenggarakan Pelestarian Kebudayaan 

Betawi sesuai norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan Pemerintah. 

Dasar pemikiran dan prinsip dasar materi muatan Peraturan dimaksud ditinjau aspek 

filosofis, sosiologis, empiris, dan yuridis untuk melandasi perlindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan kesenian, kepurbakalaan, kesejarahan, 

permuseuman, nilai tradisi atau adat istiadat, bahasa Betawi, perpustakaan, perfilman, 

pakaian Betawi, souvenir atau cinderamata, ornamen atau arsitektur, dan kuliner. 
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Sehingga diharapkan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang 

Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi, serasi dan selaras atau harmonis 

dengan peraturan perundang-undangan yang ada. 

1.3. Maksud dan Tujuan 

1.3.1. Maksud 

Maksud disusunnya Naskah Akademis Rencana Induk Pelestarian 

Kebudayaan Betawi sebagai pedoman dalam melestarikan kebudayaan Betawi yang 

meliputi aspek perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. 

1.3.2. Tujuan 

Tujuan penyusunan Naskah akademik: 

1) Memberikan kerangka pikir sebagai dasar pengelolaan dan 

pengembangan kebudayaan Betawi dengan menjelaskan dan 

menjabarkan konsep kebudayaan yang sesuai dengan falsafah 

Pancasila. 

2) Memberikan landasan pengaturan bidang kebudayaan Betawi 

khususnya guna meminimalisir ketidaksinkronan peraturan perundang-

undangan sektoral terkait bidang kebudayaan. 

3) Memberikan arah dan pokok-pokok substansi yang akan menjadi dasar 

bagi perumusan ketentuan dalam Rancangan Rencana Induk 

Pelestarian Kebudayaan Betawi. 

4) Adalah sebagai bahan pertimbangan yang dilandasi kajian ilmiah dan 

dapat dijadikan pokok-pokok pemikiran atau gagasan serta aspirasi 

aktual yang berkembang baik dalam kehidupan masyarakat maupun 

dalam penyelenggaraan Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam rangka penyusunan dan 

atau perumusan dan pembahasan Rancangan Peraturan tentang 

Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi. 

1.4. Target/Sasaran 

Tersedianya Naskah Akademis dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang 

Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi dalam bentuk hardcopy dan softcopy. 

1.5. Ruang Lingkup/Lokasi Kegiatan 

a. Struktur dalam penyusunan Naskah Akademik Rencana Induk Pelestarian 

Kebudayaan Betawi sekurang-kurangnya memuat: 

 Arah, kebijakan, dan strategi dalam mencapai target penyelenggaraan 
Pelestarian Kebudayaan Betawi. 
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 Target yang ingin dicapai dalam Pelestarian Kebudayaan Betawi. 
Pengembangan kerjasama, kemitraan, dan partisipasi aktif masyarakat 
dalam penyelenggaraan Pelestarian Kebudayaan Betawi. 

 Kebutuhan penyediaan pembiayaan yang ditanggung oleh Pemerintah 
Daerah dan masyarakat. 

b. Lokasi pekerjaan: Bidang Informasi dan Pengembangan Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. 
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Bab - 2 
Metode Pelaksanaan 

Bab ini berisi metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik dan 
penyusunan Rapergub disertai prinsip-prinsip dalam penyusunan Rapergub. 

2.1. Kerangka Pemikiran dan Pendekatan 

2.1.1. Kerangka Pikir 

 

Gambar 2.1. 
Kerangka Pikir Pekerjaan 

2.1.2. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan 

Gubernur tentang Rencana Induk PKB adalah peraturan perundang-undangan (statue 

approach).1 Hal tersebut didasarkan atas kedudukan Peraturan Daerah merupakan 

salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan pelaksanaan peraturan 

perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 ayat 

                                                             
1  Valerine, J.L.K. Modul Metode Penelitian Hukum, Edisi Revisi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 2009, 

hal. 409. 
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(1) UU No. 12 Tahun 2011 dan Pasal 136 ayat (3) UU No. 32 Tahun 2004, yang dibuat 

oleh DPRD bersama-sama Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur, dan diakui 

keberadaannya serta mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan 

oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Atas dasar ketentuan tersebut, 

Peraturan Daerah bagian sistem hukum nasional, maka ketentuan yang mengatur 

pembentukan peraturan perundang-undangan nasional (UU, PP, Peraturan Presiden) 

berlaku juga dalam pembentukan Peraturan Gubernur. 

Sehubungan itu, Peraturan Daerah sebagai sub sistem dalam kerangka 

sistem hukum nasional, maka dalam pembentukannya harus memperhatikan asas 

dan/atau prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan sebagaimana 

diatur dalam UU No. 12 Tahun 2011, UU No. 32 Tahun 2004, dan Peraturan Daerah 

No. 2 Tahun 2010, yaitu: 

1. Kejelasan tujuan, bahwa setiap pembentukan peraturan harus mempunyai tujuan 

yang jelas yang hendak dicapai.  Berdasarkan prinsip tersebut, pembentukan 

Rancangan Peraturan Daerah Pelestarian Kebudayaan dimaksudkan untuk 

melestarikan kebudayaan lokal (Betawi) dan daerah lain yang ada di Provinsi DKI 

Jakarta dalam rangka pemenuhan hak-hak asasi manusia, pemajuan peradaban, 

persatuan dan kesatuan masyarakat Jakarta, serta kesejahteraan warga Jakarta 

khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, dalam rangka memperkokoh 

jatidiri daerah dan bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan daerah dan 

nasional serta mempererat persatuan dan kesatuan daerah dalam bingkai Negara 

Kesatuan Republik Indonesia; 

Kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis peraturan 

perundang-undangan harus dibuat lembaga/ pejabat pembentuk peraturan 

perundang-undangan yang berwenang.  Peraturan perundang-undangan tersebut 

dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang 

tidak berwenang.  Atas dasar prinsip tersebut, Rancangan Peraturan Gubernur 

tentang Rencan Induk PKB yang disiapkan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

selaku Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang diberi tugas dan fungsi oleh 

Gubernur untuk melestarikan kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta. 

Kesesuaian antara jenis dan materi muatan, bahwa dalam pembentukan peraturan 

perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat 

dengan jenis peraturan perundang-undangan.  Prinsip tersebut menjadi perhatian 

dalam penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana 

Induk PKB. 

Dapat dilaksanakan, bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan 

harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam 

masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.  Prinsip tersebut menjadi 

perhatian pada saat penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur 

tentang Rencana Induk PKB.  Dengan disusunnya naskah akademik memberikan 

landasan filosofis, yuridis, dan sosiologis pembentukan Rancangan Peraturan 

Gubernur tersebut. 

Kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan 

dibuat karena memang dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan 
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bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.  Berdasarkan prinsip tersebut, keberadaan 

Peraturan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk PKB sangat dibutuhkan. 

Kejelasan rumusan, bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi 

persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika dan 

pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti, 

sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.  

Prinsip tersebut menjadi perhatian pada saat penyusunan konsep Peraturan Peraturan 

Gubernur tentang Rencana Induk PKB sebagaimana disampaikan sebelumnya. 

Keterbukaan, bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan 

mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan 

dan terbuka.  Sejalan dengan prinsip tersebut, proses pembentukan Rapergub 

Rencana Induk PKB yang dilakukan secara transparan dan terbuka, antara lain 

pendekatan yang digunakan konsultasi publik, temu pakar. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, secara garis besar ada 2 (dua) asas 

yang diperhatikan dalam penyusunan peraturan perundang-undangan termasuk 
Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk PKB, yakni:2 

1. Asas material, meliputi : (a) dibentuk oleh pejabat atau lembaga pembentuk 

peraturan hukum yang berwenang untuk itu; (b) dibentuk melalui mekanisme, 

prosedur atau tata tertib yang berlaku untuk itu; (c) materi muatannya memiliki 

asas-asas hukum yang jelas, tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dengan peraturan 

perundang-undangan lainnya yang sederajat/mengatur perihal yang sama; (d) isi 

peraturan harus jelas, mengandung kebenaran, keadilan dan kepastian hukum; (e) 

dapat dilaksanakan dan diterapkan dengan baik, untuk menyelesaikan kasus 

pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan dimaksud. 

Asas formal, meliputi (a) memiliki tujuan yang jelas, maksud yang ingin diwujudkan 

dengan dibentuk suatu peraturan perundang-undangan; (b) memiliki dasar-dasar 

pertimbangan yang pasti pada konsideran menimbang; (c) memiliki dasar-dasar 

peraturan hukum yang jelas pada konsideran mengingat; (d) memiliki sistematika yang 

logis dan tidak saling bertentangan antara Bab, Bagian, Pasal, Ayat, dan sub ayat; (e) 

dapat dikenali melalui pengundangan ke dalam lembaran negara serta 

disosialisasikan atau penyebarluasan. 

Di dalam sistem hukum nasional memiliki asas filosofis terdapat dalam 

Pancasila, dan asas konstitusional terdapat dalam UUD 1945.  Di antara asas tersebut 

terdapat hubungan yang harmonis.  Bila hubungan diantara asas tersebut tidak 

harmonis, dapat dikatakan tidak ada suatu tatanan yang secara teoritis tidak dalam 

satu sistem hukum, yaitu dalam kesatuan sistem hukum nasional.  Naskah Akademik 

salah satu upaya mewujudkan harmonisasi peraturan perundang-undangan baik 

vertikal atau peraturan perundang-undangan diatasnya (UU, PP, dan Peraturan 

Presiden) maupun secara horizontal atau Peraturan Daerah, seperti Peraturan Daerah 

No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, Peraturan Daerah No. 9 

Tahun 1999 tentang Cagar Budaya, Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang 

                                                             
2  Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Negara : 

Suatu Studi Analisis Mengenai Keputuan Presiden Yang Berfungsi Pengaturan Dalam Kurun Waktu Pelita I – Pelita IV, 

Fakultas Pascasarjana, 1990, hlm 336-343. 
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Kepariwisataan, Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, 

dan sebagainya. 

Ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan naskah 

akademik agar hasilnya dapat terpenuhinya nilai-nilai dasar hukum sebagai materi 

muatan suatu Rancangan Peraturan Gubernur, yaitu kepastian hukum, menjamin 

keadilan, dan kemanfaatan, serta tercapainya maksud dan tujuan dibentuknya 

Rancangan Peraturan Gubernur itu sendiri.  Secara teoritis yang diperhatikan dalam 

menyusunan naskah akademik ini, sebagai berikut: 

1. Ditinjau dari teori hukum, ada 2 (dua) fungsi hukum (dalam hal ini Peraturan 

Daerah) yang menuntut pengembangan substansi hukum atau peraturan 

perundang-undangan, yaitu sebagai alat kontrol sosial dan alat rekayasa sosial.  

Kedua fungsi tersebut memiliki karakteristik yang berbeda.  Sebagai fungsi kontrol 

sosial, Peraturan Daerah bertujuan untuk memelihara pola hubungan sosial dan 

mengembalikan hubungan sosial yang terganggu karena terjadi penyimpangan.  

Dalam hal ini hukum berfungsi menyelesaikan penyimpangan yang terjadi atau 

pelanggaran, dengan mekanisme penilaian perilaku menyimpang/melanggar dan 

pemberian sanksi berdasarkan norma yang berlaku, sehingga tercipta hubungan 

sosial yang tertib dan harmonis.  Sedangkan fungsi kedua, bertujuan untuk 

menciptakan kondisi sosial ekonomi, dan politik baru dengan meninggalkan pola 

yang lama dengan cara mendorong terjadinya perubahan perilaku dari yang lama 

ke yang baru.  Mekanisme digunakan menekankan pada pelayanan optimal atau 

prima, pemberian insentif/fasilitas, dan mengurangi pengenaan sanksi atau lebih 

pada sanksi moral dalam rangka menciptakan kondisi yang diinginkan. 

2. Peraturan Daerah mengatur suatu bidang tertentu harus menetapkan objek yang 

diatur jelas dalam hal ini kebudayaan.  Hal tersebut dimaksudkan agar materi 

muatan tidak saling tumpangtindih dengan peraturan perundang-undangan lainnya 

yang saling berkaitan.  Di samping itu, kejelasan objek akan memberikan kontribusi 

terhadap penetapan perilaku subjek yang diatur, sehingga lebih terarah pada 

efektivitas pencapaian maksud dan tujuan dibentuk Rancangan Peraturan 

Gubernur tentang Rencana Induk PKB. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, Rancangan Peraturan Gubernur tentang 

Rencana Induk PKB memuat ketentuan yang kongkret sebagai dasar hukum bagi 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan masyarakat dalam pelestarian kebudayaan di 

Provinsi DKI Jakarta terhadap 12 (dua belas) aspek yaitu: kesenian, kepurbakalaan, 

kesejarahan, permuseuman, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepercayaan 
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepustakaan, kenaskahan, dan perfilman.3 

Norma yang diatur terhadap 12 aspek kebudayaan tersebut di atas mudah 

dipahami dan dilaksanakan baik oleh aparat Pemerintah Daerah maupun masyarakat 

kota Jakarta.  Warga masyarakat Jakarta yang majemuk dengan kondisi sosial dan 

ekonomi yang beragam tidak mempunyai kemampuan sama untuk memahami atau 

menafsirkan norma atau aturan yang termuat dalam Peraturan Gubernur, apalagi 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.  Oleh sebab itu, materi muatan yang 

                                                             
3  Lihat Pasal 7 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 

Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan 
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disusun di dalam Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk PKB tidak 

memberikan penafsiran berbeda yang dapat merugikan masyarakat dan Pemerintah 

Daerah dikemudian hari.  Sehubungan itu, norma yang diatur dalam Rancangan 

Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk PKB disusun sedapat mungkin bersifat 

teknis operasional tetapi bersifat regulatif dan tidak menimbulkan penafsiran yang 

berbeda dan mudah dipahami. 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, salah satu sasaran ingin dicapai 

dalam kegiatan penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk 

PKB melalui naskah akademik ini adalah harmonisasi baik secara vertikal maupun 

horizontal dan sesuai kebutuhan.  Prinsip harmonis tersebut salah satu prinsip utama 

yang diperhatikan dalam penyusunan materi muatan dari suatu peraturan perundang-

undangan termasuk Peraturan Gubernur. 

Mencermati uraian di atas, dalam penyusunan Rancangan Peraturan 

Gubernur tentang Rencana Induk PKB sebagaimana telah diuraikan sebelumnya 

menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan (statue approach) atau 

metode yuridis normatif.  Pendekatan tersebut melakukan pengkajian berbagai 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kebudayaan dengan cara 

penafsiran, yaitu mencari dan menetapkan pengertian atas dalil-dalil yang tercantum 

dalam peraturan perundang-undangan sesuai dengan yang dikehendaki dan yang 

dimaksud oleh pembuat undang-undang. 

Di dalam teori hukum, ada beberapa penafsiran, yaitu: (a) penafsiran tata 

bahasa (gramatikal), yaitu cara penafsiran berdasarkan pada filosofis dan sosiologis 

peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada arti perkataan dalam 

hubungan satu sama lain dalam kalimat yang dipakai peraturan perundang-undangan; 

(b) penafsiran sahih (autentik/resmi), yaitu penafsiran terhadap arti kata-kata 

sebagaimana yang diberikan pembentuk peraturan perundang-undangan; (c) 

penafsiran historis, yaitu sejarah hukumnya, yang diselidiki maksudnya berdasarkan 

sejarah terjadinya hukum tersebut, dan sejarah peraturan perundang-undangan, yang 

diselidiki maksud dari pembentuk peraturan perundang-undangan pada waktu 

membuat peraturan perundang-undangan itu; (d) penafsiran sistematis (dogmatis), 

yaitu penafsiran susunan yang berhubungan dengan bunyi pasal-pasal lainnya baik 

dalam peraturan perundang-undangan bersangkutan maupun dengan peraturan 

perundang-undangan lain; (e) penafsiran nasional, yaitu penafsiran memiliki sesuai 

tindakannya dengan sistem hukum yang berlaku; (f) penafsiran teleologis (sosiologis), 

yaitu penafsiran dengan mengingat maksud dan tujuan peraturan perundang-

undangan itu; (g) penafsiran ekstensif, yaitu penafsiran dengan memperluas arti kata-

kata dalam peraturan perundang-undangan sehingga dapat diketahui yang 

dimaksudkan; (h) penafsiran restriktif, yaitu penafsiran dengan membatasi atau 

mempersempit arti kata-kata yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan; 

(i) penafsiran analogis, yaitu memberi tafsiran pada sesuatu peraturan perundang-

undangan dengan memberi ibarat (kias) pada kata-kata tersebut sesuai dengan azas 

hukumnya, sehingga sesuatu yang sebenarnya tidak dimasukkan lalu dianggap sesuai 

dengan bunyi peraturan tersebut.  Beberapa metode penafsiran tersebut, akan 

digunakan dalam penyusunan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana 

Induk PKB melalui penyusunan naskah akademik ini. 
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2.2. Metode Kegiatan 

2.2.1. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data 

Kegiatan penyusunan naskah akademik termasuk penelitian hukum normatif, 

maka diperlukan data dan informasi dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. 

Bahan hukum primer, yakni peraturan perundang-undangan yang berhubungan 

dengan kedudukan, peran, dan fungsi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 

sebagaimana diatur dalam UU No. 29 Tahun 2007 beserta peraturan pelaksanaannya 

seperti Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah, 

dan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.  Peraturan perundang-

undangan terkait dengan kebudayaan baik langsung maupun tidak langsung, antara 

lain UU No. 8 Tahun 1992 tentang Perfilman, UU No. 19 Tahun 2002 tentang Hak 

Cipta, UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, dan sebagainya. 

Bahan hukum sekunder, yakni bahan bacaan atau literatur yang dapat memberikan 

penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti: hasil-hasil penelitian dan literatur 

berkaitan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kesenian, kepurbakalaan, 

kesejarahan, permuseuman, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepercayaan 

terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepustakaan, kenaskahan, dan perfilman, 

penyelesaian perselisihan, penegakan pelanggaran atas Peraturan Daerah, 

penyidikan, dan sebagainya. Selain itu dilakukan perbandingan hukum beberapa 

daerah yang telah memiliki Peraturan Daerah Pelestarian Kebudayaan atau sejeninya. 

Bahan hukum tersier, yakni bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan 

terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berupa kamus hukum dan 

ensiklopedi ilmu hukum bila diperlukan. 

Untuk mendapatkan data dan informasi sebagaimana dimaksud di atas, 

metode yang digunakan, sebagai berikut: 

1. Studi kepustakaan 

Melalui studi kepustakaan diharapkan dapat menggali data dan informasi yang 

diperlukan berhubungan dengan substansi naskah akademik ini dengan prinsip-

prinsip rasional, kritis, objektif, dan impersonal dari berbagai sumber. 

2. Pengumpulan data sekunder 

Data sekunder diperoleh selain melalui diskusi berkaitan aspek yang harus 

diperhatikan dalam penyusunan substansi atau materi muatan Peraturan Gubernur 

dan naskah akademik. 

Berdasarkan metode pengumpulan data dan informasi sebagaimana uraian di 

atas, diharapkan maksud dan tujuan kajian penyusunan naskah akademik ini tercapai 

sehingga urgensi dan/atau alasan dibentuknya Rancangan Peraturan Gubernur 

tentang Rencana Induk PKB dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. 
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2.2.2. Metode Analisis 

Memperhatikan kompleksitas permasalahan yang dihadapi dan prinsip yang 

perlu diperhatikan agar penyusunan naskah akademik dapat memberikan landasan 

filosofis, sosiologis, dan yuridis untuk materi muatan Rancangan Peraturan Gubernur 

tentang Rencana Induk PKB sejalan asas dan prinsip dalam pembentukan peraturan 

perundang-udangan, analisis dalam penyusunan naskah akademik ini menggunakan 

pendekatan: 

1. Empiris, yaitu norma-norma yang harus diperhatikan dalam penyusunan suatu 

peraturan perundang-undangan dalam hal ini Peraturan Gubernur. Dalam analisis 

ini disampaikan tugas dan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta termasuk 

pembinaan dan pengawasan atau secara umum terkait dengan aspek 

kelembagaan, dan hak dan kewajiban masyarakat termasuk badan hukum, pelaku 

usaha. 

2. Yuridis, yaitu aspek yang perlu diperhatikan dalam perumusan muatan materi 

Peraturan Gubernur berdasarkan analisis yang disampaikan dalam naskah 

akademik.  Metode digunakan context of justification dengan cara menggali 

peraturan perundang-undangan terkait dan penyusunan naskah akademik ini. 

3. Teori hukum, dimasudkan agar naskah akademik memenuhi teori hukum, antara 

lain: (a) aspek yang perlu diperhatikan dalam pembentukan norma termasuk 

perumusan sanksi administrasi dan pidana atau bentuk-bentuk pelanggaran; (b) 

konstruksi bentuk sanksi baik sanksi administrasi maupun pidana termasuk 

besarnya; (c) mekanisme pengendalian atau penyelesaian sengketa. 

Bahasa hukum, pendekatan ini dimaksudkan agar bahasa Peraturan Gubernur sesuai 

kaidah bahasa hukum namun mudah dipahami setiap orang tanpa mengabaikan 

kaidah Bahasa Indonesia.  Salah satu muatan materi atau substansi Peraturan 

Gubernur termasuk dalam penyusunan naskah akademik ini, yang diperhatikan, 

meliputi: (a) kalimat merupakan suatu beban kewajiban substansial; (b) pemenuhan 

peran, hak dan kewajiban berdasarkan tatanan prosedur, mekanisme, dan 

kelembagaan yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan; (c) penerapan 

aspek yuridis mengisyaratkan diberlakukan suatu kewajiban dan/atau wewenang 

beserta kewajiban hukum; (d) susunan kalimat mengacu berbagai gaya bahasa 

hukum, yaitu: gaya bahasa denotatif yang memberikan makna konseptual, gaya 

bahasa referensial yang memberikan makna petunjuk denotasional, dan gaya bahasa 

yang menunjukan adanya suatu ironi kritik yang bersifat etis terhadap keadaan 

dan/atau peristiwa hukum tertentu. 

Melalui pendekatan tersebut di atas, diharapkan naskah akademik ini dapat 

menjadi acuan dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Gubernur 

tentang Rencana Induk PKB.  Hal tidak kalah penting dapat memenuhi maksud dan 

tujuan diharapkan dari kegiatan penyusunan naskah akademik ini, dan sesuai yang 

diharapkan masyarakat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan keberadaan 

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk PKB karena mengatur lebih 

komprehensif, terintegrasi, dan berkesinambungan baik unsur pemerintah daerah, 

masyarakat, dan lembaga lain yang terkait. 
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2.2.3. Pelaporan 

Ada 3 (tiga) laporan yang harus disusun dan disampaikan sebagai bentuk 

pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan “Kajian Akademik Rancangan Peraturan 

Gubernur tentang Rencana Induk PKB.  Laporan dimaksud, meliputi: 

1. Laporan Pendahuluan  

Laporan Pendahuluan tidak hanya berisi latar belakang, maksud dan tujuan, serta 

sasaran, ruang lingkup dan hasil yang diharapkan, melainkan metode pelaksanaan 

pekerjaan. Di dalam metode pelaksanaan pekerjaan tersebut disampaikan hasil 

inventarisasi peraturan perundang-undangan yang terkait baik langsung maupun 

tidak langsung dengan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk 

PKB.   

2. Laporan Antara/Tengah 

Laporan Antara merupakan lanjutan dan perbaikan laporan sebelumnya 

(Pendahuluan) hasil diskusi mengenai latar belakang penyusunan naskah 

akademik dan urgensi diperlukan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk 

PKB.  Selain itu, memuat tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, ruang lingkup 

kegiatan, metode pelaksanaan kegiatan, hasil identifikasi permasalahan yang 

dihadapi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Masyarakat dalam pelestarian 

kebudayaan, dan hasil inventarisasi peraturan perundang-undangan. 

Di dalam Laporan Antara/Tengah ini berisi tinjauan wewenang dan tanggung jawab 

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan bentuk kewajiban masyarakat dalam 

Rencana Induk PKB berdasarkan peraturan perundang-undangan, teori, dan 

literatur termasuk perbandingan hukum di beberapa daerah yang telah melakukan 

pengaturan Rencana Induk PKB atau sejeninya.  Selain itu disampaikan pokok-

pokok materi muatan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk PKB.   

3. Laporan Akhir  

Laporan ini merupakan laporan terakhir kegiatan “Kajian Akademis Rancangan 

Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk PKB” ini.  Laporan ini juga 

penyempurnaan atau perbaikan dari Laporan Antara berdasarkan masukan dari 

stakeholder terkait pada waktu pembahasan Laporan Antara dan penyempurnaan 

Rancangan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk PKB hasil uji publik.  

Sistimatika Laporan Akhir sebagai berikut: 

Bab 1 Pendahuluan 
Bab Pendahuluan berisi latar belakang penyusunan naskah akademik dan 
urgensi diperlukan Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk PKB.  
Selain itu, memuat tujuan, sasaran, hasil yang diharapkan, ruang lingkup 
kegiatan. 

Bab 2 Metode Pelaksanaan 
Bab ini berisi metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan 
naskah akademik dan penyusunan Rapergub disertai prinsip-prinsip dalam 
penyusunan Rapergub. 
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Bab 3 Gambaran Umum 
Bab ini berisi gambaran umum kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta 
berdasarkan data yang mencerminkan kondisi empiris Kebudayaan Betawi 
di Provinsi DKI Jakarta. 

Bab 4 Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan  
Bab ini berisi tinjauan aspek kesenian,  kepurbakalaan, kesejarahan, 
permuseuman, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa, kepustakaan, kenaskahan, dan perfilman 
berdasarkan literatur, sosioligis, dan yuridis.  Selain itu, menguraikan 
wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hak dan 
kewajiban masyarakat dalam pelestarian Kebudayaan Betawi berdasarkan 
peraturan perundang-undangan dan literatur. 

Bab 5 Materi Muatan 
Bab ini berisi materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Gubernur 
didasarkan pada aspek filosofis, sosiologis, dan yuridis, dan substansi 
Rapergub. 

Bab 6  Penutup 
Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penyusunan 
naskah akademik.  Salah satu rekomendasi yang disampaikan dalam 
bentuk Draft Rancangan Peraturan Gubernur yang disajikan dalam 
lampiran. 
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Bab - 3 
Gambaran Umum 

Bab ini berisi gambaran umum kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan data yang 
mencerminkan kondisi empiris Kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta. 

3.1. Konsepsi Dasar 

3.1.1. Dinamika Masyarakat 

Setiap masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya baik secara biologis, 

sosiologis, dan integratif bersifat dinamis sesuai kondisi lingkungan yang mereka 

hadapi.  Relasi manusia dan lingkungan bersifat timbal balik dan berada dalam 

simbiosis mutualisme sampai dengan eksploitatif.  Pemenuhan kebutuhan tersebut 

mengalami dinamika sehinga menmbulkan perubahan sosial budaya. 

Perubahan sosial budaya menimbulkan: (1) adanya dampak negatif dari 

perubahan sosial dalam kehidupan masyarakat (Suparlan 1986); (2) reaksi terhadap 

implementasi pembangunan yang belum memenuhi kebutuhan masyarakat 

(Dharmawan 2006); (3) perasaan adanya ancaman karena intensitas nilai budaya 

asing yang bertentangan dengan nilai budaya masyarakat (Ardhana 2006), (4) 

modernisasi yang menyebabkan degradasi adat (Sunito dan Purwandari 2006: 194-

196); (5) memudarnya masyarakat tradisional (Lerner 1958); (6) terjadinya borderless 

societys sebagai dampak globalisasi (Abdullah 1999); (7) terjadinya fractured identity 

dan hybrid generation yang mendekonstruksi budaya generik yang homogen (Bealey 

2000); (8) adanya realitas di masyarakat untuk melepaskan diri dari ikatan-ikatan 

keluarga besar (individualisme) yang berujung pada sekulerisasi dan rasionalisme 

(Inkeles dan Smith 1974), (9) profanisasi adat karena budaya pariwisata dan politik 

kekuasaan (Pickard 2007), dan (10) upaya mencari keadilan sosial (Dahm dalam 

Ardhana 2006: 95). Harrison (2000) menyatakan nilai-nilai budaya setempat mampu 

mengendalikan perubahan yang terjadi secara progresif menuju pencerahan umat 

manusia.  Nilai budaya masyarakat dapat diaktifkan untuk pemertahanan budaya 

dalam perubahan sosial. 

Dalam kajian pemertahanan bahasa yang mengkaji bertahannya sebuah 

bahasa yang dilakukan oleh Sumarsono (1990) tentang pemertahanan bahasa Melayu 

Loloan di Desa Loloan, Negara, Provinsi Bali menunjukkan bahwa penduduk desa 

Loloan berjumlah sekitar tiga ribu orang tidak menggunakan bahasa Bali, melainkan 

menggunakan bahasa Melayu Loloan, sebagai B-1 nya, di tengah-tengah B2 yang 

lebih dominan, yaitu bahasa Bali, dapat bertahan untuk tetap menggunakan bahasa 

pertamanya, yaitu bahasa Melayu Loloan.  Dalam masyarakat Loloan selain ada B1 
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(bahasa Melayu Loloan) dan B2 lama (bahasa Bali), ada lagi B2 baru (bahasa 

Indonesia). 

Kedudukan dan status bahasa Indonesia sebagai bahasa negara, bahasa 

nasional, dan bahasa persatuan mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada bahasa 

Bali menurut pandangan masyarakat Loloan.  Pemertahanan bahasa Melayu Loloan 

terhadap bahasa Indonesia menjadi lemah.  Penguasaan B2 milik mayoritas oleh 

kelompok minoritas, sehingga warga minoritas menjadi bilingual dan tidak selalu 

berakibat bergeser B1.  Di sisi lain,penguasaan B2 baru (bahasa Indonesia) oleh 

kelompok minoritas tidak memusnahkan B1, tetapi hanya menggeser peran B2 lama 

(bahasa Bali). Kajian Danie (dalam Chaer 1995:193) menunjukkan penggunaan 

Bahasa daerah di Minahasa Timur menurun disebabkan oleh pengaruh bahasa 

Melayu Manado yang mempunyai prestise lebih tinggi dan penggunaan bahasa 

Indonesia yang jangakauan pemakaiannya bersifat nasional.  Namun, ada kalanya 

bahasa pertama (B1) yang jumlah penuturnya tidak banyak dapat bertahan terhadap 

pengaruh penggunaan bahasa kedua (B2) yang lebih dominan.  Hasil penelitian itu 

menunjukkan bahwa sekolah atau pendidikan menjadi penyebab bergesernya bahasa, 

karena sekolah selalu memperkenalkan bahasa kedua (B2) kepada anak didiknya 

yang semula monolingual, menjadi dwi bahasawan dan akhirnnya meninggalkan atau 

menggeser bahasa pertama (B1) mereka. 

Kajian Liberson (dalam Sumarsono 1993:2) tentang bahasa imigran Perancis 

di Kanada, tetapi bahasa pertama (B1) mereka masih mampu bertahan terhadap 

bahasa Inggris yang lebih dominan, setidaknya hingga anak-anak mereka menjelang 

remaja.  Ada juga hasil penelitian yang menunjukkan bahwa ketidakberdayaan 

minoritas imigran mempertahankan bahasa asalnya dalam persaingan dengan bahasa 

mayoritas yang lebih dominan.  Ketidakberdayaan sebuah bahasa minoritas untuk 

bertahan hidup itu mengikuti pola yang sama.  Awalnya adalah kontak guyup minoritas 

dengan bahasa kedua (B2), sehingga mengenal dua bahasa dan menjadi dwi 

bahasawan, kemudian terjadi persaingan dalam penggunaannya dan akhirnya bahasa 

asli (B1) bergeser atau punah.  Kajian Gal (1979) di Australia dan Dorial (1981) di 

Inggris yang keduanya tidak mengkaji secara spesifik tentang bahasa imigran 

melainkan tentang bahasa pertama (B1) yang cenderung bergeser dan digantikan 

oleh bahasa baru (B2) dalam wilayah mereka sendiri.  Belajar dari hasil kajian di atas 

menunjukkan bahwa pemertahanan bahasa ditentukan oleh sikap bahasa masyarakat 

itu sendiri. 

3.1.2. Kebudayaan 

Taylor menyatakan bahwa kebudayaan sebagai suatu satuan kompleks yang 

terdiri dari pengetahuan, kepercayaan, hukum, moralitas, dan adat istiadat.  Geertz 

dengan pendekatan interpretatifnya menyatakan kebudayaan sebagai suatu sistem 

konsepsi yang diwariskan (dari generasi sebelumnya) dan diekspresikan dalam bentuk 

simbolik dengan bantuan kebudayaan manusia mengkomunikasikan, melestarikan, 

dan mengembangkan pengetahuan dan sikap terhadap hidup (Gerrz 1973:89). 

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia 

dan/atau kelompok manusia baik bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh melalui 
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proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya.  Suparlan menyatakan 

kebudayaan sebagai keseluruhan pengetahuan yang dipunyai oleh manusia sebagai 

makhluk sosial yang isinya adalah seperangkat model pengetahuan yang selektif, 

keyakinan, dan nilai budaya yang dapat digunakan untuk memahami dan 

menginterpretasi lingkungan yang dihadapi, dan mendorong dan menciptakan 

tindakan-tindakan yang diperlukannya (Suparlan 1986).  Karena itu, seringkali 

kebudayaan dinyatakan sebagai blueprint atau disain menyeluruh dari kehidupan. 

Kebudayaan itu menjadi operasioanal karena adanya pranata-pranata sosial yang 

dimiliki masyarakat4. 

Dalam perspektif praksis Bourdieu menyatakan ada hubungan timbal balik 

anatara si pelaku dan struktur obyektif yang mencakup kebudayaan sebagai sistem 

konsepsi yang diwariskan dari generasi ke generasi.  Artinya, hubungan timbal balik 

antar keduanya sebagai: (1) struktur obyektif direproduksi secara terus menerus 

dalam praktis para pelaku berada dalam konteks tertentu, dan (2) dalam proses 

tersebut para pelaku mengartikulasikan dan mengapropriasi simbol-simbol budaya 

yang terdapat dalam struktur obyektif sebagai tindakan strategis dalam konteks sosial 

tertentu, serta (3) sehingga proses timbal balik secara terus menerus antara praksis 

dan struktur obyektif dapat menghasilkan baik perubahan maupun kontinuitas. 

Implikasi dari definisi itu adalah kebudayaan senantiasa bersifat cair, dinamis, dan 

sementara.  Kenyataan itu bisa terjadi karena bergantung pada praksis pelakunya 

yang mempunyai kepentingan dalam konteks sosial tertentu (Alam 1998:1-5). 

Jadi, kalau ditelusur kebudayaan secara operasional meliputi aspek kesenian, 

kesejarahan, kepurbakalaan, permuseuman, kebahasaan, kesusastraan, nilai tradisi, 

kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa, perfileman, dan kenaskahan 

sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 / Nomor 40 Tahun 2009 

tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan.  Aspek kebudayaan tersebut merupakan 

jatidiri bangsa atau karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri pengenal 

bangsa/etnis tertentu.  Perubahan sosial budaya yang terjadi menunjukkan penting-

nya pelestarian kebudayaan untuk melindungi, mengembangkan. dan memanfaatkan.  

Dengan sendirinya dibutuhkan strategi kebudayaan yang bersifat dinamis dan 

kontekstual. 

Strategi kebudayaan dengan cara melakukan pelestarian.  Pelestarian adalah 

upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek kebudayaan yang 

dinamis.  Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat 

menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa gagasan, 

perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak budaya yang di 

akibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.  Sedangkan pengembangan 

adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya penyempurnaan 

                                                             
4  Pranata sosial adalah sistem antarhubungan peranan-peranan dan norma-norma yang terwujud sebagai tradisi untuk 

usaha-usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial utama tertentu, yang dirasakan perlunya oleh para warga 
masyarakat yang bersangkutan (Suparlan 1991/1992: 86). Setiap masyarakat berusaha memenuhi kebutuhan 
hidupnya. Kebutuhan hidup manusia dapat diklasifikasikan menjadi  tiga, yaitu kebutuhan fisik, kebutuhan sosial, dan 

kebutuhan adab. Di antara tiga kebutuhan tersebut, kebutuhan adab menghasilkan ni lai-nilai budaya, yang isinya 
adalah patokan-patokan penilaian dan pedoman-pedoman bertindak yang beradab dan berperikemanusiaan yang 
mengintegrasikan kebutuhan-kebutuhan lainnya dalam tindakan-tindakan pemenuhan kebutuhan sebagai manusia. 

Kebutuhan adab menjadi kekuatan integratif  tindakan pemenuhan kebutuhan lainnya (Suparlan 2000: xviii).  
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gagasan, perilaku dan karya budaya berupa perubahan, penambahan, atau 

penggantian sesuai dengan tata dan norma yang berlaku pada komunitas pemiliknya 

tanpa mengorbankan keasliannya.  Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya 

budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan kebudayaan itu sendiri. 

Masyarakat berperan serta dalam pelestarian kebudayaan.  Peran serta 

masyarakat dapat dilakukan melalui perorangan, organisasi kemasyarakatan bidang 

kebudayaan (lembaga adat, masyarakat adat, desa, kelompok, perkumpulan, 

perhimpunan, atau yayasan), dan/atau forum komunikasi kebudayaan di provinsi, 

kabupaten/kota, dan desa. Peran serta masyarakat serta meliputi: (1) berperan aktif 

dalam menanamkan pemahaman kebhinekaan, memperkokoh jati diri bangsa, 

menumbuhkan kebanggaan nasional, dan mempererat persatuan bangsa; (2) 

berperan aktif dalam mengembangkan kebudayaan melalui dialog, temu budaya, 

sarasehan, dan lain sebagainya, dan (3) memberikan masukan dan membantu kepala 

daerah dalam pelestarian kebudayaan. 

Kegiatan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan wajib 

memperhatikan: (a) sifat kerahasiaan dan kesucian unsur-unsur budaya tertentu yang 

di pertahankan oleh masyarakat; (b) agama, tradisi, nilai, norma, etika, dan hukum 

adat; (c) kepentingan umum, kepentingan komunitas dan kepentingan kelompok 

dalam masyarakat; (d) jatidiri bangsa; (e) kemanfaatan bagi masyarakat; (f) peraturan 

perundang-undangan; (g) mempertahankan akar budaya yang dimiliki dan tidak 

dimaksudkan untuk mengganti unsur-unsur budaya yang sudah ada. 

Perlindungan dapat dilakukan melalui kegiatan: inventarisasi, 

pendokumentasian, registrasi, pendaftaran atas hak kekayaan intelektual, legalitas 

aspek budaya, penelitian, dan penegakan peraturan perundang-undangan. 

Pengembangan kebudayaan dapat dilakukan melalui kajian, penelitian, diskusi, 

seminar, workshop, eksperimen, dan penciptaan model-model baru. 

Kegiatan pengembangan mengakibatkan terjadinya kerusakan, kehilangan, 

atau kemusnahan aspek kebudayaan harus didahului penelitian. Penelitian 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah, dan/atau perorangan, lembaga swasta, 

perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki kompetensi 

dan kewenangan untuk melakukannya. 

Pemanfaatan kebudayaan dilakukan antara lain melalui: penyebarluasan 

informasi, pergelaran budaya, pengemasan bahan ajar, pengemasan bahan kajian 

dan Pengembangan kepariwisataan.  Kegiatan perlindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan dilakukan melalui kegiatan inventarisasi, pendokumentasian, 

penyelamatan, penggalian, penelitian, pengayaan, pendidikan, pelatihan, penyajian, 

penyebarluasan, revitalisasi, rekonstruksi, dan penyaringan. 

Inventarisasi adalah upaya untuk mencatat informasi dan menyimpannya ke 

dalam buku catatan, katalog, database, atau sejenisnya.  Pendokumentasian adalah 

upaya menghimpun, mengolah, dan menata informasi kebudayaan dalam bentuk 

rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau gabungan unsur-unsur ini 

(multimedia).  Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi 
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karya budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman 

kerusakan, kehilangan dan kemusnahan. 

Penggalian adalah upaya mengungkap, memilah, dan mengkaji data, 

dan/atau informasi kebudayaan.  Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek 

kebudayaan secara ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi 

menggunakan metode yang dapat dipertanggung jawabkan.  Ekskavasi adalah 

kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah untuk menemukan bukti 

kehidupan masa lalu.Pihak asing adalah lembaga milik bangsa asing atau perorangan 

bukan warga Negara Indonesia. 

Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman 

kebudayaan melalui proses eksperimentasi modifikasi, dan adaptasi yang kreatif tanpa 

mengorbankan keasliannya.  Penyajian adalah upaya penyampaian informasi 

langsung kepada masyarakat untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap 

kebudayaan.  Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur 

budaya lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap 

mempertahankan keasliannya. 

Transliterasi adalah pengalihan bahasa dari bahasa asli menjadi bahasa lain 

yang lebih umum dimengerti masyarakat.  Alih aksara adalah penulisan ulang naskah 

dari huruf aslinya menggunakan huruf yang lebih umum dimengerti masyarakat.  

Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks).  Registrasi adalah 

kegiatan pencatatan unsur-unsur kebudayaan tertentu sebagai asset. 

Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan dan 

pelaksanaan hubungan pribadi seseorang ataupun kelompok kepada Tuhan Yang 

Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan dengan perilaku ketaqwaan, 

peribadatan, dan pengamalan budi luhur yang sumber ajarannya berasal dari kearifan 

lokal bangsa Indonesia. 

Organisasi kebudayaan dan/atau forum komunisasi kebudayaan adalah 

organisasi legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan 

pelestarian kebudayaan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan secara 

sukarela serta telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, dan bukan merupakan 

afiliasi sayap organisasi sayap partai. 

Inventariasi, pendokumentasian, dan penyelamatan dilakukan melalui 

transliterasi, alih aksara, revitalisasi, digitalisasi, pencatatan, dan registrasi dengan 

tetap mempertahankan keasliannya.  Kegiatan inventarisasi, pendokumentasian, dan 

penyelamatan dapat dilakukan oleh pihak asing setelah memperoleh izin dari pejabat 

yang berwenang berdasarkan rekomendasi dari Instansi terkait.  Hasil kegiatan wajib 

diserahkan tembusannya kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat 

tempat dilakukannya kegiatan. 

Penggalian dan penelitian dilakukan melalui ekskavasi, pemetaan, 

pengamatan lapangan, studi kepustakaan, dan wawancara.  Penggalian dan 

penelitian dapat dilakukan oleh perorangan, kelompok, atau lembaga asing maupun 

nasional setelah memperoleh izin dari pejabat yang berwenang berdasarkan 
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rekomendasi dari instansi terkait.  Hasil ekskavasi wajib dilaporkan kepada 

Pemerintah dengan tembusan kepada Pemerintah Daerah setempat.  Benda temuan 

hasil ekskavasi wajib diserahkan kepada Pemerintah Daerah menurut 

kepentingannya. 

Pengayaan, pendidikan dan pelatihan dilakukan melalui bimbingan teknis, 

seminar, symposium, atau lokakarya.  Bimbingan teknis, seminar symposium dan 

lokakarya dapat dilakukan secara formal melalui institusi pendidikan maupun secara 

informal melalui keluarga, masyarakat, sekolah dan media massa. 

Penyajian, penyebarluasan, dan revitalisasi dilakukan melalui media cetak, 

media elektronik, laman (website), peragaan, dan pameran.  Penyaringan dilakukan 

melalui pemilahan dan pemilihan aspek kebudayaan.  Pemilahan dan pemilihan aspek 

kebudayaan wajib mempertimbangkan norma, etika dan tradisi yang berlaku di 

masyarakat. 

3.1.3. Betawi 

Etnis merupakan pengelompokan sosial yang bersifat askriptif yang diaktifkan 

dalam interaksi sosial sesuai kepentingan yang bersangkutan.  Setiap etnis 

mempunyai kebudayaan etnis yang dijadikan pedoman praktikal dalam kehidupan 

sehari-hari sehingga menjadi jati diri spesifik yang membedakan dengan etnis lain.  

Jati diri itu diaktifkan itu dalam lingkungan nasional, tempat umum dalam suasana 

resmi dan atau tidak resmi, konteks politik oleh yang bersangkutan yang dinyatakan 

sebagai pilihan rasional.  Proses identifikasi jati diri etnis itu dapat dinyatakan secara 

tegas, negosiasi, dan identifikasi sebagai etnis lain. 

Betawi5 sebagai salah satu etnis ketujuh di Indonesia berdasarkan hasil 

Sensus 2000, secara berurutan Jawa (41,71%), Sunda (15,41%), Melayu (3,45%), 

Madura (3,37%), Batak (3,02%), Minangkabau (2,72%),dan Betawi (2,51%).  Di DKI 

Jakarta terdapat secara berurutan Jawa (35,16%), Betawi (27,65%), Sunda (15,27%), 

lainnya (6,46%), Cina (5,53%), Batak (3,61%), Minangkabau (3,18%), Melayu (1,62%), 

Bugis (0,59%), Madura (0,57%), Banten (0,25%), dan Banjar (0,10%) (Suryadinata 

2003:21). 

Berdasarkan data di atas, keberadaan etnis Betawi di DKI Jakarta yang tidak 

dominan dari segi jumlah, akan tetapi secara budaya dan politis kuat sehingga Jakarta 

identik dengan Betawi.  Realitas itu menolak pemikiran hipotesis kebudayan dominan 

Bruner6 (Bruner 1974).  Komposisi penduduk Betawi tergolong muda kurang dari 15 

                                                             
5  Secara historis keberadaan etnis Betawi,periksa Saidi (Saidi 1996:1-9) dan Castle (Castle 1967:153-204).Ridwan Saidi 

Masyarakat Betawi Asal Usul dan Peranannya dalam Integrasi Nasional beragumentasi bahwa asal usul Betawi tidak 

linier dengan hasil Sensus Kolonial Belanda melainkan ada sejak adanya temuan arkeologis di wilayah Jakarta dan 

dikuatkan dengan adanya penelitian bahasa.Tulisan tentang Betawi bertitik tolak dari Kali Besar sentris sebagai pusat 
pemerintahan vassal Jayakarta (1527-1619), VOC, J.P.Coen, Daendels dengan konsep binnen staad yang berporos 
pada Staadhuis dan tempat-tempat sekitarnya sebagai titik ancangan.Di sisi lain, Lance Castle dengan argumentasi 

demografi social menyatakan bahwa Betawi diperkirakan ada pada tahun 1815-1893 dengan alasan pada zaman 
kolonial Belanda, pemerintah selalu melakukan sensus, yang dibuat berdasarkan bangsa atau golongan etnisnya. 
Dalam data sensus penduduk Jakarta tahun 1615 dan 1815, terdapat penduduk dari berbagai golongan etnis, tetapi 

tidak ada catatan mengenai golongan etnis Betawi. 
6  Hipotesis kebudayaan dominan Bruner adalah dalam suatu wilayah dengan etnis dominan maka jati diri etnis itu akan 

menjadi acuan utama, sedangkan yang tidak ada kekuatan dominan maka masing-amsing etnis mengaktifkkan jati diri 

mereka. Kriteria dominan adalah: (l) secara demografi social terdapat penduduk mayoritas; (2) adanya kebudayaan 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Lance_Castle&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/1615
http://id.wikipedia.org/wiki/1815
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tahun (30,46%) dan penduduk tua (65 tahun ke atas) sebesar 2,66%.  Penduduk usia 

muda itu saat ini masuk dalam usia produktif.  Orang tua yang sedikit dan anak muda 

yang produktif menunjukkan pentingnya pemertahanan budaya Betawi.  Anak muda 

cenderung untuk bergaya hidup berbeda dengan situasi orang tua mereka sehingga 

terjadi kesenjangan antargenerasi.  Anak-anak menjadikan bahasa Betawi menjadi 

bahasa gaul. Sebaran etnis Betawi di luar Jakarta terbanyak di Banten (9,62%), Jawa 

Barat (5,33%), dan Papua, Bangka Belitung, dan Sumatera Selatan masing-masing 

(0,12%).  Hasil sensus penduduk 2010 sebanyak 9.588.198 terdiri atas 4.859.272 laki-

laki dan 4.728.926 perempuan, rasio jenis kelamin 1037, dengan laju pertumbuhan 

selama 2000-2010 dengan asumsi 0% per tahun sebesar 1,39%,8 distribusi penduduk 

100, kepadatan penduduk 14.440/km jiwa (BPS 2010). 

Betawi telah dikaji dari asal usul dari aspek historis sebagai resistensi 

terhadap historiografi Betawi yang bersifat Kali Besar sentris 9 (Saidi 1996:1-9), asal 

usul Betawi berdasarkan aspek demografi sosial (Castle 1967:153-204), peran ulama 

dalam masyarakat Betawi (Yatim 1996:10-32), sistem nilai dan etos kerja masyarakat 

Betawi di Pantai Jakarta (Swasono 1996:33-47), bahasa10 (Chaer 1976,2009),dialek 

Melayu Jakarta dalam konteks Bahasa Indonesia11 (Kridalaksana 1976), bahasa 

Betawi dalam karya sastra dan sinteron Indonesia12 (Ardans 1996: 59-68), reka cipta13 

(Shahab 1995; 2004), masyarakat Betawi dan perkembangan kota Jakarta (Syuaib 

1996: 48-52), politik warga Betawi14 (Effendi 2010), kesenian lenong dengan analisis 
                                                                                                                                                                                          

local yang dominan dan mantap yang berlaku dalam kehidupan masyarakat perkotaan, dan (3) ada atau tidak 
pengistimewaan bagi satu kelompok etnik mayoritas dan mempunyai kebudayaan yang mantap dalam kehidupan kota 
tersebut untuk mendominasi kekuasaan dan pendistribusiannya di dalam administrasi pemerintahan setempat. 

Hipotesis itu didasarkan pada penelitian di Bandung dengan acuan etnis Sunda dan Medan yang represntasi tidak ada 
kekuatan dominan. Hipotesis itu selanjutnya dikembangkan dikuatkan oleh penelitian Parsudi Suparlan tentang Orang 
Jawa di Bandung tahun 1972. Bruner,E.1974 .’The Expression of Ethnicity in Indonesia’ dalam Abner Cohen (ed) Urban 

Ethnicity London: Tavistock,ASA Monograph ,hal.251-288
  

7  Banyak laki-laki daripada perempuan,artinya ada 103 laki-laki pada setiap 100 perempuan 
8  Betawi meningkat dengan cepat menjadi 5042 juta jiwa pada tahun 2000,lima kali  jumlah di tahun 1930 dengan rata-

rata angka pertumbuhan 2,34% per tahun.Faktor yang menentukan meningkatnya jumlah etnis Betawi itu di samping 
proses identifikasi migran yang menetap di Jakarta menjadi Betawi dan meningkatnya jumlah anak yang berkaiatan 
dengan pola perkawinan. Angka pertumbuhan Betawi itu di bawah etnis Melayu sebesar 2,64% dan sedikit lebih tinggi 

dari Batak (2,31%) 
9  Ridwan Saidi Masyarakat Betawi Asal Usul dan Peranannya dalam Integrasi Nasional beragumentasi bahwa asal usul 

Betawi tidak linier dengan hasil Sensus Kolonial Belanda melainkan ada sejak adanya temuan arkeologis di wilayah 

Jakarta dan dikuatkan dengan adanya penelitian bahasa.Tulisan tentang Betawi bertitik tolak dari Kali Besar sentries 
sebagai pusat pemerintahan vassal Jayakarta (1527-1619), VOC, J.P.Coen, Daendels dengan konsep binnen stad 
yang berporos pada Stadhuis dan tempat-tempat sekitarnya sebagai titik ancangan  

10  Adul Chaer,Kamus Dialek Jakarta, Kamus Ungkapan dan Peribahasa Betawi dinyatakan bahwa dalam Kamuas Bahasa 

Indonesia yang disusun oleh Poerwadarminto ,cetakan keempat tahun 1966 terdapat 1.261 buah kata kepala dari 
seluruh kata 22.268 buah kata kepala yang diberi tanda berasal dari bahasa Melayu Betawi menurut istilah orang 

Jakarta asli (Chaer 1976:vii).Chaer juga menjelaskan sebaran dialek Betawi dalam konteks perubahan yseiring dengan 
pembangunan Jakarta  

11  Kridalaksana menyatakan bahwa makin besarnya pengaruh dan peranan dialek Melayu jakarta dalam bahasa 

Indoensia dan dialek itu menjadi salahsatu sebab timbulnya diferensiasi dalam fungsi-fungsi yang didukung Bahasa 
Indonesia dalam ragam tak resmi (Kridalaksana 1975 dalam Chaer 1976: xiii-xvii).Media massa yang berasal dari 
Jakarta dan Jakarta sebagai ibu kota dengan peran-peran pelayanan public menjadi berita yang aktual yang 

disebarluaskan ke seluruh Indonesia.Sementara, media massa di daerah belum berkembang sehingga Jakarta dan 
dialek Betawi menjadi superior. 

12  Ardans menjelaskan bagiamana bahasa Betawi mempengaruhi karya sastra,penggunaan bahasa Betawi melalui 

sinteron Indonesia, media massa menjadikan bahasa Betawi menjadi gaya hidup serta ‘menggusur’ bahasa Indonesia. 
Bahkan, dengan mengutip tulisan Gerson Poyk bahwa Tahun 2000 seluruh orang Indonesia omong Betawi’ 

13  Shahab mengkaji kebangkitan etnis Betawi masa kepempimpinan Ali Sadikin sampai sekarang yang dinamakan reka 
cipta bidang identitas. Kemudian,Shahab menulis  Identitas dan Otoritas Rekonstruksi Tradisi Betawi (2004)yang 

menjelaskan tentang rekacipta bidang ritual peralihan, kesenian, busana, dan kuliner 
14  Cecep Effendi,Mencari Ruang dan Identitas Politik warga Betawi di antara tumpang tindih Peran Provinsi DKI 

Jakarta,tanggal 26 Juni 2010 yang berkesimpulan bahwa tumpang tindah peran provinsi berimplikasi pada ruang politik 
semakin crowded sehingga masalah keseharian Betawi menjadi terpinggirkan oleh berbagai isu ; penempatan otonomi 

DKI Jakarta pada level propinsi yang berbeda dengan otonomi daerahh lainnya di level kabupaten/kota berdampak 

negatif pada penggalangan kekuatan masyarakat dan keterbatasan karir politik warga Betawi melalui jalur partai politik; 
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antropologis (Probonegoro 1974),kesenian Betawi sebagai identitas etnik budaya 

urban Jakarta (Parani 2010), pengembangan seni Betawi dan Pengembangan 

Pariwisata DKI Jakarta (Bowo 1996: 80-91), orang Betawi dan kemiskinan di Jakarta15 

(Mihardja 2010), dan refleksi tentang masyarakat Betawi (Ali 1996:69-79) serta 

strategi kebudayaan etnis Betawi (Hasil Workshop dan rekomendasinya 2010). 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, pelestarian budaya Betawi menjadi 

penting bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meskipun populasi masyarakat Betawi 

itu sendiri kecil.  Upaya pelestarian budaya Betawi merupakan bagian dari pelestarian 

kebudayaan nasional di samping budaya daerah lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta. 

3.2. Penduduk dan Budaya 

Penduduk, masyarakat, dan kebudayaan adalah konsep-konsep yang 

pertautannya satu sama lain sangat berdekatan. Bermukimnya penduduk dalam suatu 

wilayah tertentu dalam waktu yang tertentu pula, memungkinkan untuk terbentuknya 

masyarakat di wilayah tersebut. Ini berarti masyarakat akan terbentuk bila ada 

penduduknya sehingga tidak mungkin akan ada masyarakat tanpa penduduk, 

masyarakat terbentuk karena penduduk. 

Demikian pula hubungan antara masyarakat dan kebudayaan, ini merupakan 

dwi tunggal, hubungan dua yang satu dalam arti bahwa kebudayaan merupakan hasil 

dari suatu masyarakat, kebudayaan hanya akan bisa lahir, tumbuh dan berkembang 

dalam masyarakat. Tetapi juga sebaliknya tidak ada suatu masyarakat yang tidak 

didukung oleh kebudayaan. Hubungan antara masyarakat dan kebudayaan inipun 

merupakan juga hubungan yang saling menentukan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, Penduduk adalah orang 

atau orang-orang yg mendiami suatu tempat (kampung, negeri, pulau, dsb). Ini berarti 

semua orang/sekumpulan orang yang tinggal dan menetap dalam suatu wilayah bisa 

dikatakan sebagai seorang Penduduk. Penduduk, dalam pengertian luas diartikan 

sebagai kelompok organisme sejenis yang berkembang biak dalam suatu daerah 

tetentu. Penduduk dalam arti luas itu sering diistilahkan populasi dan disini dapat 

meliputi populasi hewan, tumbuhan dan juga manusia. Dalam kesempatan ini 

penduduk digunakan dalam pengertian orang-orang yang mendiami wilayah tertentu, 

menetap dalam suatu wilayah, tumbuh dan berkembang dalam wilayah tertentu pula.  

Adapun masyarakat adalah suatu kesatuan kehidupan sosial manusia yang 

menempati wilayah tertentu, yang keteraturannya dalam kehidupan sosialnya telah 

dimungkinkan karena memiliki pranata sosial yang telah menjadi tradisi dan mengatur 

kehidupannya. Tekanannya disini terletak pada adanya pranata sosial, tanpa pranata 

sosial kehidupan bersama didalam masyarakat tidak mungkin dilakukan secara 

teratur. Pranata sosial disini dimaksudkan sebagai perangkat peraturan yang 

mengatur peranan serta hubungan antar anggota masyarakat, baik secara 

                                                                                                                                                                                          
organisasi masyarakat sipil menjadi satu-satunya alternative warga Betawi untuk mengidenti dan sense of belonging 

sebagai suatu komunitas 

15  Suma Mihardja menyatakan bahwa pengentasan kemiskinan menjadi prioritas utama untuk meningkatkan kualitas 
kesejahteraan orang Betawi dengan mengambil kasus Henry M Ali sebagai korban pemiskinan terstruktur.Identitas 
Betawi dapat bertahan dengan pengentasan kemiskinan dan proteksi terhadap enklave-enklave Betawi termasuk 

sektor informal.Enklave Betawi rentan penggusuran pasca proyek banjir Kanal Timur 
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perseorangan maupun secara kelompok. Pengetian masyarakat menurut KBBI adalah 

sejumlah manusia dalam arti seluas-luasnya dan terikat oleh suatu kebudayaan yang 

mereka anggap sama. Ini berarti, sekumpulan dari penduduk yang memiliki pemikiran, 

budaya ataupun kebiasaan yang sama di kehidupan mereka sehari-hari.  

Kebudayaan berasal dari kata budaya, yang menurut KBBI artinya adalah 

pikiran/akal budi. Sedangkan kebudayaan sendiri menurut KBBI juga berarti hasil 

kegiatan dan penciptaan batin (akal budi) manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan 

adat istiadat. Ini dapat diartikan juga bahwa kebudayaan itu sangat-sangat penting dan 

dibutuhkan oleh masyarakat. Karena budayalah yang mengatur semua kegiatan 

manusia. 

Menurut Selo Sumarjan dan Sulaiman S, kebudayaan merupakan hasil budi 

daya manusia, ada yang mendefinisikan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta 

masyarakat. Karya manusia menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan, 

sedangkan rasa mewujudkan segala norma dan nilai untuk mengatur kehidupan dan 

selanjutnya cipta merupakan kemampuan berpikir kemampuan mental yang 

menghasilkan filsafat dan ilmu pengetahuan  

(http://sitizulziah.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/57398/2.+penduduk-masyarakat-dan-

kebudayaan.pdf). 

3.2.1. Penduduk dan Permasalahannya 

Orang yang pertama mengemukakan teori mengenai penduduk ialah “Thomas 

Robert Malthus. Dalam edisi pertamanya “Essay Population “ tahun 1798. Malthus 

mengemukakan adanya dua persoalan pokok, yaitu bahwa bahan makanan adalah 

penting utnuk kehidupan manusia dan nafsu manusia tidak dapat ditahan. Bertitik tolak 

dari hal itu teori Malthus yang sangat terkenal yaitu bahwa berlipat gandanya 

penduduk itu menurut deret ukur, sedangkan berlipat gandanya bahan makanan 

menurut deret hitung, sehingga pada suatu saat akan timbul persoalan-persoalan 

yang berhubungan dengan penduduk.  

Tidak lama setelah Malthus mengemukakan pendapatnya, timbullan 

kemudian bermacam-macam teori/pandangan sebagai kritis atau sebagai 

perbandingan atas teori Malthus, misalnya saja pandangan yang mengemukakan 

bahwa pertambahan penduduk itu merupakan hasil (resulta) dari keadaan sosial 

termasuk ekonomi, dimana orang saling berhubungan dan terkenal sebagai teori 

sosial tentang pertambahan penduduk  

(http://sitizulziah.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/57398/2.+penduduk-masyarakat-dan-

kebudayaan.pdf). 

3.2.2. Dinamika Penduduk 

Dinamika penduduk menunjukkan adanya faktor perubahan dalam hal jumlah 

penduduk yang disebabkan oleh adanya pertumbuhan penduduk. Penduduk 

bertambah tidak lain karena adanya unsurr lahir, mati, datang dan pergi dari penduduk 
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itu sendiri. Karena keempat unsur tersebut maka pertambahan penduduk dapat 

dihutung dengan cara : pertambahan penduduk = ( lahir – mati) + ( datang – pergi ). 

Kecenderungan manusia untuk memilih daerah yang subur untuk tempat 

tinggalnya, terjadi sejak pola hidup masih sangat sederhana. Itulah maka sejak masa 

purba daerah sangat subur selalu menjadi perebutan mansuia, sehingga tidak salah 

lagi bahwa daerah yang subur ini kemungkinan besar terjadi kepadatan penduduk. 

Sudah barang tentu hal semacam ini terjadi didaerah/Negara yang pola hidup 

penduduknya masih bertani.  

Daerah semacam inilah yang kemudian berkembang menjadi daerah 

perkotaan, daerah tempat pemerintahan, daerah perdagangan dan sebagainya.. 

prinsip tempat tinggal mendekati tempat bekerja yang secara langsung atau tidak, 

menimbulkan ketidakseimbangan penduduk ditiap-tiap daerah. Sehingga terjadi 

daerah yang berpenduduk padat. Dari prinsip itulah kemudian terjadi perpindahan 

penduduk dari satu daerah ke daerah lain. 

(http://sitizulziah.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/57398/2.+penduduk-masyarakat-dan-

kebudayaan.pdf). 

3.2.3. Perkembangan dan Perubahan Kebudayaan 

Kebudayaan selalu dimiliki oleh setiap masyarakat, hanya saja ada suatu 

masyarakat yang lebih baik perkembangan kebudayaannya dari pada masyarakat 

lainnya untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakatnya. Pengertian kebudayaan 

banyak sekali dikemukakan oleh para ahli. Salah satunya dikemukakan oleh Selo 

Soemardjan dan Soelaiman Soemardi, yang merumuskan bahwa kebudayaan adalah 

semua hasil dari karya, rasa dan cipta masyarakat. Karya masyarakat menghasilkan 

teknologi dan kebudayaan kebendaan, yang diperlukan manusia untuk menguasa 

alam sekitarnya, agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan untuk kepntingan 

masyarakat. 

Rasa yang meliputi jiwa manusia mewujudkan segi norma dan nilai 

masyarakat yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti 

luas, didalamnya termasuk, agama, ideologi, kebatinan, kesenian dan semua unusur 

yang merupakan hasil ekspresi dari jiwa manusia yang hidup sebagai anggota 

masyarakat. Selanjutnya cipta merupakan kemampuan mental, kemampuan pikir dari 

orang yang hidup bermasyarakat dan yang antara lain menghasilkan filsafat serta ilmu 

pengetahuan. Rasa dan cipta dinamakan kebudayaan rohaniah. Semua karya, rasa 

dan cipta dikuasai oleh karsa dari orang-orang yang menentukan kegunaannya, agar 

sesuai dengan kepentingan sebagian besar, bahkan seluruh masyarakat. 

(http://sitizulziah.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/57398/2.+penduduk-masyarakat-dan-

kebudayaan.pdf). 

Dari pengertian tersebut menunjukkan bahwa kebudayaan itu merupakan 

keseluruhan dari pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial, yang digunakan 

untuk menginterpretasikan dan memahami lingkungan yang dihadapi, untuk 

memenuhi segala kebutuhannya serta mendorong terwujudnya kelakuan manusia itu 
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sendiri. Atas dasar itulah para ahli mengemukakan adanya unsur kebudayaan yang 

umumnya diperinci menjadi 7 unsur yaitu:  

1) unsur religi  

2) sistem kemasyarakatan  

3) sistem peralatan  

4) sistem mata pencaharian hidup  

5) sistem bahasa  

6) sistem pengetahuan  

7) seni 

Bertitik tolak dari sistem inilah maka kebudayaan paling sedikit memiliki 3 

wujud antara lain :  

1) wujud sebagai suatu kompleks dari ide, gagasan, norma, peraturan dan 

sejenisnya. Ini merupakan wujud ideal kebudayaan. Sifatnya abstrak, lokasinya 

aa dalam pikiran masyarakat dimana kebudayaan itu hidup  

2) kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia 

dalam masyarakat  

3) kebudayaan sebagai benda hasil karya manusia  

Perubahan kebudayaan pada dasarnya tidak lain dari pada perubahan 

manusia yang hidup dalam masyarakat yang menjadi wadah kebudayaan itu. 

Perubahan itu terjadi karena manusia mengadakan hubungan dengan manusia 

lainnya, atau karena hubungan antara kelompok manusia dalam masyarakat. Tidak 

ada kebudayaan yang statis, setiap perubahan kebudayaan mempunyai dinamika, 

mengalami perubahan; perubahan itu akibat dari perubahan masyarakat yang menjadi 

wadah kebudayaan tersebut. 

(http://sitizulziah.staff.gunadarma.ac.id/Downloads/files/57398/2.+penduduk-masyarakat-dan-

kebudayaan.pdf). 

3.2.4. Hubungan Antara Masalah Penduduk dengan 
Perkembangan Kebudayaan 

Terkadang masalah yang dialami maupun yang terjadi di sekitar tidak sesuai 

atau bertentangan dengan kemajuan perkembangan suatu kebudayaan, dan mampu 

memberikan dampak yang besar bagi masyarakat, adanya perubahan sosial menjadi 

faktor utama suatu permasalahan. 

Bentuk perubahan sosial dan kebudayaan disetiap masyarakat atau negara 

beraneka macam. Bentuk perubahan antara lain sebagai berikut: 

Perubahan yang dikehendaki. Perubahan sosial dan kebudayaan yang telah 
direncanakan oleh agen perubahan. Contohnya : pembangunan dibidang ekonomi dan 
sosial. 
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Perubahan yang tidak dikehendaki. Dalam suatu perubahan sosial dan kebudayaan 
yang direncanakan ada dampak yang tidak dikehendaki. 

Perubahan kecil. Perubahan yang terjadi pada unsur stuktur sosial yang tidak 
membawa pengaruh langsung bagi masyarakat. Contohnya : perubahan mode 
pakaian dan rambut. 

Evolusi. Perubahan yang berjangka waktu lama. Dari perubahan kecil yang saling 
berhubungan dan saling mempengaruhi. Contohnya : evolusi masyarakat trradisional 
dan modern. 

Revolusi. Perubahan yang berlangsung secara cepat. Yang menyangkut sendi-sendi 
pokok kehidupan masyarakat. Contohnya : pengaruh revolusi industri di Inggris 
sampai keseluruh dunia. 

Dalam kehidupan bersama, masyarakat dengan kebudayaan tidak akan lepas 

dari perubahan. Perubahan yang terjadi akan membawa dua akibat yang berbeda, 

yaitu akibat positif dan negatif. Perubahan sistem budaya yang terjadi meliputi: 

a) sistem budaya etnik 

Sistem budaya agama besar 

Sistem budaya Indonesia 

Sistem budaya asing 

Andre Septian N., https://andreserr.wordpress.com/2011/10/27/hubungan-antara-masalah-

penduduk-dengan-perkembangan-kebudayaan/ 

3.2.5. Hubungan antara Kebudayaan dengan Pendidikan 

Pendidikan secara praktis tidak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya. 

Dalam menjaga dan melestarikan kebudayaan sendiri, secara proses mantransfernya 

yang paling efektif dengan cara pendidikan. Keduanya sangat erat sekali 

hubungannya karena saling melengkapi dan mendukung antara satu sama lain. 

Tujuan pendidikan adalah melestarikan dan selalu meningkatkan kebudayaan itu 

sendiri, dengan adanya pendidikan, kita bisa mentransfer kebudayaan itu sendiri dari 

generasi ke generasi selanjutnya, dan juga sebagai masyarakat mencita-citakan 

terwujudnya masyarakat dan kebudayaan yang lebih baik kedepannya, maka dengan 

sendirinya pendidikan pun harus lebih baik lagi. Kebudayaan sebagai hasil budi 

manusia, dalam hal berbagai bentuk dan menifestasinya, dikenal sepanjang sejarah 

sebagai milik manusia yang tidak kaku, melainkan selalu berkembang dan berubah 

dan membina manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan 

kultural dan tantangan zaman tradisional untuk memasuki zaman modern. Manusia 

sebagai mahluk berakal dan berbudaya selalu berupaya untuk mengadakan 

perubahan-perubahan. Dengan sifatnya yang kreatif dan dinamis manusia terus 

berevolusi meningkatkan kualitas hidup yang semakin terus maju, ketika alamlah yang 

mengendalikan manusia dengan sifatnya yang tidak iddle curiousity (rasa 

keinginantahuan yang terus berkembang) makin lama daya rasa, cipta dan karsanya 

telah dapat mengubah alam menjadi sesuatu yang berguna, maka alamlah yang 

dikendalikan oleh manusia. Kebudayaan merupakan karya manusia yang mencakup 

diantaranya filsafat, kesenian, kesusastraan, agama, penafsiran dan penilaian 
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mengenai lingkungan. Dalam pengertian yang sederhana dan umum, makna 

pendidikan adalah sebagai usaha manusia untuk menumbuhkan dan 

mengembangkan potensi-potensi pembawaan baik jasmani maupun rohani sesuai 

dengan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. 

Adapun menurut Carter V.Good dalam Dictionary of Education bahwa 

pendidikan merupakan: Proses perkembangan kecakapan seseorang dalam bentuk 

sikap dan prilaku yang berlaku dalam masyarakatnya, dimana seseorang dipengaruhi 

oleh sesuatu lingkungan yang terpimpin (misalnya sekolah) sehingga ia dapat 

mencapai kecakapan sosial dan mengembangkan pribadinya. Sedangkan menurut 

konsep yang dikemukakan oleh Freeman Butt dalam bukunya yang terkenal Cultural 

History of Western Education, bahwa: Pendidikan adalah kegiatan menerima dan 

memberikan pengetahuan sehingga kebudayaan dapat diteruskan dari generasi ke 

generasi berikutnya. 

Pendidikan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik-pendidik dan 

filosofis untuk menerangkan, menyelaraskan, dan merubah proses pendidikan dengan 

persoalan-persoalan kebudayaan dan unsur-unsur yang bertentangan didalamnya. 

Dilihat dari sudut pandang individu, pendidikan merupakan usaha untuk menimbang 

dan menghubungkan potensi individu. Maka sudah jelas bahwa pendidikan dan 

kebudayaan sangat erat sekali hubungan karena keduanya berkesinambungan, 

keduanya saling mendukung satu sama lainnya. Dalam konteks ini dapat dilihat 

hubungan antara pendidikan dengan tradisi budaya serta kepribadian suatu 

masyarakat betapapun sederhananya masyarakat tersebut. Hal ini dapat dilihat bahwa 

tradisi sebagai muatan budaya senantiasa terlestarikan dalam setiap masyarakat, dari 

generasi ke generasi. Hubungan ini tentunya hanya akan mungkin terjadi bila para 

pendukung nilai tersebut dapat menuliskannya kepada generasi mudanya sebagai 

generasi penerus. 

Pendidikan selalu berubah sesuai perkembangan kebudayaan, karena 

pendidikan merupakan proses transfer kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai 

kebudayaan (pendidikan bersifat reflektif). Pendidikan juga bersifat progresif, yaitu 

selalu mengalami perubahan perkembangan sesuai tuntutan perkembangan 

kebudayaan. Kedua sifat tersebut berkaitan erat dan terintegrasi. Untuk itu perlu 

pendidikan formal dan informal (sengaja diadakan atau tidak). Perbedaan kebudayaan 

menjadi cermin bagi bangsa lain, membuat perbedaan sistem, isi dan pendidikan 

pengajaran sekaligus menjadi cermin tingkat pendidikan dan kebudayaan. 

Transfer nilai-nilai budaya dimiliki paling efektif adalah melalui proses 

pendidikan. Dalam masyarakat modern proses pendidikan tersebut didasarkan pada 

program pendidikan secara formal. Oleh sebab itu dalam penyelenggarannya dibentuk 

kelembagaan pendidikan formal. Seperti dikemukakan Hasan Langgulung bahwa 

pendidikan mencakup dua kepentingan utama, yaitu pengembangan potensi individu 

dan pewarisan nilai-nilai budaya. Maka sudah jelas sekali bahwa kedua hal tersebut 

pendidikan dan kebudayaan berkaitan erat dengan pandangan hidup suatu 

masyarakat atau bangsa itu masing-masing, kedua hal tersebut tidak dapat dipisahkan 

karena saling membutuhkan antara satu sama lainnya. Dikatakan dengan pendapat 

tersebut bahwa pendidikan dalam hubungan dengan individu dan masyarakat, akan 

tetapi dapat dilihat bagaimana garis hubung antara pendidikan dan sumber daya 
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manusia. Dari sudut pandangan individu pendidikan merupakan usaha untuk 

mengembangkan potensi individu, sebaliknya dari sudut pandang kemasyarakatan 

pendidikan adalah sebagai pewarisan nilai-nilai budaya. Dalam pandangan ini, 

pendidikan mengemban dua tugas utama, yaitu peningkatan potensi individu dan 

pelestarian nilai-nilai budaya. Manusia sebagai mahluk berbudaya, pada hakikatnya 

adalah pencipta budaya itu sendiri. Budaya itu kemudian meningkatkan sejalan 

dengan peningkatan potensi manusia pencipta budaya itu. 

(Edy Hartono, https://edoy05.wordpress.com/paper/hub-kebudayaan-dengan-pendidikan/). 

3.3. Kebudayaan di Provinsi DKI Jakarta 

Kebudayaan yang ada di Provinsi DKI Jakarta dibangun dari berbagai macam 

bentuk kebudayaan, baik itu berasal dari jenis kebudayaan lokal (budaya betawi), 

kebudayaan nasional (berbagai kebudayaan daerah lain dari wilayah Indonesia 

seperti: jawa, sunda, batak, minang, melayu, madura, ambon, bali, dayak, sasak, 

bugis, papua dsb) maupun kebudayaan asing (budaya etnis lain seperti budaya eropa, 

arab, china, india, amerika latin, jepang, korea dll).  Berbagai bentuk kebudayaan 

tersebut telah beradaptasi dalam kurun waktu yang panjang pada masyarakat DKI 

Jakarta dan diwariskan dari satu generasi ke generasi yang lain.  Hal ini berimplikasi 

terbentuknya kebudayaan baru saling mewarnai, sehingga saat ini sulit menentukan 

bentuk keaslian budaya yang dibangun dari kebudayaan Jakarta.  Contohnya, bentuk 

kesenian Betawi yang ada saat ini merupakan hasil akulturasi dari kebudayaan Sunda, 

Melayu, Jawa, Cina, Arab dan Eropa, seperti: tari japong, ondel-ondel, dan gambang 

kromong.  Bila dicermati lebih jauh, terbentuknya pola kemasyarakatan dan adat 

istiadat Betawi merupakan perwujudan hasil interaksi kebudayaan Sunda, Melayu, 

Jawa, Cina, Arab dan Eropa.  Di sisi lain, bentuk-bentuk kebudayaan daerah lain yang 

ada di DKI Jakarta tidak persis sama dengan kebudayaan dari daerah asalnya, tetapi 

diwarnai oleh budaya yang ada di masyarakat DKI Jakarta.  Misalnya tata cara 

upacara adat perkawinan suku Sunda, Jawa, Bali, Minang yang dilakukan di DKI 

Jakarta tidak sama yang dilaksanakan di masing-masing daerah tersebut. 

Keaneka ragaman budaya di kota Jakarta tidak terlepas dari historis 

perkembangan suku-suku daerah lain yang ada di kota Jakarta.  Pada awalnya, 

Jakarta dihuni oleh sebagian besar suku Sunda, Jawa, Bali, Melayu, Maluku, dan 

beberapa suku lain.  Selain itu, ada juga etnis Cina, Portugis, Belanda, Arab, dan 

India.  Suku yang dianggap sebagai penduduk asli Jakarta adalah suku Betawi.  Suku 

Betawi merupakan hasil perpaduan antar etnis dan bangsa di masa lalu.  Hal ini 

berimplikasi membentuk budaya Betawi sebagai budaya mestizo, atau sebuah 

campuran budaya dari beragam etnis.  Selain dari penduduk Nusantara, budaya 

Betawi juga banyak menyerap dari budaya luar, seperti budaya Arab, Tiongkok, India, 

dan Portugis. 

Saat ini, Jakarta merupakan miniatur kebudayaan nasional karena hampir 

semua budaya dari berbagai suku yang ada di Indonesia ada di Jakarta.  Berdasarkan 

data Sensus Penduduk tahun 2000, suku Jawa merupakan suku terbesar disusul suku 

Betawi, dan suku Sunda.  Selain itu masih ada suku lain yaitu Aceh, Batak, Minang, 

Madura, Bali, Makasar, Flores, Ambon, Bugis, Minahasa, Papua, Dayak dan lain-lain. 
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Dengan demikian, dapat disimpulkan sejak dulu wilayah DKI Jakarta merupakan 

tempat perpaduan berbagai kebudayaan nasional. 

Meskipun Jakarta tempat akulturasi berbagai budaya, masih ada ke khasan 

yang menjadi ciri masing-masing daerah, termasuk budaya Betawi yang dikategorikan 

sebagai budaya lokal atau budaya khas Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

tetap memperhatikan budaya daerah lain yang ada di DKI Jakarta sebagaimana diatur 

dalam Pasal 26 ayat (6) UU No. 29 Tahun 2007, yang menyatakan bahwa Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk melestarikan dan mengembangkan budaya 

masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang 

ada di daerah Provinsi DKI Jakarta.  Atas dasar ketentuan tersebut Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dalam rangka melestarikan budaya Betawi menetapkan 

Kampung Budaya Betawi di Situ Babakan melalui Keputusan Gubernur Nomor 92 

Tahun 2000 tentang Penataan Lingkungan Perkampungan Budaya Betawi Di 

Kelurahan Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Jakarta Selalan.  

Tujuan dibentuk perkampungan Budaya Betawi sebagaimana diatur dalam 

Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2000, sebagai berikut: (a) berkembangnya 

lingkungan kehidupan komunitas Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan 

Srengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kotamadya Jakarta Selatan; (b) terlindungi 

dan terbinanya secara terus-menerus tata kehidupan, seni budaya tradisional Betawi; 

(c) berkembang dan termanfaatkannya potensi lingkungan guna kepentingan wisata 

budaya, wisata agro, dan wisata air dalam rangka peningkatan kesejahteraan sosial 

masyarakat.  Sasarannya meliputi: (a) meningkatkan kesadaran masyarakat dan 

penduduk setempat akan pentingnya penataan dan pemeliharaan lingkungan, sebagai 

upaya mempertahankan keberadaan kampung yang bernuansa Betawi; (b) memberi 

dorongan, motivasi, dan peluang kepada masyarakat di dalam perkampungan budaya 

Betawi dan daerah sekitarnya, untuk mengembangkan dan memanfaatkan potensi 

lingkungan guna kepentingan Wisata Budaya, Wisata Agro, dan Wisata Air dalam 

rangka peningkatan kesejahteraan sosial masyarakat.  Sedangkan fungsi 

perkampungan Budaya Betawi sebagai sarana informasi, sarana penelitian dan 

pengembangan, sarana seni budaya, Sarana edukatif dan rekreasi, dan sarana 

pariwisata.  Hasil pengamatan di perkampungan budaya Betawi, fungsi dibentuk 

perkampungan budaya Betawi belum menampakkan tujuan yang diharapkan, karena 

penataan lingkungan perkampungan budaya Betawi termasuk fasilitasnya menjadi 

tanggung jawab masyarakat.  Sementara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

memberikan dukungan.  Tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tersebut  

bertentangan dengan Pasal 26 ayat (6) UU No. 29 Tahun 2007, yang menyatakan 

bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkewajiban untuk melestarikan dan 

mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi berbagai budaya 

masyarakat daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI Jakarta. 

Hal yang menarik, sejak ditetapkannya Perkampungan Budaya Betawi di 

Kelurahan Srengseng Sawah tahun 2000, sampai saat ini infrastruktur menuju 

kawasan tersebut beberapa mengalami perubahan.  Apabila pengembangan 

Kampung Budaya Betawi Situ Babakan diserahkan kepada masyarakat sebagaimana 

diatur dalam Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2000, maka sudah dipastikan 

kondisinya akan sama dengan Cagar Budaya Condet yang ditetapkan oleh Gubernur 
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Ali Sadikit sejak tahun 1976. Warga Betawi yang dulu mayoritas di kawasan 

Kecamatan Kramatjati, Jakarta Timur sudah banyak yang hengkang atau makin 

terdesak ke pedalaman. Sementara kebun dan pepohonan rindang yang dulunya 

boleh dikata tidak tertembus sinar matahari saking rimbunnya, kini berganti menjadi 

rumah dan bangunan gedung. 

Alasan Condet sebagai cagar sejarah, menurut budayawan dan politisi 

Betawi, Ridwan Saidi, punya dasar yang kuat, ia mengemukakan temuan arkeologis 

pada situs Condet mengindikasi hunian purba, sedikitnya pada periode 3.000 tahun 

SM.  Toponim di Condet (Ciondet) seperti Batualam, Batu Ampar, Bale Kambang, 

Pangeran, Dermaga, mencerminkan kehidupan masyarakat dan kebudayaan masa 

lampau.  Dinas Kebudayaan dan Permusiuman DKI Jakarta pada penelitian arkeologis 

tahun 1970-an telah menemukan benda-benda prasejarah seperti kapak, beliung, 

gurdi, dan pahat dari batu.  Benda-benda tersebut banyak terdapat di tepian sungai 

Ciliwung, di daerah Condet dan Kalibata Pejaten, Jakarta Selatan.  Benda-benda ini 

diduga berasal kira-kira 1.000 – 1.500 SM.  "Pada masa itu, di Condet dan beberapa 

tempat di Jakarta sudah ditempati nenek moyang bangsa Indonesia," tulis sejarawan 

Sugiman MD dalam buku 'Jakarta dari Tepian Air ke Kota Proklamasi.'  Berarti di 

zaman batu baru (neolithic) orang telah hidup dan tinggal di Condet, menggunakan 

benda-benda tersebut sebagai alat untuk menebang pohon, memotong, dan untuk 

berbagai keperluan lainnya.  Khusus di Pejaten, pada penggalian 1971 didapat pula 

lampu perunggu, lampu kuil, menandakan di sana telah dikenal orang akan adanya 

kepercayaan atau agama. 

Untuk lebih memperkuat usulannya kepada Pemprov DKI, Ridwan 

mencontohkan batu ampar yang kini menjadi nama jalan dan kelurahan di Condet. 

Batu ampar yang di Tangerang disebut batu ceper adalah batu yang biasanya 

berukuran minimal 4x6 meter.  Di atas batu ini sesajen diletakkan.  Sangat mungkin 

batu ampar di Condet masih ada di suatu tempat di kebon penduduk. Bale Kambang, 

nama kelurahan di Condet, merupakan pasanggrahan raja-raja.  Dapat dipastikan sisa 

bangunannya sudah musnah, tetapi lokasinya masih dapat diperkirakan. Sedangkan 

batu alam, juga nama jalan di Condet, dalam tradisi kekuasaan purba, adalah tempat 

melantik raja baru. 

Di samping merupakan permukiman tertua di Jawa, Condet yang 

penduduknya sangat taat menjalankan syariat agama, pernah dikenal sangat heroik 

melawan penjajah. Pada 1916, rakyat Condet di bawah pimpinan Haji Tong Gendut 

mengangkat senjata melawan tuan tanah Belanda yang menguasai Cibeureum, 

Kranggan, dan Cimanggis, di Kabupaten Bogor.  Tempat tinggal tuan tanah itu di 

depan Jl Raya Condet sekarang ini, yakni di Kampung Gedong. Rumah tuan tanah ini 

disebut kongsi, yang kini dipakai untuk Kesatrian Polisi Tanjung Timur.  Tong Gendut 

mengumpulkan para pemuda berjihad fi sabilillah melawan tuan tanah yang selalu 

memeras penduduk.  Tetapi pemberontakan ini dapat digagalkan.  Pemberontakan 

kedua terjadi 1923, tidak menggunakan kekerasan senjata, melainkan dengan 

melakukan penebangan pohon-pohon besar.  Pemberontakan ini berhasil membuat 

para mandor tuan tanah mundur, karena tidak berani menghadapi massa rakyat.  

Sejak saat itu, rakyat Condet makin berani melawan Belanda, termasuk menunggak 

pajak atau blasting.  Ini berlangsung hingga 1934, tahun ketika rakyat Condet 
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mengadukan kepada pengadilan mengenai pemerasan yang dilakukan tuan tanah.  

Rakyat meminta bantuan hukum kepada tokoh-tokoh perjuangan: Mr Sartono, Mr Moh 

Yamin, Mr Syarifuddin, dan lain-lain.  Rakyat Condet akhirnya menang perkara.  

Tetapi keputusan baru datang setelah pemerintah Federal.  Di masa federal ini, 

Belanda mengambil hati rakyat Condet, dengan menghapuskan tuan tanah. 

Melihat Condet saat ini tak beda dengan kawasan lain di Jakarta.  Penuh 

bangunan beton nan bergaya, mulai model Spanyol hingga Mediterania.  Penetapan 

Condet sebagai kawasan Budaya tidak disertai dengan insentif kepada masyarakat 

yang tinggal di kawasan tersebut.  Kesulitan ekonomi membuat warga Condet menjual 

tanah miliknya yang pada akhirnya membunuh tradisi masyarakat Betawi di kawasan 

Condet.  Modernisasi membuat kawasan Condet mengalami perubahan, masyarakat 

Condet yang puluhan tahun dikenal sebagai petani duku dan salak tinggal nama.  Di 

tengah himpitan ekonomi, warga asli Condet memilih menjual tanah warisan, mereka 

hengkang ke Bekasi, Depok, Bogor, dan Tangerang bahkan sebagian ke Karawang.  

Hengkangnya masyarakat Betawi di Condet sekaligus membawa pergi kekayaan 

kuliner khas Betawi seperti pepes ikan lele, pepes ikan pepe, ikan gabus segar, atau 

goreng jengkol dengan sambel terasi. 

Mencermati uraian tersebut di atas, harus segera dicabut Keputusan 

Gubernur Nomor 92 Tahun 2000 karena bertentangan dengan peraturan perundang-

undangan yang lebih tinggi, diantaranya Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri 

dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 

2009, bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban melestarikan kebudayaan untuk 

memperkokoh jati diri bangsa, martabat, dan menumbuhkan kebanggaan nasional 

serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Negara Kesatuan 

Republik Indonesia.  Kewajiban Pemerintah Daerah antara lain sebagai berikut: (a) 

menyusun rencana induk (masterplan) pelestarian kebudayaan berpedoman pada 

kebijakan nasional; (b) menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat 

berasaskan kegotong-royongan, kemandirian, dan keadilan; (c) memupuk solidaritas 

hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan 

terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan 

menghormati; (d) mengkoordinasikan instansi vertikal dalam pelaksanaan pelestarian 

kebudayaan. 

Kewajiban Pemerintah Daerah dalam melestarikan (perlindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan) kebudayaan, meliputi aspek-aspek kesenian, 

kepurbakalaan, kesejarahan, permuseuman, kebahasaan, kesusastraan, tradisi, 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepustakaan, kenaskahan, dan 

perfilman. 

3.4. Pengembangan Budaya Betawi Berbasis Kewilayahan 

Ragam budaya Betawi meliputi: Kesenian, Kepurbakalaan, Kesejarahan, 

Permuseuman, Kebahasaan dan Kesusastraan, Tradisi, Kepercayaan terhadap tuhan 

yang maha esa, Kepustakaan, Kenaskahan serta Perfilman.  Akibat akulturasi budaya 

lain, khususnya yang dibawa pendatang sangat berpengaruh terhadap eksistensi dan 

keaslian Budaya Betawi.  Berikut adalah identifikasi keaslian budaya Betawi yang 
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dilakukan berdasarkan kegiatan utama pengembangan seni dan budaya yang 

dirumuskan melalui kegiatan Diskusi Kelompok Terbatas (FGD). 

 

Tabel 3.1. 
Identifikasi Keaslian Budaya Betawi 

No. Kodya 
Jumlah 
Sanggar 

% 
Identifikasi Budaya Asli Betawi 

Asli % 
Pengem- 
bangan 

% 
Non 

Betawi 
% 

1 Jakarta Pusat 502 49.5 47 27,0 12 21.8 479 53.4 

2 Jakarta Selatan 11 1.1 7 4,0 1 1.8 4 0.4 

3 Jakarta Utara 260 25,6 39 22,4 15 27.3 238 26.5 

4 Jakarta Barat 49 4,8 22 12,6 9 16.4 23 2.6 

5 Jakarta Timur 193 19,0 59 33,9 18 32.7 153 17.1 
Jumlah 1,015  

 
174   55   897   

Sumber: Hasil Analisis, 2018 

Berdasarkan Tabel 3.1 tampak bahwa konten Betawi yang dikembangkan 

oleh sanggar baru mencapai 17% (174 dari 1.015 sanggar yang terdata di DKI 

Jakarta).  Kondisi ini berarti secara potensial konten Betawi masih dapat 

dikembangkan oleh Sanggar Budaya yang ada di DKI Jakarta.  Demikian pula jika 

dilihat dari keaslian konten Betawi yang dikembangkan oleh sanggar rata-rata di 

seluruh daerah baru mencapai 20%.   

Beberapa jenis kesenian Betawi yang dikembangkan oleh sanggar juga masih 

sangat terbatas, yaitu baru mencapai 13 jenis (Gambang Kromong, Hadroh, Kerajinan 

Tangan, Kesenian Lenong Betawi, Marawis, Palang Pintu Betawi, Pencak Silat Beksi 

Betawi, Pencak Silat Seliwa Betawi, Puisi, Seni Bela Diri, Seni Pencak Silat Cingkrik, 

Seni Tari Tradisional Betawi dan Silat Obor) yang disajikan pada Gambar 3.1  

Sementara itu berbagai produk seni dan budaya yang diakui oleh masyarakat Betawi 

adalah produk seni musik (20), Tari (11) Sastra (3) Teater (17), Seni Rupa (12) 

Budaya (10), dan Hal-hal Khusus ada 9 produk serta Berbagai Kuliner Masakan khas 

Betawi.  Dengan demikian terdapat 82 produk seni dan budaya Betawi diluar Kuliner, 

artinya baru sekitar 16% yang dikembangkan oleh Sanggar (13 jenis dari 82).  Kondisi 

ini merupakan potensi yang dapat dikembangkan kemudian dengan fasilitasi 

Pemerintah cq Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta. 
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Gambar 3.1. 
Prosentase Jenis Kesenian Betawi yang dikembangkan Sanggar 

Hasil analisis menunjukkan bahwa keaslian budaya berdasarkan ragam dan 

karakteristiknya di seluruh DKI Jakarta diperkirakan mencapai 15%, namun bervariasi 

di daerah-daerah lain di DKI Jakarta.  Sebagian di antaranya sudah berupa 

pengembangan budaya betawi Gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2. 
Analisis Tingkat Keaslian kegiatan Budaya Betawi di DKI jakarta 

Adapun sebaran sanggar di wilayah DKI berdasarkan Kotamadyanya 

digambarkan sebagai berikut: 
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Gambar 3.3. 
Sebaran Sanggar Asli Betawi di DKI Jakarta 

Berdasarkan Gambar 3.3 tersebut nampak bahwa jumlah sanggar Betawi 

terbanyak di Jakarta Timur (34%), kemudian berturut-turut di Jakarta Pusat (27%) dan 

Jakarta Utara (22%).  Selebihnya tidak terlalu banyak data yang masuk untuk kedua 

wilayah lainnya (Jakarta Barat-11% dan Jakarta Selatan-4%). 

Prosentase keaslian konten Betawi yang dikelola oleh sanggar berbeda-beda 

di setiap daerah, di Jakarta Pusat keaslian diperkirakan sekitar 9% dan di Jakarta 

Utara mencapai 18% (Gambar 3.4 dan ) 

 
Gambar 3.4. 

Analisis Keaslian Betawi di Jakarta Pusat 
Gambar 3.5. 

Analisis Keaslian Betawi di Jakarta Utara 
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Demikian pula untuk daerah lainnya seperti di Jakarta Timur (26%) dan 

Jakarta Barat (42%), menunjukkan nilai yang variatif.  

 
Gambar 3.6. 

Analisis Keaslian Betawi di jakarta Timur 

 
Gambar 3.7. 

Analisis Keaslian Betawi di Jakarta Barat 

Sementara itu untuk kedua wilayah lainnya, yaitu Jakarta Selatan dan 

Kepulauan Seribu, keaslian Betawi nya relatif kecil, yaitu hanya 9% dan 5% (Gambar 

3.8 dan Gambar 3.9). 

 
Gambar 3.8. 

Analisis Keaslian Betawi di Jakarta Selatan 

 
Gambar 3.9. 

Analisis Keaslian Betawi di P. Seribu 

Berdasarkan data yang tersedia, proporsi jumlah penggiat seni Betawi 

menurut jenis kelamin disajikan pada Gambar berikut. 

Asli

26%

Pengemba

ngan
7%

Non 

Betawi
67%

Jakarta Timur

Asli Pengembangan Non Betawi

Asli

42%

Pengemba

ngan
17%

Non 

Betawi
41%

Jakarta Barat

Asli Pengembangan Non Betawi

Asli

9% Pengemba

ngan
8%

Non 

Betawi
83%

Jakarta Selatan

Asli Pengembangan Non Betawi

Asli

5% Pengemba

ngan
16%

Non 

Betawi
79%

Pulau Seribu

Asli Pengembangan Non Betawi



Gambaran Umum | 3-22 

 

Gambar 3.10. 
Analisis Jenis Kelamin Penggiat Seni Betawi 

Data sanggar yang ada di DKI Jakarta masih terus bertambah, berdasarkan 

analisis trend Peningkatan jumlah Sanggar Betawi dari waktu ke waktu (Gambar 3.11). 

 

Gambar 3.11. 
Trend Peningkatan Pertambahan Jumlah Sanggar di DKI Jakarta 

Peta Sebaran Sanggar Betawi disajikan pada Peta Gambar 3.12 di bawah ini. 
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Gambar 3.12. 
Lokasi Sanggar Budaya dan Destinasi Wisata di DKI Jakarta 

Sanggar Betawi tumbuh seiring dengan adanya permintaan untuk mengisi 

salah satu kegiatan dalam ajang yang dilenggarakan oleh Event Organiser di DKI 

Jakarta.  Ada pun waktu penyelenggaraan berdasarkan data yang ada sangat 

bervariasi sebagaimana disajikan pada Gambar 3.13 berikut. 
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Gambar 3.13. 
Penyelenggaraan Event di DKI Jakarta 

Berdasarkan Gambar 3.13 tersebut nampak bahwa kegiatan event pada bulan 

Desember 2018 merupakan prospek yang dapat diikuti oleh sanggar, demikian pula 

rencana kegiatan tahun 2019 meskipun masih belum terdata sepenuhnya adalah 

prospek yang mendorong tumbuh-kembangnya Sanggar Betawi di Provinsi DKI 

Jakarta.  Adapun sebaran kegiatan event di DKI Jakarta sebagaimana disajikan pada 

Gambar 3.14. 

 

Gambar 3.14. 
Sebaran Penyelenggaraan Event di DKI Jakarta 

Berdasarkan Gambar 3.14 tampak bahwa event yang diselenggarakan 

Jakarta Timur relatif sedikit, demikian pula di Jakarta Utara.  Padahal menurut data di 

kedua wilayah ini cukup banyak jumlah Sanggar Betawi yang tumbuh dan hingga saat 

ini masih beraktivitas. 
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Gambar 3.15. 
Peta Sebaran Event di DKI Jakarta Tahun 2017 

Demikian pula untuk sebaran event tahun 2018-2019 yang disajikan pada 

Gambar 3.16, di mana kegiatan event masih didominasi di wilayah Jakarta Pusat. 
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Gambar 3.16. 
Peta Sebaran Event di DKI Jakarta Tahun 2018-2019 

Untuk profil sanggar betawi yang ada di Provinsi DKI Jakarta selengkapnya 

disajikan pada tabel di bawah ini. 

Tabel 3.2. 
Profil Sanggar Betawi di DKI Jakarta 

NO NAMA ORGANISASI ALAMAT PIMPINAN 
TAHUN 

BERDIRI 
L P T 

JENIS KESENIAN 
YANG 

DIKEMBANGKAN 

A Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu 

1 Bangkit Group 
Pulau Panggang RT 007 RW 001 
Kelurahan P. Panggang 

Mujena 
    

Lenong 

2 
“KSK” Kreatif Sunda 
Kelapa 

Rusunawa Marunda Blok Pari/114 RT 
05 RW 010, Cilincing 

Utom Sobari 2008 
  

40 
Lenong, Hadroh, 
Tari Modern, 

Acting, Olah Vokal 

3 
Jitera Kreasi 

Indonesia 

Jl. Kalibaru Barat IX No.42 RT 007 

RW 06, Cilincing 
Erni Wahyuni 2000 

  
60 

Tari tradisional 
Sunda Betawi dan 

Ragam Busana 
Nusantara 

4 Teater Atofka 
Jl. Kalibaru Barat II/A RT 008 RW 02, 

Cilincing 
Mega Silvia 2010 

  
30 

Teter Remaja, 

Lenong, Tari 

5 Sanggar Anak Negri 
Rusun Sukapura lt 5 No.12 RT 006 

RW 07, Cilincing 

Eva Ana 

Lestari 
2000 

  
20 

Teater Anak-anak, 
Seni Lukis/rupa, 

Tari & Lenong 
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NO NAMA ORGANISASI ALAMAT PIMPINAN 
TAHUN 

BERDIRI 
L P T 

JENIS KESENIAN 

YANG 
DIKEMBANGKAN 

6 
SBJ (Sanggar 
Budaya Jakarta) 

Jl. Dukuh Utara No.IA RT005 RW 015, 
Semper Barat, Cilincing 

Widya 
Susanti, 

2013 
  

20 
Lenong, Tari 
Kreasi Nusantara 

7 
SMP (Sanggar 

Marunda Pitung) 

Jl. Marunda Pulo RT001 RW 07 No. 

30, Cilincing 

Yayan 

Baskarah 
2015 

  
40 

Tari Betawi 

Kreatif; Silat 
Betawi 

8 Saman 72 
Jl. Rorotan IX RT14 RW 07 Kel. 

Rorotan, Cilincing 

Ahmad 

Fadillah 
1994 

  
21 Tari Saman 

9 
Kembang Batavia 

Lenong Denes 

Kamp. Beting Remaja RT012 RW 09, 

Tugu Utara, Koja 

Tutur 

Krishandojo 
2011 

  
53 

Lenong Preman, 
Lenong Denes, 

Tari 

10 Tri Maung Sakti 
Jl. Pembangunan III No. 35 RT010 
RW 03, Koja 

Candra 
Yanto 

2009 
  

50 Pencak Silat 

11 
Sakovant Al 
Mujahiddin 

Kp. Pulo Gadung RT 002 RW 005, 
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa 

Gading 

Jumena 2012 
  

30 Hadroh 

12 Al Barkah 
Jl. Kelapa Gading Timur RT 003 RW 
004, Kelapa Gading Timur, Kelapa 

Gading 

Jakaria 2011 
  

15 Hadroh 

13 Nurul Iman 
Jl. Kesadaran No. 3 RT 001 RW 004, 
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa 

Gading 

Farid Wajdi 2011 
  

10 Hadroh 

14 Ijtima El Gofilin 
Jl. H. Oyar RT 002 RW 002, 
Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa 

Gading 

Choirul Fajri 2009 
  

15 Hadroh 

15 
Al Aqsha Kelapa 

Gading 

Pulo Gadung RT 006 RW 005, 

Kelurahan Pegangsaan Dua, Kelapa 
Gading 

Taufiq 

Hidayat 
2013 

  
13 Hadroh 

16 Sungai Manis 
Jl. Sungai Bambu IV No.21 RT 004 

RW 08, Tanjung Priok 

Taufiq 

Hidayat 
2011 

  
15 

Musik Betawi, 

Lenong Betawi 

17 Galeri Betawi 
Jl. Sunter Jaya VII RT 05 RW 09 Tj. 

Priuk, Tanjung Priok 
Achmad Sibli 1990 

  
50 

Kes, Betawi, 
Palang Pintu, 

SIlat, (ondel2) 

18 Ganeba 
Jl. Bahari Gg IV No.187 RT 08 RW 03, 
Tj. Priuk,Tanjung Priok 

Sumilah 2010 
  

12 Qosidah, Hadroh 

19 Kreatifitas Muda 
Jl. Ancol Selatan RT 014 RW 03 
No.16, Kel. Sunter Jaya, Tanjung 
Priok 

Tutug 
Murdowo 

2011 
  

20 
Lenong, Palang 
pintu, Hasta Karya 

20 Gado-Gado 
Jl. Sungai Bambu No 16 RT 07 RW 
08, Kelurahan Sungai Bambu, Jakarta 

Utara, Tanjung Priok 

Bayu Sunardi 2000 
  

15 
Lenong, Gamb 
Kromong, Palang 

Pintu 

21 
Gambang Kromong 
Jayanada 

Jl. Pulo Besar I RT 04 RW 011 
Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok 

Nur  
Wijayanto 

201`3 
  

16 
Orkes Gambang 
Kromong Klasik 

dan Modern 

22 Nurul Ikhlas 
Jl. Pademangan 3 gang 20 RT 08 RW 
07, No. Telp : Pademangan 

Ade Masrury 2013 
  

30 Marawis, Hadroh 

23 Al – Anshor 
Jl. Budi Mulia RT 0012 RW 015, Pad. 
Barat No. Telp: Pademangan 

Iim Ibrohim 2001 
  

35 
Marawis, Qosidah, 
Hadroh 

24 Al – Mukarromah 
Kp. Bandan RT 09 RW 02, Ancol 
Pademangan, Pademangan 

Mochamad 
Lutfi 

2008 
  

40 Marawis, Hadroh 

25 At – Tawabin 
Jl. Budi Mulia RT 010 RW 015, Pad. 

Barat, Pademangan 

Aman 

Saputro 
2012 

  
20 Hadroh 

26 Al – Mukhlisin 
Jalan Budi Mulia RT 009 RW 015, 
Pademangan Barat, Pademangan 

Puryanto 2010 
  

30 
Qasidah, Marawis, 
hadroh 

27 
Skill Multi Kreasi 
(SMK) 

Jalan Budi Mulia RT 010 RW 015, 
No.66 Pad. Barat, Pademangan 

Mulyadi 2013 
  

20 
Qasidah, Marawis, 
Hadroh, Gambus 

28 Al – Ikhlas 
Jalan Budi Mulia RT 010 RW 006, 

No.5a Pad. Barat, Pademangan 
Rodiah 2009 

  
25 

Qasidah, Marawis, 

Pencak Silat 

29 Al – Hasanah 
Jalan Hidup Baru RT 06 RW 02 
No.144b, Pad.Barat, Pademangan 

Teti Sutarsih 2010 
  

16 
Qasidah, Marawis, 
Senam, Pck Silat 

30 Al – Mughni 
Kp Gusti Gg.Kantong No.36 
Rt.04/Rw.015 Pejagalan  0812 8368 
2727 / Penjaringan 

Hanafi 2013 
  

18 Hadroh, Marawis 

31 Al – Muhajirin 
Teluk Gong Blok A No.20 Rt.07 / 
Rw.13 Pejagalan Telp. 0822 9853 
3818Penjaringan 

Suryadi 2009 
  

72 
Hadroh, Nasyid, 
Marawis 

32 Darul Bina 
Kp Gusti Rt.006/ Rw.015 
PejagalanPenjaringan 

Juhri Yusuf 2014 
  

40 
Tari Saman, 
Marawis, Pencak 
Silat 
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NO NAMA ORGANISASI ALAMAT PIMPINAN 
TAHUN 

BERDIRI 
L P T 

JENIS KESENIAN 

YANG 
DIKEMBANGKAN 

33 Nurul Huda 
Rsb Blok K Lt.1 No.16 Rt.11/ Rw.06 
PenjaringanPenjaringan 

Siti 
Maryamah 

2015 
  

15 Hadroh 

34 Nurussholawat Badar 
Jalan Tanjung Wangi No.59 

Rt.04/Rw.12, PenjaringanPenjaringan 

Abdul 

Rohman 
2015 

  
15 Hadroh 

35 Nurul Sahadah 
Rsb Blok Cempaka Lt.I  Rt.014 / Rw. 
006 No.1 PenjaringanPenjaringan 

Sukinah 2013 
  

16 Hadroh 

36 Hidayatulloh 
Kampung Baru Kb.Koja  Rt.011 / Rw. 
016 No.12a PenjaringanPenjaringan 

Turut 
Martono 

2011 
  

40 Hadroh 

37 Darul Muta'Alim 
Kampung Baru Kb.Koja  Rt.013/Rw.16 
No.48 PenjaringanPenjaringan 

Madusi 2013 
  

35 Hadroh 

38 Al – Yamim 
Jalan Luar Batang Ii Rt.05 / Rw.01 

No.5 Penjaringan, Penjaringan 

Wahyu 

Alimudin 
2004 

  
42 

Gambus, Hadroh, 

Marawis 

39 Khairul Ummah 
Jalan Kapuk Muara Rt. 06 / Rw.05 
No.12 PenjaringanPenjaringan 

Moh Husnul 
Pratama 

2014 
  

65 
Qasidah, Hadroh, 
Marawis, Nasyid 

B Jakarta Timur 

40 
Bengkel Seni dan 
Budaya Betawi "Bina 

Budaya" 

Jl.Swadaya V Rt.002/05 Kel.Cilangkap 

Kec.Cipayung 
Tatang S 2005 

   

Lenong 
Denes,Topeng 
Betawi,Komedi 

Betawi,Sahibul 
Hikayat 

41 
Sanggar "Cempaka 
Mulia" 

Jl.Dukuh V No.27 Rt.006/05 
Kec.Kramat Jati 

Fauzi 
Hambali 

2005 
   

Musik,Tari dan 

Lenong (Seni 
Betawi) 

42 Yayasan "Inter Kultur" 
Jl.Pondok Kelapa V A Blok C 8 No.8-9 
Rt.008/04 Kel.Pd Klp Kec.Duren Sawit 

Anneke 
Rompas 

1972 
   

Gambang 
Kromong 

43 
Sanggar Lenong 

"Cahaya Timur" 

JL.Raya Ciracas Blok F 10 No.113 

Rt.008/03 Komp.Dinas Pemadam 
Kebakaran, Kel Ciracas 

Achmad 

Maulana 
2009 

   
Topeng Betawi 

44 
Sanggar "Putra 

Mayang Sari" 

Jl.Lebak Para II No.46 RT.008/02 

Kel.Cijantung Kec.Pasar Rebo 
Mana B.Syar 2009 

   

Lenong,Pencak 

Silat,Teater dan 
Tari 

45 Studio Tari "Ekayana" Jl.Balap Sepeda Rawamangun 
Elly 
Susilawati 
Pasha 

1982 
   

Tanjidor,Jipeng 

Gbg.Kromong,Ond
el2 Lenong,Tari 
Topeng 

46 Sanggar "Setia Belia" 
Kampung Asem Gang Seng Raya No. 
20 

Sanah 2003 
   

Ondel-Ondel 

47 
Gambang Kromong 
"Harapan Jaya" 

Jl.Janji Kul Huda Cibubur II Blok Duku 
Kel.Cibubur Kec.Ciracas 

Nata Mamit 1950 
   

Topeng Betawi 
Gambang 
Kromong Orkes 

48 Sanggar "Oktasya" 
PTB Duren Sawit Blok R 6 No.19 
Rt.007/008 Kel.Duren Sawit 
Kec.Duren Sawit 

Oktaviani 2009 
   

Gambang 
Kromong Lenong 

49 
Sanggar Seni Betawi 
"Ratnasari" 

Jl.Raya Bogor Rt.002 Rw. 01 No. 52 
Ciracas 

Sukirman 1987 
   

Tari Betawi,Tari 
Minang,Tari 
Nasional 

50 
Sanggar "Indra 

Kusuma" 

Jl.Kelapaa Lilin No.11 Rt.003/12 

Kel.Utan Kayu Selatan Kec.Matraman 

Devina 

Nur,ST,MT 
1974 

   

Tari Betawi, 
Lenong Betawi, 
Gbg.Kromong, 

Ondel2, Dangdut, 
Lawak, Tanjidor, 
Marawis 

51 
Sanggar Tari Betawi 
"Ma'manih"Nirin 
Kumpul 

Jl.Gandaria Gg.Kumpul Kel.Pekayon 
Pasar Rebo 

H.Nirin 
Kumpul 

1999 
   

Sanggar Tari 
Betawi 

52 
Sangggar Topeng 
Betawi "Krama Jaya" 

Kampong Kramat Rt.003/04 Kel.Setu 
Kec. Cipayung 

Iran 2001 
   

Tari Betawi (Tari 
Dasar,Lenong,nyai 

dan sirih kuning) 

53 
Sanggar Tari "Bayu 
Budaya" 

Jl.Plitur 1 Rt.001/017 Kel.Kayu Putih 
Kec.Pulogadung Jakarta Timur 

Suratni Bayu 
P. 

2006 
   

Seni musik, 
Gamb. Kromong, 

Seni Rupa, Ukiran 
Topeng,Seni Tari 
Kreasi Betawi, 

Seni teater 
Lenong,Topeng 

54 
Sanggar "Margasari 
Kacrit Putra" 

Jl.Trikora IV Rt011/07 Kel.Dukuh 
Kramat Jati Jakarta Timur 

Samsudin 
Kacrit 

1987 
   

Tari Gambang 

Kromong,Lenong 
Tanjidor 
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BERDIRI 
L P T 

JENIS KESENIAN 

YANG 
DIKEMBANGKAN 

55 
Sanggar "Dewi 
Mustika" 

Jl.Radar Auri Rt.005/014 No.84 
Kel.Ciracas Jakarta Timur 

Ujang Nipan 2006 
   

Seni musik,tari 
trdisionaldan 
teater 

tradisional,topeng 
betawi 

56 
Group Ondel-Ondel 
"Irma Irama" 

Asrama Polri Rt.001/06 Jatinegara 
kaum Pulogadung Jakarta Timur 

Andy 
Suwardi 

1985 
   

Kesenian 

betawi,gambang 
kromong 
tradisional,moder 

57 Sanggar "Dua Sisi" 
Jl. Gongseng Raya Gg. h Jipin 
R.001/010 No. 99 Cijantung Kec. 
Pasar Rebo 

Isep Koswara 2008 
   

Kesenian Ondel-
ondel 

58 
Sanggar Seni Benten 
Timur Kreasindo" 

Komp. Pesona Kalisari Blok M No.431 
Kalisari Kec. Pasar Rebo 

Syamsudin 
Sa'un 

2009 
   

Kesenian marawis 
ganbus, 
percussion hadroh 

59 
Sanggar "Sempurna 
Jaya Group 

Jl.Masjid At-Taufik No.93 Rt.009/011 
Kelapa Dua Wetan Kel.Ciracas 

Aris Wardani 2009 
   

Tari,musik,topeng 
betawi 

60 
Sanggar Kasidah 
"An-Ni'mah" 

Jl.Madrasah Raya No.4 Rt.007/010 
Kec.Cipinang Cempedak Kec.Jati 
Negara 

Hj. Rosmala 2011 
   

Seni Gbg. 
Kromong, ondel2, 
Topeng, Marawis 

dan Kuliner Betawi 

61 
Sanggar "Gita 
Budaya" 

Jl.Kebon Nanas Sel.II Otista III No.12 
Rt.004/05 Kel.Cip.Cempedak 

Kec.Jatinegara 

Eka Kusuma 
Wardhani 

2011 
   

Seni Qasidah, 
Hadroh 

62 
Orkes Keroncong 

"Irama Suka" 

Jl.Dermaga Baru No.50 Rt.008/016 

Kelurahan Klender 

Purwanto 

Hadi Sasono 
2004 

   

Topeng, 
Gbg.Kromong, 

Palang Pintu, Tari 
Betawi 

63 
Group Topeng Betawi 
"Cinta Damai" 

Jl.Komp.Bina Marga Gg.Buah 
Rt.006/02 No.36 Kel.Cipayung 

Amin  Bin 
Nilam 

2007 
   

Gambang 

Kromong Seni 
Musik dan Tari 
Tradisional 

64 
Sanggar "Niona 

Education" 

Jl.Basuki Pulan Harapan V No.82 
Rt.007/06 

Kel.Cilangkap,Kec.Cipayung 

Hesti 

Yusniati 
2009 

   

Palang Pintu, 
Ondel2,Topeng 

Betawi, Gambang 
Kromong 

65 
Sanggar "Mutiara 
Tradisional Dance" 

Jl.Murai IV Rt.007/06 Ke.Tengah 
Kec.Kramat Jati 

HM Nurdin 
Ali,B.Sc. SE 

2010 
   

Tari: Bali, Betawi, 

Jateng, Ja tim, 
Lenong Bocah, 
Samrah Betawi 

66 
Sanggar "Darul Falah 
Annafsiyah" 

Jl.Raya Hankam No.27 Rt.001/02 TMII 
Pintu I, Cilangkap, Cipayung 

Siti Badriyah 
tu 

1987 
   

Gambang 
Kromong, Lenong 

67 
Sanggar "Al 

Athiniyah" 

Jl.Raya Bekasi Km.23 No.23 

Kel.Cakung Barat 
Yanih Yahya 1995 

   
Lenong Denes 

68 
Sanggar "Pelangi 

Aqustik Band" 

Jl.Binneka Raya  N0. 57 Rt.008/09 
Kel.Cipinang Cempedak Kec.Jati 

Negara 

Wayudin 30-8-2011 
   

Qasidah,Hadroh.M

arawis 

69 
Majlis Ta'lim "Al 

Suriyah" 

Jl.Kobang Diklat I No.35 Rt.003/07  

Kel.Baru Ps. Rebo 
Hj.Maisuri 2005 

   

Qasidah,Marawis,

Hadroh 

70 Teater "Nurika" 
Jl.DR.KRT Radjiman Rawa Terate 
Cakung 

Surya Mas 2011 
   

Qasidah,Marawis,
Hadroh 

71 
Majlis Ta'lim "Ar 
Rahman" 

Jl.Raya Pulo Gebang No.99 Kel.Pulo 
Gebang Kec.Cakung 

Rohimah 1990 
   

Teater 

72 Reog "Singo Wijoyo" 
Jl.Gelanggang Remaja No.1 Rt.01/05 
Kel.Makasar Kec. Makasar 

Jiyono 2007 
   

Reog Ponorogo, 

Singo Wijoyo, 
Topeng Betawi, 
Jantuk Setia 

Warga,Tari Hesti 
Budoyo,Topeng 
Betawi,Nawai 

Group,Siteran,Moc
opat Hesthi 
AjiKeroncong 

Maristo,Campur 
Sari,Hesti Laras 

73 
Sanggar "Harum 
Pasundan" 

Jl.Kerja Bakti II No.6 Rt.003/04  

Kel.Makasar Kec.Makasar 
 

Dian 
Mardiany 

2013 
   

Lenong Betawi 
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JENIS KESENIAN 

YANG 
DIKEMBANGKAN 

74 
Sanggar Seni dan 
Budaya "Pintu 

Kereta" 

Jl.Cipinang Muara Rt.004/011 
Jatinegara 

Abi 
Muhamad 

Latif 

2004 
   

Tari Tradisional 
Nusantara, 
Betawi,Bali, 

Sumbar, 
Jaipong,Jatim 

75 
Sanggar Budaya 

Islam "Azzawiyah" 

Jl.Cibubur Gg.Saba No.46 Cibubur 

Ciracas 

Ahmad 

Huzaini 
2008 

   

Marawis dan 

Hadroh 

76 
Sanggar Marawis 

"Ipmaras" 

Jl.Asem Nirbaya Rt.015/02 Kel.pinang 

Ranti Kec.Makasar 

Mohamad 

Dinah 
2005 

   

Marawis,Hadroh, 
Qasidah,Nasyid,P

alanh Pintu 

77 
Sanggar "Sahabat 

Anak" 

Jl.Jati Mawar No.32 Rt.002/04 Kel.Jati 

Kec.Pulo Gadung 
Abdul Kirom 2009 

   

Ondel-Ondel, 
Hadroh, Pencak 

Silat, Rampak 
Beduk 

78 
Sanggar Drama 
"SMA 31 Drastis" 

Jl.Kayu Manis Timur No.17 Kayu 
Manis Timur,Matraman 

Hari 

Maharso,S.P
d 

2010 
   

Marawis dan 
Hadroh 

79 Sanggar "At Tazkiroh 
JL.Padat Karya No.20 Rt.008/01  
Kel.Pondok Kelapa Kec.Duren Sawit 

Nurhayati 2010 
   

Tari dan Musik 
Samrah, 
Gambang 

Kromong 

80 
Sanggar "Akar 
Kelapa" 

Jl.Belakang Masjid Al Barkah Kp.Tipar 
No.44 Rt.009/07 Kel.Pondok Kelapa 

Kec.Duren Sawit 

Saudi 2012 
   

Marawis dan 
Hadroh 

81 Sanggar "Al Hidayah" 

Jl.Pondok Bambu Asri Raya No.10 

Rw.09 Kel.Pondok Kelapa Kec.Duren 
Sawit 

Maynar Zain 2010 
   

Silat 
Betawi,Palang 

Pintu,Marawis,Had
roh,Gambus 

82 Sanggar "Nur Alla" 
Jl.Wijaya Kusuma II Rt.007/07 

Kel.Malaka Sari Kec.Duren Sawit 
Hj.Sutarti 2010 

   

Marawis,Hadroh,Q

asidah 

83 
Sanggar "Setya 

Arum" 

Jl.Dukuh V Rt.003/05 GGg.Mahoni 

Kec.Kramat Jati 
Wasidah 2008 

   

Marawis,Ondel-

ondel 

84 
Sanggar "Puspita 
Budaya" 

Jl.TMII Pinti 2 Bawah Jembatan 
Bandung No.61 Rt.012/03 Kel.Pinang 

Ranti,Kec.Makasar 

Yuswan 
Danu,Saputr

o,S.Sn 

2013 
   

Seni Karawitan, 
Pedalangan,Sinde

n,Tari,Ketoprak 

85 
Sanggar Hadroh 

"Syubbanul Muslimin" 

Jl.Pondok Kelapa Sel.Rt.005/02 

Kel.Pondok Kelapa Kec.Duren Sawit 

Muhammad, 

Syahmiknaf, 
Aqiudin 

2000 
   

Gambang 
Kromong, Samrah, 

Musik Pop, 
Dangdut,Tari 
Betawi 

86 
Sanggar Qasidah 
"MIftahul Jannah" 

Jl.Bunga Rampai I Gg.Beringin IX 
No.217 Rt.003/010 Kel.Malaka Jaya 

Hj.Juhro 2005 
   

Musik Hadroh 

87 Sanggar "Jali Putra" 
Jl.Gandaria Pekayon No.4  Rt.012/09 
Kel.Pekayon,Kec.Pasar Rebo 

Burhanudin 1986 
   

Gbg.Kromong, 

Lenong 
Denes,Gbg.Ranca
ng, Palang 

Pintu,Tari Betawi 

88 
Sanggar Tari 

"Yusnita" 

Jl.Kayu Manis I Lama No.12 

Kel.Palmerah,Kec.Matraman 

Anita 

Leman,Amd,
SE 

1978 
   

Gambang 

Kromong,Lenong 
Denes 

89 
Sanggar Betawi 

"Limah Djiun" 

Jl.Kenarga II No.23 Kel.Kalisari 

Kec.Pasar Rebo 

Agus 

Suherman 
2012 

   

Pencak Silat 

Betawi dan Palang 
Pintu 

90 
Sanggar Qasidah 
"Aza Zahra" 

Jl.Taruna Jaya Gg.Iman No.46 
Rt.003/05 Kel.Cibubur Kec.Ciracas 

Chalidah 2014 
   

Topeng Betawi, 

Tari Betawi, Musik 
Betawi 

91 
Sanggar Qasidah "Al 
Hidayah" 

Jl.Rawa Kuning Rt.006/016 Kel.Pulo 
Gebang,Kec.Cakung 

Ustazah 
Fatonah 

2012 
   

Pencak Silat, 

Palang Pintu, 
Hadroh,Marawis, 
Teater, Seni Lukis 

92 
Sanggar Qasidah "Al 
jumuah" 

Pondok Kelapa Rt.001/01 Kel.Pondok 
Kelapa Kec.Duren Sawit 

Asmanih 
Asep 

2012 
   

Marawis,Hadroh, 
Qasidah 

93 
Sanggar "El 
Mahabah" 

Jl.Kerja Bakti No.18 Rt.002/010 
Kel.Kramat Jati,Kec.Kramat Jati 

Dia Zulaeha 2010 
   

Tari,Musik,Lenong 
Betawi,Pencak 
Silat,Palang Pintu. 

94 Sanggar Tari "Kasih" 
Jl.Kelapa Gading III/38 Kel.Kramat 
Jati,Kec.Kramat Jati 

Endang Sri, 
Suhermining
sih 

1991 
   

Qasidah,Hadroh 
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95 Sanggar "La Tahzan" 
Jl.TN Gg.Koja II Rt.004/02 Jatinegara 
Kaum,Kec.Pulo Gadung 

Ai Cucu 
Yuningsih 

1985 
   

Gmb.Kromong, 
Betawi, Modern, 
Ondel2, Musik,Tari 

Betawi, Parcel 
Hantaran 
Pengantin,Tata 

Boga,Tata 
Busana,Video 
Shooting, Palang 

Pintu 

96 Sanggar Irma Irama 
Jl. Asrama Polri Rt. 001 Rw. 06 Kel. 
Jatinegara Kaum Kec. Pulo Gadung 

Henny Rita 2011 
   

Marawis,Hadroh,Q
asidah 

97 
Sanggar Ganda 
Nusantara (Yayasan 
ramhatan Lil Alamin) 

Jl. H. Naman N0. 20 C - E Pondok 
Kelapa Kec. Duren Sawit 

Abidin 2013 
   

Ondel-ondel, 
Marawis, Pencak 
Silat 

98 Sanggar Syakihara 
Jl. Bambu Petung Rt. 09 Rw. 05 N0. 
74 Bambu Apus Cipayung 

Syamsuar 
Syamsa     

Palang Pintu, 
Hadroh, Pencak 
silat 

C Jakarta Selatan 

99 Setu Babakan 
Jl.Setubabajan No.35 Srengseng 
Sawah Jagakarsa 

Andi 
   

12 Tari 

100 
Citra Nusantara 
Indonesia 

Jl.Saharjo Gg.Manggis No.24 
Rt.009/04 Manggarai Selatan 

Ernus 
Mulyana    

12 Tari 

101 Kencana Wungu Jl.Kencana Kampung Cilandak Barat Santi 
   

8 Tari 

102 Paduraksa Jl.Tebet Barat Raya No.100 Abdul Azis 
   

9 Tari 

103 Griya Seni Ekayana Jl.Tebet II No.18B TebetTebet Eli Fashin 
   

12 Tari 

104 Bunga Cimpedak 
Jl.R.M Karfi II Kp.Cipedak Rt.06/09 

Srengseng Sawah.Jayakarsa 
Ani Sudrajat 

   
8 Tari 

105 Bondan Sari 
 

Ibu Etna 
   

5 Tari 

D Jakarta Pusat 

106 
Yayasan Sasana 

Wiyata 

Jl. Tanah Abang II/6Petojo 

SelatanGambir 

Sriharyati 

Sugiono 
1996 5 15 20 

Tari Betawi,  

Kreasi 

107 Kuntum Mekar Jl. Lematang no.2CidengGambir 
Dodi 

Supriyadi 
1999 20 15 35 

Tari Betawi, Tari 

Sunda, Tari Jawa 

108 P. Panawa Jl. B III RT 09/05Karang AnyarGambir Djaya Dois 2001 4 1 5 Tari Betawi 

109 
Sanggar Seni 
Samskara 

Jl. Krekot Bunder no.67Pasar 
BaruGambir 

Dran Suresky 
H.S. 

1996 - 20 20 

Tari Jawa, Tari 

Bali, Tari Betawi, 
Tari Sumatera, 
Senirupa 

110 
Group Pencak Silat 
Siliwangi 

RT 02/03Kebon KosongGambir Sobirin 1990 - - 0 
Tari Pencak Silat 
Seni 

111 Sekar Ayu 
Jl Kebon Kosong 24/17Kebon 
KosongGambir 

Bambang 
Wibisono 

2002 2 40 42 Tari Betawi, Kreasi 

112 Siliwangi 
Jl. AL Indri RT 02/03Kebon 

KosongGambir 
Sobirin 1990 15 - 15 Pencak Silat 

113 
Gambang Kromong 
Prihatin 

Jl. Kampung Irian no.3 RT 
04/06SerdangGambir 

Ibu 
Sani/Hasan 

1964 12 - 12 
Gambang 
Kromong, Ondel-

ondel 

114 Arphan Enterprise 
Jl. Kalibaru VI/204Utan 
PanjangGambir 

Urip Arphan 1980 11 4 15 
Gambang 
Kromong 

115 Sanggar Jiung 46 Jl. Haju UngUtan PanjangGambir 
Achmad 
Zubair 

1985 14 10 24 Musik, Teater 

116 Group Ondel-ondel Utan Panjang IIIUtan PanjangGambir Supandi 1995 15 - 15 Musik Tradisional 

117 Gaya Irama 
Gg. Cempaka Baru IIICempaka 
BaruGambir 

M. Said 1961 15 6 21 
Gb. Kromong, 
Lenong 

118 
Gambang Kromong 
Gaya Irama 

Cempaka Baru Timur III No. 15 Rt 
03/05Cempaka BaruGambir 

Inan 1970 9 9 18 
Gambang 
Kromong 

119 
Sanggar Poros 
Jakarta 

Gelanggang SenenSenenSenen 
Acep 
Syarifudin 

1985 50 20 70 

Musikalisasi Puisi, 

Tari Kreasi, Tari 
Modern, Tari 
Daerah, Drama 

Modern, Lenong 
Anak/Remaja. 

120 Daya Presta Jl. Stasiun Senen Senen Senen Hj. Sulastri 1983 11 39 50 Tari Betawi Kreasi 

121 Seroja Jl. Kwitang V Kwitang Gambir 
Nurmansyah 
A.R. 

1989 10 10 20 Samrah Betawi 
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122 
Lenong Bintang 
Terang 

Gg. Tongkang Kramat Gambir Maimunah 1992 10 15 25 
Gambang 
Kromong, Vokal, 
Tari Betawi 

123 
Teater Betawi 
Abangsi 

Jl. Larat no.19 Kramat Gambir 
Benyamin 
Burnama 

1987 10 10 20 
Cipta Lagu, Vokal, 
Tari Betawi, 
Drama Tradisional 

124 Sanggar El Paris 
Jl. Kramat Lontar No. 1/49 Paseban 

Gambir 
Ismail 1998 - - 0 

Seni Tari Betawi, 
Gambang 
Kromong,Silat 

Betawi, Ondel-
ondel 

125 Sweuba Jl. Pramuka Paseban Gambir 
Sumartina 

Agus 
1986 10 10 20 Melayu, Betawi 

126 
Samra Salemba 
Betawi 

Jl. Paseban Timur XII/33 Paseban 
Gambir 

Haryono 1996 10 8 18 Samra Betawi 

127 
Sanggar Poros 
Jakarta 

Jl. Cempaka Putih Barat XI/25 
Cempaka Putih Barat Cempaka Putih 

Acep 
Syarifudin 

1996 10 5 15 Betawi, Puisi 

128 Sanggar WIKA 
Jl. Cempaka Putih Barat XI no.33 
Cempaka Putih Barat Cempaka Putih 

Rd. Asep 
Rukmana 

1996 5 10 15 Tari Jawa, Betawi 

129 Lin's Art Studio 
Jl. Rawasari Selatan 5 Rawasari 

Cempaka Putih 

Erli 

Fatmawati 
1996 5 10 15 

Tari Betawi, 

Topeng 

130 Kelompok Kenong 
Jl. Rawamangun Utara III no.227 
Rawasari Cempaka Putih 

Imron Roni 1995 - - 0 Teater 

131 Sanggar Betawi Putra 
Jl. Sayuti II no.29 Rawasari Cempaka 
Putih 

Elly 
Rachmawati 

1985 10 2 12 Musik Samrah 

132 Surya Jaya 
Jl. Rawasari Barat 10 Cempaka Putih 
Timur Cempaka Putih 

Bolo 1980 15 - 15 Ondel-ondel 

133 Beringin Sakti 
Jl. Cempaka WarnaCempaka Putih 

TimurCmpaka Putih 
Yasin 1991 15 - 15 Ondel-ondel 

134 Perintis 
Jl. Cempaka Warna Cempaka Putih 

Timur Cempaka Putih 
Juwahir 1997 15 - 15 

Ondel-ondel, 
ketimpring, 

Qasidah 

135 Nada Irama 
Cempaka Putih Timur RT 011/ RW 03 

Cempaka Putih Timur Cempaka Putih 
Dulah 1990 15 - 15 Ondel-ondel 

136 Ranarani 
Cempaka Putih Timur RT 013/ RW 04 
Cempaka Putih Timur Cempaka Putih 

Dirman 1990 15 - 15 Ondel-ondel 

137 Kartika Loka Jl. Cidurian I A Cikini Menteng Sri Utari 1995 5 10 15 
Ansamble, Tari 

Betawi 

138 SDN Besuki Jl. Besuki no.4 Menteng Menteng 
drs.Sujadiyon

o 
1997 15 5 20 

Gb Kromong, Tari 

Betawi 

139 
Pusaka Sentra 

Kencana 

Jl. Menteng Tenggulun no.5 RT 11 

MentengMenteng 

MS 

Hadiwijaya 
1996 15 10 25 Pencak Silat 

140 SDN Tegal Jl. Tegal Pegangsaan Menteng Ruchyat, BA 1980 10 30 40 
Bina Vokalia, Tari 
Betawi, Kreasi, 

Lukis 

141 SMPN VIII 
Pegangsaan Barat 

01PegangsaanMenteng 

Hj. Nia 

Hukmia B 
- 20 20 40 

Paduan Suara, 
Tari Betawi, Lukis, 

Puisi 

142 Perintis 
Jl. Sukabumi 
no.14PegangsaanMenteng 

Muhammad 
Reza 

1983 10 5 15 
Lukis, Puisi, 
Kerajinan 

143 
Sanggar Tari Gasinda 
Group 

Jl. Anyer IX no. 11 Rt 013/Rw 
02PegangsaanMenteng 

Endang 
Supardi 

12-Jan-97 - - 0 
Kes. Tradisional 
Betawi dan Seni 

Sunda 

144 
Lenong Remaja 
Sabeni 

Jl. SabeniKebon MelatiTanah Abang Bahrudin 1987 15 6 21 Lenong 

145 Sahakola 
Kebon Pala IIKebon MelatiTanah 
Abang 

Usman 
Pasah 

1995 12 9 21 Teater, Tari 

146 Lab Tari Indonesia 
Jl. KH Mas Mansyur 63Kebon 

MelatiTanah Abang 

dra. Edari 

Yanti W. 
1981 - 40 40 Tari Daerah 

147 LAB. Teater Fitrah 
Jl. Lontar Atas no. 21Kebon 

MelatiTanah Abang 
Djumala 1968 14 1 15 Kesenian Teater 

148 Sanggar Pemuda 
Jl. Petamburan 
II/28PetamburanTanah Abang 

H. Dadi Jaya 1964 20 15 35 
Budaya Betawi, 
Lenong Blantek, 

Tari Melayu, Deli 

149 Aksi Lenong Bocah 
Karet PsBaru Barat VBKaret 
TengsinTanah Abang 

 

Djuanda 1996 5 10 15 Lenong 
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150 Sanggar Mawar 
Jl. Johar Baru Utara 1Johar BaruJohar 
Baru 

Hj. Siti 
Hindun MK 

1995 15 10 25 
Tari Betawi, 
Lawak 

151 Repika 
Kramat Raya no.71Johar BaruJohar 

Baru 
Yasril Indra 1995 15 10 25 

Musik, Drama, 

Lenong 

152 Sanggar Pakar Jl. Rawa TengahGalurJohar Baru 
Taufik 
Rahman 

1990 10 15 25 Puisi, Teater 

E Jakarta Barat 

153 
Sanggar Betawi Kayu 
Besar (BE’KAB) 

Jl. Kayu Besar RT 006 RW 012 
Kalideres 

Khairudin 
    

Pencak Silat 
Beksi, Palang 
Pintu, Lenong 

Betawi 

154 
Sanggar Benang 

Kusut Kayu Besar 

Jl. Kayu Besar RT 011 RW 012 Tegal 

Alur  Kalideres 
Bapak Niang 

    

Pencak Silat 
Beksi, Palang 

Pintu 

155 
Sanggar Bintang 
Muda 007 

Jl. Kayu Besar RT 007/RW 012 Tegal 
Alur Kalideres 

Ridwan 
    

Kesenian Lenong 

Betawi, Palang 
Pintu, Gambang 
Kromong 

156 Sanggar Ngedeprok 
Jl. Peta Barat Kp. Rawa Lele RT: 004 
Rw:07 Kalideres Kalideres 

Ade Sumantri 
    

Pencak Silat 
Seliwa Betawi, 
Seni Tari 

Tradisional 
Betawi, Palang 
Pintu Betawi, 

Kerajinan Tangan 
(Ondel-Ondel, 
Miniatur Topeng 

Ondel-Ondel), 
Hadroh 

157 
Sanggar Sabet 
Nahdatul Fath 

Jl. Kayu besar RT 

008/011Cengkareng 
TimurCengkareng 

Dede 
Supriyatna     

Pencak Silat 

Beksi, Palang 
Pintu, Marawis, 
Pengajian Quran 

158 
Sanggar Beksi Kong 
H. Sulaiman 

Jl Kayu Besar RT 010 RW 012Tegal 
AlurKalideres 

Toni Rosidin 
    

Pencak Silat 
Beksi, Palang 
Pintu, Seni Tari 

Tradisional 

159 Sanggar Melati 
Jl. Rawa Melati Rt.001 Rw. 01, Tegal 
Alur, Kalideres 

MARYADI 
    

Seni Bela Diri, 
Seni Lenong, Seni 

Palang Pintu, Seni 
Tari, Puisi, Seni 
Musik Marawis 

160 
Sanggar Beksi Kong 
Ni’an 

Jl. Rawa Melati RT 005/RW 001, 
Tegal Alur, Kalideres 

Bapak 
YANTO     

Pencak Silat 
Beksi, Palang 

Pintu 

161 
Sanggar Cingkrik 

Goning 

Jl. Semeru Raya RT 10/ RW 10, 

Grogol, Petamburan 

TB. 
BAMBANG 

SUDRAJAT 
    

Seni Pencak Silat 
Cingkrik, Palang 

Pintu, Kegiatan 
Sosial 

162 Sanggar Larasantang 
Jl. Prepedan dalam RT 09/ RW 08, 

Kamal, Kalideres 

MUHAMMAD 

YAMIN     

Pencak Silat 

Beksi, Palang 
Pintu 

163 
Sanggar Macan 
Betawi 

Jl. Prepedan dalam RT011 Rw 07, 
Kalideres 

RIAN KB 
    

Pencak Silat Beksi 

Betawi, Silat Obor, 
Palang Pintu 
Betawi 

164 
Sanggar Perisai Silat 
Betawi 

Jl. Kapuk raya metro RT 006/ RW 011, 
Kapuk, Cengkareng 

SAMAN 
SULAEMAN     

Pencak Silat, 
Palang Pintu, 
Lenong 

165 
Sanggar Rumah Seni 

Betawi 

JL. Kapuk Metro RT 006/ RW 011, 

Kapuk, Cengkareng 

IR. H. 
KARTAWINA

TA 
    

Pencak Silat, 
Palang Pintu, 

Lenong, Seni Tari, 
Marawis, Hadroh 

166 Sanggar Saba 
Jl. Jaya 1 RT 001/RW 014, 
Cengkareng Barat, Cengkareng 

Ahmad Darip 
    

Pencak Silat 

Beksi, Palang 
Pintu, Lenong, 
Seni Tari 
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167 Sanggar Saung Sima 
Jl. Gang Bakti RT 007 RW 002,Tegal 
Alur, Kalideres 

Sarifudin 
    

Pencak Silat 
Beksi, Palang 
Pintu, Hadroh 

168 
Sanggar Seliwa 
Melati 

Rawa lele RT 006 RW:010, Kalideres, 
Kalideres 

Nanang 
Abidin     

Pencak Silat 
Seliwa Betawi, 
Palang Pintu 

Betawi 

169 Sanggar Si Gebrak 
Jl. Rawa Lele RT 006 / RW 007, 
Pegadungan, Kalideres 

Muhammad 
Yasin     

Pencak Silat 
Beksi, Palang 

Pintu, Seni Tari 
Tradisional, 
Lenong Bocah 

170 Sanggar Sinar Betawi 
Jl. Kemanggisan Ilir III RT 004 RW 

013, Palmerah, Palmerah 

Muhammad 

Nur     

Seni Budaya 
Lenong Betawi, 
Palang Pintu, Seni 

Musik Betawi 
Gambang 
Kromong 

171 
Sanggar Si Ronda 
Macan Putih 

Jl. Kapuk Rawa Gabus RT 013  RW 
011, Kapuk, Cengkareng 

Yunus Obe 
    

Pencak Silat, 
Palang Pintu 

172 
Sanggar Sliwa Pukul 
Marjuki 

Kp. Bulak Budi Bakti RT007 RW 08, 
Kalideres, Kalideres 

Rusli 
    

Pencak Silat 
Seliwa Betawi, 
Seni Tradisional 

Lenong Betawi, 
Palang Pintu, Seni 
Musik Tradisional 

Gambang 
Kromong, Marawis 

173 Sanggar Teradahan 
Jl. Inpres RT 002 RW 05, Kelapadua, 
Kebon Jeruk 

Sarif 
Hidayatulloh     

Pencak Silat 

Cingkrik Tumbal 
Pitung, 
Palangpintu, 

Lenong, Seni Tari 
Budaya, Band 
Betawi 

174 
Sanggar Wasillah 
Banteng Betawi 

Jl. Kayu Besar RT 012 RW 11, 
Cengkareng Timur, Cengkareng 

Bapak Dawi 
    

Pencak Silat 
Beksi, Palang 
Pintu 

 

Selain profil sanggar betawi yang sudah tersaji pada Tabel 3.2 terdapat juga 

lokasi Event yang ada dan sedang berjalan di Provinsi DKI Jakarta.  Untuk lebih 

jelasnya di bawah ini disajikan tabel mengenai lokasi event yang ada di Provinsi DKI 

Jakarta. 

Tabel 3.3. 
Lokasi Event di Provinsi DKI Jakarta 

No. Nama Kegiatan / Event Lokasi 

A Jakarta Barat 

1 
1st Indonesia Date Palm Summit - 
International Seminar 2017 

Indonesia Convention Exhibition (ICE) - 
Tangerang 

2 CIRQUE D’Colosseum Colosseum Jakarta 

3 Festival "Cap Go Meh" Kawasan Kotatua  

4 Festival Kuliner Jadoel  
Plaza Taman Fatahillah/ Museum Seni Rupa 
dan Keramik/Taman Dalam Museum Sejarah 

5 Festival Seni dan Budaya  
Tribecca Central Park Mall, Jl. Letjend. S. 
Parman, Jakarta Barat 
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6 Festival Tempo Doeloe  Plaza Taman Fatahillah/ Museum  

7 Gema Waisak  Plaza Taman Fatahillah/ Halaman 

8 Pameran “Batik Jakarta : Dahulu dan Kini” Museum Tekstil 

9 
Pameran Asian Games : Sejarah 
Penyelengaraan Asian Games tahun 1962 

Museum Sejarah Jakarta 

10 
Pameran Batik Bhineka Tunggal Ika Batik 
Nusantara  

Museum Tekstil Jakarta 

11 
Pameran Batik karya Iwan Tirta dan 
Panembahan Hardjonegoro  

Museum Tekstil Jakarta  

12 Pameran Batik Nunggak Semi  Museum Tekstil Jakarta  

13 

Pameran Dialog Kain “Sebuah 
Pengetahuan dan Kolaborasi Antara 
Gagasan Tradisional dan Konsep Design 
Pada Kain Tradisional Batik dan Tenun 
Gedog Khas Kerek, Tuban” 

Museum Tekstil 

14 
Pameran Kebaya Kreasi Inez Mardiana 
“Warisan Busana” 

Museum Tekstil 

15 Pameran Keramik Museum Seni Rupa dan Keramik 

16 
Pameran Keramik “Asian Ceramics in 
Color : Cultural Relations” 

Museum Seni Rupa dan Keramik 

17 Pameran Lukisan “Jakarta @ NOW” Museum Seni Rupa dan Keramik 

18 Pameran Lukisan “Merespon Issue Asia” Museum Seni Rupa dan Keramik 

19 
Pameran Lukisan Jayakarta dan storyline 
baru koleksi lukisan Museum Seni Rupa 
Keramik  

Museum Seni Rupa Keramik  

20 Pameran Wastra Museum Tekstil 

21 
Pameran Wastra “Kebangkitan Warna 
Alam Indonesia” 

Museum Tekstil 

22 
Pameran Wastra Asia “Shared Roots, 
Divers Growth Celebrating Asia’s Textile 
Traditions” 

Museum Tekstil 

23 
Pameran Wayang “Wayang Persahabatan 
Antar Bangsa” 

Museum Wayang 

24 
Pembukaan 60 Tahun Hubungan 
Diplomatik Jepang - Indonesia 

Taman Fatahillah/Museum Sejarah 

25 Puncak Peringatan Hari Nasional Museum Museum Seni Rupa dan Keramik 

26 The History of Muslim Fashion  Museum Sejarah Jakarta 

27 US Real Estate Summit 2017 Ballroom Hotel Pullman  

28 World Education Expo Festival 2017 
Pullman Central Park, Museum Wayang, 
Museum Seni Rupa dan Keramik 

29 
Fun Kitchen 5th - Bake, Cook and Dessert 
Festival 2017 

Mall Taman Anggrek  

30 Asian Games 2018 Jakarta - Palembang 

31 Indian Ocean Rim Associatio (IORA) 2017 JCC 

32 Jakarta Youth Performing Arts  Gedung Graha Bakti Budaya TIM  
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B Jakarta Pusat 

1 
IndoFastener 2017 - The 5th Indonesian 
International Fastener Exhibition 

JIExpo Kemayoran 

2 18th Indonesia Agro Expo 2017 JIExpo Kemayoran 

3 26 Years Education & Training Expo 2017 Jakarta Convention Center 

4 
4th Indonesia International Cleaning and 
Laundry Exhibition  

JI Expo 

5 Beauty professional Indonesia 2017 Jakarta Convention Center 

6 BIG BANG Jakarta  JI Expo Kemayoran 

7 Communic & Broadcast Indonesia 2018 JIExpo Kemayoran 

8 
Cyber Security Indonesia 2017  
dan Airport Solutions Indonesia 2017 

JCC 

9 Deep & Extreme Indonesia Jakarta Convention Center Hall B  

10 Djakarta Warehouse Project 2017 JIExpo Kemayoran, Jakarta 

11 Festival Ikan Sidat Indonesia 2017 JI Expo  

12 Festival Imigrasi  kawasan Monumen Nasional  

13 
Festival Internasional Kuliner dan Budaya 
Betawi  

Taman Ismail Marzuki 

14 Festival Teater Jakarta  Teater Kecil Taman Ismail Marzuki 

15 FI Asia - Indonesia JIExpo Kemayoran 

16 Food & Hotel Indonesia 2017 JI Expo  

17 Fun Asia 2018 JI Expo Kemayoran 

18 Fun Bike IHGMA 2017 Balaikota s.d Kota Tua  

19 Gas Indonesia Summit & Exhibition 2017 JCC 

20 Gebyar Wisata Nusantara  Jakarta Convention Center 

21 Gelar Batik Nusantara 2017  JCC 

22 Hair Expo Indonesia 2017 Jakarta Convention Center 

23 
Histori Masa Depan 10 windu Kantor 
Berita Antara 

Galeri Foto Jurnalistik Antara 

24 
I2SPF 2017 - Indonesia International 
Strategic Procurement Forum 

Fairmont Hotel Jakarta  

25 
IFEX (Indonesia International Furniture 
Expo) 

JIExpo Kemayoran  

26 INABIKE  JIExpo Kemayoran 

27 Inagritech JIExpo Kemayoran 

28 INAPA Jakarta  2019 Jakarta International Expo, Kemayoran 

29 Incubus Live Concert In Jakarta 2018 Jakarta 

30 Indo Marine JIExpo Kemayoran 

31 
Indo Water, Indo Security Indo Firex Expo 
& Forum 2017 

JCC 

32 Indoleather & Footwear Expo (ILF) JIExpo Kemayoran 

33 
Indonesia Drum and Perkusi Festival 
(IDPFEST 2018) 

Gedung Teater Kecil TIM  
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34 Indonesia Fashion Week Jakarta Convention Center 

35 Indonesia Infrastructure Week 2017 Jakarta Convention Center (JCC) 

36 Indonesia Internasional Motor Show JI Expo Kemayoran 

37 
Indonesia International Furniture Expo 
2018 

JI Expo Kemayoran 

38 Indonesia International Maritime Exhibition  JI Expo Kemayoran 

39 
Indonesia International Outdoor Festival 
(OutFest) 2017 

Senayan Golf Driving Range, Jakarta 

40 
Indonesia International Smart City Expo & 
Forum (IISMEX) 2017  

Jakarta Convention Center 

41 
Indonesia Leading Transportation, 
logistics, and Maritime Exhibition  

JI Expo Kemayoran 

42 Indonesia Outdoor Festival 2017 Hall Cendrawasih JCC Senayan 

43 Indonesian Fashion & Craft Expo 2017 JI Expo  

44 
Indonesian International Toys and Kids 
Expo 2018 

JI Expo Kemayoran 

45 
Indonesia's Leading Renewable Energy & 
Energy Efficiency Exhibition 

Jakarta International Expo, Kemayoran 

46 
International Furniture & Craft Fair 
Indonesia (IFFINA) 2017 

Parkir  Timur Senayan  

47 
International Indonesia Seafood & Meat 
(IISM) 2017  

JIExpo Kemayoran 

48 Jakarnaval  Balaikota Jakarta  

49 Jakarta Adiwastra Nusantara 2017 JCC Hall A 

50 Jakarta City Philharmonic  GEDUNG TEATER JAKARTA 

51 Jakarta Dance Meet Up  Gedung Kesenian Jakarta  

52 Jakarta Fair 2018 JIExpo Kemayoran 

53 Jakarta Great Sale 2017-2018 Pusat Perbelanjaan di Jakarta 

54 Jakarta Komedi Expo Taman Ismail Marzuki 

55 Jakarta Marathon Monas Jakarta 

56 Jakarta Mega Wedding Festival 2018 Hall D2 Jiexpo Kemayoran 

57 Jakarta Mega Wedding Festival 2018 Hall D2 JI Expo Kemayoran  

58 Jakarta Mega Wedding Festival 2018 Hall D2 JI Expo Kemayoran 

59 Jakarta Toastmasters Summit 2017 Erasmus Huis Kuningan Timur  

60 JakCloth Lebaran 2017 JCC 

61 Java Jazz Festival 2017 Jakarta Convention Center 

62 
Keramika 2017 - ASEAN Dedicated 
Ceramic Event 

Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta 

63 Live in Concert Nidji 2017 - Arti Sahabat Balai Kartini  

64 Manufacturing Indonesia 2017 JI Expo Kemayoran 

65 Marintec Indonesia 2017 JIExpo Kemayoran 

66 Mega Builid Indonesia Expo 2019 Jakarta Convention Center 

67 MEGABUILD Indonesia 2017 dan 2019 Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta 

http://klikevent.net/home/venues/1569-senayan-golf-driving-range--jakarta.html
https://www.google.co.id/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwik0rnhmNjVAhVCMI8KHXUFCZ8QFghcMAk&url=http%3A%2F%2Fmanufacturingindonesia.com%2F&usg=AFQjCNGDu70CmhN0BBu3_I7naddg2pMimw
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68 
Musikal Petualangan Sherina / JAKARTA 
MOVEMENT OF INSPIRATION 

Teater Jakarta Taman Ismail Marzuki  

69 Muslim Fashion Festival - MUFFEST 2017 JCC 

70 Namaste Festival 2017 
Senayan Golf Driving Range GBK, Jakarta 
Indonesia 

71 Napak tilas Proklamasi  Museum Joang 45  

72 
Nusantara Bernyanyi / KAYAN 
PRODUCTION 

Graha Bakti Budaya Taman Ismail Marzuki  

73 Pameran Flora dan Fauna (FLONA) 2017 Taman Lapangan Banteng Jakarta Pusat  

74 Jakarta Food Fashion Festival 2017-2018 
Kelapa Gading - Summarecon Mal Kelapa 
Gading  

75 Gala Latina  Mandarin Oriental Hotel Jakarta 

76 Garuda Indonesia Travel Fair 2017 
JCC: - Plenary Hall (whole) - Assembly Hall 
1,2,3 

77 Indonesia Modest Fashion Week Cendrawasih Room, JCC 

78 
Malam anugerah Festival Fim Nusantara 
2017 

Teater Jakarta TIM 

79 
The 19th Jakarta Internasional Handicraft 
Trade Fair (Inacraft) 

Jakarta Convention Center 

80 
Parade Batik dalam rangka Hari Batik 
Nasional 2017 

Sepanjang jalan dari Hotel Sahid - Sarinah  

81 
Pekan Lingkungan Hidup dan Kehutanan 
2017 

Jakarta Convention Center (JCC) 

82 Pekan Raya Jakarta JIExpo Kemayoran 

83 Pementasan aneka tari Bali LKB Saraswati  Gedung Kesenian Jakarta 

84 
Pementasan Teater dan peluncuran buku 
bertajuk "Erstwhile : Persekutuan Sang 
Waktu" / TITI MANGSAN FOUNDATION 

Gedung Kesenian Jakarta  

85 Synchronize : Fest 2017  Gambir Expo Kemayoran, Jakarta 

86 
The 15th International Hotel, Catering 
Equipment, Food and Drink Exhibition 

Jakarta International Expo, Kemayoran 

87 
The 18th International Otobursa Tumplek 
Blek 2017 

Parkir Timur Senayan  

88 The 19th Indonesia Travel Fair 2017 Lippo Mall Kemang  

89 
The 19th Series of Power Generation , 
Renewable Energy & Electrical Equipment 
Exhibitions 

Jakarta International Expo, Kemayoran 

90 
The 2nd Asean Marketing Summit (AMS) 
2017 

Jakarta 

91 
The 9th Internasional auto Parts, 
Accessories & Equipment Exhibition 
(INAPA)2017 

JIExpo Kemayoran  

92 The Jakarta ASEAN Campus Expo 2017 JI Expo Kemayoran  

93 
The world's famous children, baby and 
maternity expo 

Jakarta International Expo, Kemayoran 
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94 The XX : I See You Asia 2018 JI Expo Kemayoran  

95 Tyre & Rubber Indonesia JiExpo Kemayoran  

96 We The Fest 2017 JiEXPO Kemayoran, Jakarta 

97 World Of Digital Print (WDP) JIExpo Kemayoran 

98 Youth Action Forum 2017 Depan Museum Seni Rupa dan Keramik 

99 
GAIKINDO Indonesia International 
Autoshow (GIIAS) 2017 

ICE BSD & Teater Besar Taman Ismail Marzuki 

C Jakarta Selatan 

1 
9th Indogreen, Environment & Forestry 
Expo 2017 

Jakarta Convention Center 

2 Artpreneur Talk  Ciputra Artpreneur Theater 

3 BANKS The Establishment, SCBD 

4 Beauty Fest Asia 2017 Ciputra Artpreneur Theatre, Jakarta 

5 Bryan Adams Get Up Concert The Ritzcarlton Pacific Place Jakarta 

6 CPhI South East Asia 2017 Jakarta International Expo 

7 Festival Lebak Bulus 2017 
Sepanjang Jalan Karang Tengah, Lebak Bulus, 
Jakarta Selatan 

8 Festival Palang Pintu Kemang 2017 
Di sepanjang Jl. Raya Kemang – Jakarta 
Selatan (dari Pizza Hut – Seven Eleven) 

9 
Festival Pantun Kampung Pela dan Gelar 
Seni Budaya  

Sepanjang Jalan Bangka Raya Jakarta Selatan  

10 Festival Properti Indonesia – Jakarta Kota Kasablanka, Main Atrium & Mosaic 

11 INACRAFT Jakarta Convention Center 

12 Indonesia Creative Week 2017 Lotte Shopping Avenue, Jakarta 

13 Indonesia Diecast Expo 2017 Balai kartini  

14 Indonesia International Halal Expo 2017 Kartika Expo Center - Balai Kartini Jakarta 

15 Indonesia Science Expo 2017 Balai kartini  

16 International Education Expo 2017 Crowne Plaza Hotel, Jakarta Selatan 

17 Jakarta Art Stage  Sheraton Grand Jakarta Gandaria City Hotel 

18 Jakarta International Jewellery Fair 2017 JCC Assembly Hall  

19 Jakarta Toys & Kids Expo 2017 Kartika Expo Center - Balai Kartini Jakarta 

20 JAK-JAPAN MATSURI 2017 
Lapangan Wisma Aldiron, Jl. Jend. Gatot 
Subroto, Kav. 72, Jakarta Selatan 

21 Japan Travel Fair 2017 Kota Kasablanka 

22 Jelajah Produk Nusantara 
Selasar Gedung Walikota Jakarta Selatan, Jl. 
Prapanca, Jakarta 

23 Konvensi Diaspora Indonesia 2017 Kota Kasablanka Mall, Jakarta Selatan 

24 La La Land in Concert Ciputra Artpreneur, Jakarta 

25 Lebaran Betawi Pusat Budaya Betawi Setu Babakan 

26 Lebaran Betawi  PBB Setu Babakan  

27 Market & Museum 2017 : Artsy Whimsy Lippo Mall Kemang  

28 Marshmello The Establishment, SCBD 
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29 Money Live Indonesia 2019 JW Marriot, Jakarta 

30 
Pameran Transportasi Infrastruktur 
Indonesia 2017  

Smesco Convention Center  

31 
Park Bogum Asia Tour Fan Meeting in 
Jakarta “On Happy Day” 

Kota Kasablanka 

32 Pekan Kreasi dan Budaya Bintaro 2017 Jl. Mawar Bintaro – Jakarta Selatan 

33 
Pemilihan Abang None Provinsi DKI 
Jakarta Tahun 2018  

Mal Kota Kasablanka (tentative) 

34 
Satu Dasawarsa Dedikasi Smesco 
Indonesia : Pameran Kuliner-Seni Budaya 
Nusantara 

Kawasan SMESCO Indonesia, Jl. Jend. Gatot 
Subroto Kav 94 

35 Setu Babakan Menari Perkampungan Budaya Betawi Setu Babakan  

36 
Sunday at Amerika Gaming and Gadgets 
2017 

@Amerika Pacific Place Mall Lantai 3 

37 The Jakarta 13th Toys & Comic Fair 2017 Kartika Expo Balai Kartini  

D Jakarta Timur 

1 Atraksi Pekan HUT TMII TMII 

2 Festival Condet  Sepanjang jalan raya Condet Jakarta Timur  

3 
Festival Warisan Budaya Tak Benda 
Provinsi DKI Jakarta 

Jakarta 

4 Gebyar Budaya Condet Jalan Budaya Condet  

5 Gebyar Musik Tahun Baru 2018  Panggung Kancil Istana Anak-Anak Indonesia  

6 Green Triumph GT 2017 Lapangan Parkir Keong Mas TMII, Jakrta 

7 Kujang The Messenger Run 2017 
Markas Brigif Para Raider 17 Cijantung, Jakarta 
Timur 

8 Mozaik Budaya  Diklat “Anjungan Bali” 
Panggung Candi Bentar Taman Mini Indonesia 
Indah 

9 
Mozaik Budaya Diklat  “Anjungan DKI 
Jakarta” 

Panggung Candi Bentar TMII  

10 Musik Campursari 
Panggung Parkir Selatan & Sanono Langen 
BudoyoTMII  

11 
Penyelenggaraan Atraksi Liburan Sekolah 
TMII 

Anjungan DKI Jakarta 

12 
Penyelenggaraan Kuliner dan Bazaar  Ibu-
ibu PKK Se-Provinsi DKI Jakarta 

Anjungan DKI Jakarta 

13 
Pergelaran Sendratari Ramayana 
“Hanoman Duta” 

Panggung Candi Bentar TMII  

14 
Pertunjukan Wayang Kulit /Malam Tahun 
Baru 

Panggung Candi Bentar TMII  

15 Pertunjukkan Musik Betawi dan Modern  Panggung Parkir Selatan TMII  

16 Pertunjukkan Musik Gambang Kromong  Panggung Parkir Selatan TMII  

17 
Mozaik Budaya Provinsi Nusa Tenggara 
Barat "Legenda Putri Mandalika  

Panggung Terbuka Candi Bentar TMII  

18 Pesona Indonesia Panggung Parkir Selatan TMII  
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E Jakarta Utara dan Kep. Seribu 

1 "Pameran Foto Pinishi" Museum Bahari Jl. Pasar Ikan No. 1 

2 Pameran Kuliner Betawi Tempo Doeloe Zona A UPK PBB 

3 "Pameran Foto Olahraga Air" Museum Bahari Jl. Pasar Ikan No. 1 

4 
Atraksi Budaya dan Kuliner Khas 
Betawi 12 Jalur Destinasi Wisata 
Pesisir Jakarta Utara 

Rumah Si Pitung Marunda 

5 Atraksi Hasil Pelatihan Di Ruang Publik 
gedung PPSB 5 Wilayah kota administrasi DKI 
Jakarta 

6 Hammersonic Festival 2018 Ocean Ecopark Ancol 

7 Nakama Festival Ecopark Ancol, Jakarta 

8 
Pergelaran Kesenian Terpilih Hasil 
Pelatihan 

gedung PPSB 5 Wilayah DKI Jakarta 

9 Liam Gallagher Live In Jakarta Ecovention Ancol 

10 
Festival Bahari/Syukuran Laut Pulau 
Kelapa Dua 

Pulau Kelapa Dua 

11 Festival Pulau Seribu/HUT Kabupaten Pulau Pramuka 

12 Festival Tidung Pulau Tidung 

13 Festival Untung Jawa Pulau Untung Jawa 

14 
Pemilihan Abang dan None Jakarta 
Kepulauan Seribu 

Pulau Tidung 

15 Pemilihan Putra-Putri Bahari Pulau Pramuka 

16 Pergantian Malam Tahun Baru Pulau Pramuka 

17 Syukuran Laut Pulau Panggang Pulau Panggang 

18 Syukuran Laut Pulau Sebira Pulau Sebira 
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Bab - 4 
Harmonisasi Peraturan 
Perundang-Undangan 

Bab ini berisi tinjauan aspek kesenian, kepurbakalaan dan permuseuman, kesejarahan, kebahasaan, 
dan kesusastraan,nilai-nilai tradisi, kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kepustakaan dan 
kenaskahan, serta perfilman berdasarkan literatur, sosioligis, dan yuridis.  Selain itu, menguraikan 
wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, hak dan kewajiban masyarakat 

dalam pelestarian kebudayaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan literatur. 

4.1. Aspek Kesenian 

Bentuk kesenian yang ada di DKI Jakarta terbagi dalam tiga jenis yaitu 

kesenian lokal (kesenian tradisional Betawi), kesenian nasional (kesenian tradisional 

dari daerah lain), dan kesenian internasional (kesenian etnis negara-negara lain). 

Kesenian Betawi sering menunjukkan persamaan dengan kesenian daerah.  

Bagi masyarakat Betawi sendiri segala yang tumbuh dan berkembang ditengah 

kehidupan seni budayanya dirasakan sebagai miliknya sendiri seutuhnya, tanpa mem-

permasalahkan dari mana asal usul yang telah membentuk kebudayaan itu.  Demikian 

pula sikap terhadap keseniannya sebagai salah satu unsur kebudayaan yang paling 

kuat meng-ungkapkan ciri-ciri Betawi, terutama pada seni pertunjukkannya. 

Berbeda dengan kesenian kraton yang merupakan hasil karya para seniman 

di lingkungan istana dengan penuh pengabdian terhadap seni, kesenian Betawi justru 

tumbuh dan berkembang di kalangan rakyat secara spontan dengan segala 

kesederhanaannya.  Oleh karena itu kesenian Betawi dapat digolongkan sebagai 

kesenian rakyat. 

Salah satu bentuk pertunjukan rakyat Betawi yang sering ditampilkan dalam 

pesta rakyat adalah Ondel-ondel.  Nampaknya Ondel-ondel memerankan leluhur atau 

nenek moyang yang senantiasa menjaga anak cucunya atau masyarakat Betawi.  

Ondel-ondel berupa boneka besar dengan tinggi ± 2,5 m dengan garis tengah ± 80 

cm, dibuat dari anyaman bambu yang disiapkan begitu rupa sehingga mudah dipikul 

dari dalam.  Bagian wajah berupa topeng atau kedok, dengan rambut kepala dibuat 

dari ijuk.  Wajah ondel-ondel laki-laki di cat dengan warna merah, sedang perempuan 

dicat dengan warna putih.  Bentuk pertunjukan ini banyak persamaannya dengan yang 

terdapat di beberapa daerah lain.  Di Pasundan dikenal dengan sebutan Badawang, di 

Jawa Tengah disebut Barongan Buncis, di Bali dikenal dengan Barong Landung.  

Menurut perkiraan jenis pertunjukan Ondel-ondel sudah ada sejak sebelum 
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tersebarnya agama Islam di Pulau Jawa.  Semula Ondel-ondel berfungsi sebagai 

penolak bala atau gangguan roh halus yang gentayangan.  Namun dewasa ini 

digunakan untuk menambah semarak pesta rakyat atau untuk penyambutan tamu 

terhormat, misalnya pada peresmian gedung baru selesai dibangun.  Betapapun 

derasnya arus modernisasi, Ondel-ondel ternyata masih tetap bertahan dan menjadi 

penghias wajah kota Jakarta. 

Dalam dunia musik Betawi terdapat perbauran yang harmonis antara unsur 

pribumi dengan unsur Cina, dalam bentuk orkes Gambang Kromong yang tampak 

pada alat musiknya.  Sebagian alat Gambang kromong, seperti kemor, kecrek, 

gendang, kempul dan gong adalah unsur pribumi, sedangkan sebagian lagi berupa 

alat musik gesek Cina yakni kongahyan, tehyan, dan skong.  Lagu-lagu yang biasa 

dibawakan orkes tersebut, bukan saja terjadi pengadaptasian, bahkan pula 

pengadopsian lagu-lagu Cina yang disebut dengan pobin, seperti pobin mano 

Kongjilok, Bankinhwa, Posilitan, Caicusiu dan sebagainya.  Biasanya disajikan secara 

instrumental.  Terbentuknya orkes gambang kromong tidak dapat dilepaskan dari Nie 

Hu-kong seorang pemimpin golongan Cina. 

Pada pertengahan abad ke 18 di Jakarta, yang dikenal sebagai penggemar 

musik.  Atas prakarsanya terjadi penggabungan alat-alat musik yang biasa terdapat 

dalam gamelan pelog slendro dari Tiongkok.  Terutama orang-orang peranakan Cina, 

seperti halnya Nie Hu-kong, dapat menikmati tarian dan nyanyian para ciokek, yaitu 

para penyanyi ciokeks merangkap penari pribumi yang biasa diberi nama bunga-

bunga harum di Tiongkok, seperti Bwee Hoa, Han Siauw, Hoa, Han Siauw dan lain-

lain.  Pada masa lalu orkes gambang kromong hanya dimiliki oleh babah-babah 

peranakan yang tinggal di sekitar Tangerang dan Bekasi, selain di Jakarta sendiri. 

Dewasa ini orkes gambang kromong digunakan untuk mengiringi tari 

pertunjukan kreasi baru, seperti tari Sembah Nyai, Sirih Kuning dan sebagainya, di 

samping sebagai pengiring tari pergaulan yang disebut tari cokek.  Sebagai 

pembukaan pada tari cokek ialah wawayangan.  Penari cokek berjejer memanjang 

sambil melangkah maju mundur mengikuti irama gambang kromong.  Rentangan 

tangannya setinggi bahu meningkah gerakan kaki.  Setelah itu mereka menari 

bersama dengan mengalungkan selendang, pertama-tama kepada tamu yang 

dianggap paling terhormat.  Bila yang diserahi selendang itu bersedia ikut menari 

maka mulailah mereka ngibing, menari berpasang-pasangan.  Tiap pasang 

berhadapan pada jarak dekat tetapi tidak saling bersentuhan.  Ada kalanya pula 

pasangan-pasangan itu saling membelakangi.  Jika tempatnya cukup leluasa, ada 

gerakan memutar dalam lingkaran yang cukup luas.  Pakaian penari cokek biasanya 

terdiri atas baju kurung dan celana panjang dari bahan semacam sutera berwarna.  

Ada yang berwarna merah menyala, hijau, ungu, kuning dan sebagainya, polos dan 

menyolok.  Di ujung sebelah bawah celana biasa diberi hiasan dengan kain berwarna 

yang serasi.  Selembar selendang panjang terikat pada pinggang dengan kedua 

ujungnya terurai ke bawah.  Rambutnya tersisir rapih licin ke belakang.  Ada pula yang 

dikepang kemudian disanggulkan yang bentuknya tidak begitu besar, dihias dengan 

tusuk ronde bergoyang-goyang. 

Orkes gambang kromong juga digunakan untuk mengiringi teater lenong.  

Teater rakyat Betawi ini dalam beberapa segi tata pentas-nya mengikuti pola opera 
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Barat, dilengkapi dekor dan properti lainnya, sebagai pengaruh komedi stambul, 

komedi ala Barat berbahasa Melayu, yang berkembang pada awal abad ke- duapuluh.  

Dewasa ini dikenal dua macam lenong.  Bila yang dibawakan adalah cerita-cerita 

kerajaan atau cerita bangsawan, disebut dengan lenong denes, sedang ceritanya 

diangkat dari kehidupan rakyat atau jagoan disebut lenong preman.  Lenong denes 

dapat dianggap sebagai pekembangan dari beberapa bentuk teater rakyat Betawi 

yang dewasa ini telah punah, yaitu wayang sumedar, senggol, dan wayang dermuluk.  

Sedang lenong preman adalah perkembangan dari wayang sironda.  Bahasa yang 

dipergunakan dalam lenong denes adalah bahasa Melayu Tinggi, yaitu variasi bahasa 

Melayu ihalusi yang struktur dan perbendaharaan katanya bersifat Malayu Klasik. 

Bahasa yang dipergunakan dalam lenong preman adalah dialek Betawi sehari- hari, 

sehingga sangat kornunikatif dan akrab dengan penonton. 

Pengaruh Eropa yang kuat pada salah satu bentuk musik rakyat Betawi, 

tampak jelas pada orkes tanjidor, biasa menggunakan klarinet, trombon, piston, 

trompet dan sebagainya.  Alat-alat musik tiup yang sudah berumur lebih dari satu 

abad masih banyak digunakan oleh grup-grup tanjidor.  Mungkin bekas alat-alat musik 

militer pada masa jayanya penguasa kolonial [tempo doeloe].  Dengan alat-alat setua 

itu tanjidor biasa digunakan untuk mengiringi helaran atau arak-arakan pengantin 

membawakan lagu-lagu barat berirama imarsi dan [Wals] yang susah sulit dilacak 

asal-usulnya, karena telah disesuaikan dengan selera dan kemampuan ingatan 

panjaknya dari generasi ke generasi.  Orkes tanjidor mulai timbul pada abad ke 18. 

VaIckenier, salah seorang Gubernur Jenderal Belanda pada jaman itu tercatat 

memiliki sebuah rombongan yang terdiri dari 15 orang pemain alat musik tiup, 

digabungkan dengan pemain gamelan, pesuling Cina dan penabuh tambur Turki, 

untuk memeriahkan berbagai pesta.  Karena dimainkan oleh budak-budak pada masa 

itu, orkes demikian itu dahulu disebut Slaven-orkes.  Dewasa ini tanjidor sering 

ditampilkan untuk menyambut tamu dan memeriahkan arak-arakan. 

Musik Betawi lainnya yang banyak memperoleh pengaruh Barat adalah 

kroncong tugu yang konon berasal dari Eropa Selatan.  Sejak abad ke 18 musik ini 

berkembang di kalangan Masyarakat Tugu, yaitu sekelompok masyarakat keturunan 

golongan apa yang disebut Mardijkers, bekas anggota tentara Portugis yang dibebas-

kan dari tawanan Belanda.  Setelah beralih dari Katolik menjadi Protestan, mereka 

ditempatkan di Kampung Tugu, saat ini  termasuk wilayah Kecamatan Koja, Jakarta 

Utara, dengan jemaat dan gereja tersendiri yang dibangun pertama kali pada tahun 

1661.  Pada masa lalu keroncong ini dibawakan sambil berbiduk-biduk di sungai di 

bawah sinar bulan, di samping untuk pertunjukan, bahkan untuk mengiringi lagu-lagu 

gerejani.  Alat-alat musik keroncong tugu masih tetap seperti tiga abad yang lalu, 

terdiri dari keroncong, biola, ukulele, banyo, gitar, rebana, kempul, dan selo. 

Dalam hal kostum ada satu hal yang unik, yaitu tiap mengadakan pertunjukan 

di mana saja dan kapan saja, para pemain selalu mengenakan syal yang dililitkan 

pada leher masing-masing.  Sedangkan para pemusik wanita mengenakan kain 

kebaya. 

Musik Betawi yang berasal dari Timur Tengah adalah Orkes gambus.  Pada 

kesempatan tertentu, misalnya untuk memeriahkan pesta perkawinan, orkes gambus 

digunakan untuk mengiringi tari zafin, yakni tari pergaulan yang lazimnya hanya 
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dilakukan oleh kaum pria.  Akan tetapi saat ini sudah ada yang mengembangkan 

menjadi tari pertunjukan dengan mengikutserta-kan penari wanita. 

Di samping orkes gambus, musik Betawi yang menunjukkan adanya pengaruh 

Timur Tengah dan bernafaskan agama Islam adalah berbagai jenis orkes rebana.  

Berdasarkan alatnya, sumber syair yang dibawakan dan latar belakang sosial 

pendukungnya rebana Betawi terdiri dari bermacam-macam jenis dan nama, seperti 

rebana ketimpring, rebana ngarak, rebana dor dan rebana biang.  Sebutan rebana 

ketimpring mungkin karena adanya tiga pasang kerincingan yakni semacam kecrek 

yang dipasang pada badannya yang terbuat dari kayu.  Kalau rebana Ketimpring 

digunakan untuk memeriahkan arak-arakan, misalnya mengarak pengantin pria 

menuju rumah mempelainya biasanya disebut rebana ngarak, di samping ada yang 

menggunakan rebana khusus untuk itu, yang ukurannya lebih kecil.  Syair-syair yang 

dinyanyi-kan selama arak-arakan antara lain diambil dari kitab Diba atau Diwan 

Hadroh. 

Rebana ketimpring yang digunakan untuk mengiringi perayaan keluarga 

seperti kelahiran, khitanan, perkawinan dan sebagainya, disebut rebana maulid.  Telah 

menjadi kebiasaan di kalangan orang Betawi yang taat kepada agamanya untuk 

membacakan syair yang menuturkan riwayat Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai 

acara utamanya yang sering kali diiringi rebana maulid.  Syair-syair pujian yang biasa 

disebut Barjanji, karena diambil dari kitab Syaraful Anam karya Syeikh Barzanji. 

Rebana dor biasa digunakan mengiringi lagu lagu atau yalil seperti Shikah, Resdu, 

Yaman Huzas dan sebagainya.  Rebana kasidah (qosidah) dewasa ini perkembangan 

lebih lanjut dari rebana dor.  Lirik lirik lagu yang dinyanyikan tidak terbatas pada lirik-

lirik berbahasa Arab, melainkan banyak pula berbahasa Indonesia.  Berlainan dengan 

jenis jenis rebana lainnya, pada rebana qasidah sudah lazim kaum wanita berperan 

aktif, baik sebagai penabuh maupun sebagai pembawa vokal.  Dengan demikian 

rebana kasidah lebih menarik dan sangat populer.  

Orkes rebana biang di samping membawakan lagu berirama cepat tanpa 

tarian yang disebut lagu-lagu zikir, biasa pula digunakan untuk mengiringi tari 

belenggo.  Sebagaimana umumnya tarian rakyat, tari belenggo tidak memiliki pola 

tetap.  Gerak tarinya tergantung dari perbendaharaan gerak-gerak silat yang dimiliki 

penari bersangkutan.  Biasanya tari belenggo dilakukan oleh anggota grup rebana 

biang sendiri secara bergantian.  Kalau pada masa-masa lalu tari belenggo hanya 

merupakan tari kelangenan, dewasa ini sudah berkembang menjadi tari pertunjukan 

dengan berpola tetap.  Di samping itu orkes rebana biang biasa digunakan sebagai 

pengiring topeng belantek yaitu salah satu teater rakyat Betawi yang hidup di daerah 

pinggiran Jakarta bagian Selatan. 

Orkes samrah berasal dari Melayu sebagaimana tampak dari lagu-lagu yang 

dibawakan seperti lagu Burung Putih, Pulo Angsa Dua, Sirih Kuning, dan Cik Minah 

dengan corak Melayu, disamping lagu lagu khas Betawi, seperti Kicir-kicir, Jali-jali, 

Lenggang-lenggang Kangkung dan sebagainya.  Tarian yang biasa di iringi orkes ini 

disebut Tari Samrah.  Gerak tariannya menunjukkan persamaan dengan tari Melayu 

yang mengutamakan langkah-langkah dan lenggang lenggok berirama, ditambah 

dengan gerak-gerak pencak silat, seperti pukulan, tendangan, dan tangkisan yang 

diperhalus.  Biasanya penari Samrah turun berpasang-pasangan.  Mereka menari 
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diiringi nyanyian yang melantunkan pantun-pantun bertema percintaan dengan 

ungkapan kata-kata merendahkan diri seperti orang buruk rupa hina papa tidak punya 

apa-apa. 

Tari Betawi yang sepenuhnya merupakan aneka gerak pencak silat disebut 

tari silat.  Tari ini ada yang diiringi tabuhan khusus yang disebut gendang pencak.  

Iringan lainnya yang juga bisa digunakan ialah gambang kromong, gamelan topeng 

dan lain-lain.  Di kalangan masyarakat Betawi terdapat berbagai aliran silat seperti 

aliran Kwitang, aliran Tanah Abang, aliran Kemayoran dan sebagainya.  Gaya-gaya 

tari silat yang terkenal antara lain gaya seray, gaya pecut, gaya rompas dan gaya 

bandul.  Tari silat Betawi menunjukkan aliran atau gaya yang diikuti penarinya masing-

masing. 

Pada gamelan ajeng, di samping ada pengaruh Sunda juga tampak ada unsur 

Bali seperti pada salah satu lagu yang biasa diiringinya yang disebut lagu Carabelan 

atau Cara Bali.  Pada pawainya gamelan ini bersifat mandiri sebagai musik upacara 

saja.  Dalam perkembangan kemudian digunakan untuk mengiringi tarian yang disebut 

Belenggo Ajeng atau Tari Topeng Gong.  Orkes ini juga berfungsi sebagai pengiring 

wayang kulit atau wayang wong yaitu salah satu unsur kesenian Jawa yang diadaptasi 

oleh masyarakat Betawi terutama di pinggiran Jakarta. 

Musik Betawi lainnya yang banyak menyerap pengaruh Sunda adalah 

Gamelan topeng.  Disebut demikian karena gamelan tersebut digunakan untuk 

mengiringi pagelaran teater rakyat yang kini dikenal dengan sebutan topeng Betawi 

Popularitas topeng Betawi bagi masyarakat pendukungnya adalah kemampuannya 

untuk menyampaikan kritik sosial yang tidak terasa mengpenggeli hati.  Salah satu 

contohnya adalah lakon pendek Bapak jantuk, tampil pada bagian akhir pertunjukan 

yang sarat dengan nasehat- nasehat bagi ketenteraman berumah tangga.  Di antara 

tarian-tarian yang biasa disajikan topeng Betawi adalah Tari Lipetgandes, sebuah tari 

yang dijalin dengan nyanyian, lawakan dan kadang-kadang dengan sindiran-sindiran 

tajam menggigit tetapi lucu. 

Tari-tari lainnya cukup banyak memiliki ragam gerak yang ekspresif dan 

dinamis, seperti Tari Topeng Kedok, enjot-enjotan dan Gegot.  Tari-tarian tersebut 

bukan saja digemari oleh para pendukung aslinya, tetapi juga telah banyak mendapat 

tempat di hati masyarakat yang lebih luas, termasuk kelompok etnis lain.  Beberapa 

penata tari kreatif telah berhasil menggubah beberapa tari kreasi baru dengan 

mengacu pada ragam gerak berbagai tari tradisi Betawi, terutama rumpun Tari Topeng 

seperti Tari Topeng Betawi, Tari Yapong yang dipengaruhi tari Jaipong Sunda dan 

Tari Cokek. Tari kreasi baru itu antara lain adalah Tari Ngarojeng, Tari Ronggeng 

Belantek, Gado-gado Jakarta.  Karya tari ini ternyata mampu memukau penonton, 

bahkan juga sampai pada Forum Internasional yaitu dalam Festival Tari Antar Bangsa. 

Pada awalnya, seni tari di Jakarta memiliki pengaruh Sunda dan Tiongkok, 

seperti tari Yapong dengan kostum penari khas pemain Opera Beijing.  Namun 

Jakarta dapat dinamakan daerah yang paling dinamis.  Selain seni tari lama juga 

muncul seni tari dengan gaya dan koreografi yang dinamis.  Berbagai seni pertunjukan 

tradisional Betawi telah berkembang sesuai dengan perkembangan jaman dan 

pendukungnya, juga merupakan daya pesona tersendiri pada wajah kota Jakarta. 
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Adapun cerita rakyat yang berkembang di Jakarta selain cerita rakyat yang 

sudah dikenal seperti Si Pitung, juga dikenal cerita rakyat lain seperti serial Jagoan 

Tulen atau si jampang yang mengisahkan jawara-jawara Betawi baik dalam 

perjuangan maupun kehidupannya yang dikenal "keras".  Selain mengisahkan jawara 

atau pendekar dunia persilatan, juga dikenal cerita Nyai Dasima yang 

menggambarkan kehidupan zaman kolonial. cerita lainnya ialah Mirah dari Marunda, 

Murtado Macan Kemayoran, Juragan Boing dan yang lainnya. 

Dalam memberikan perlindungan terhadap penyelenggaraan kegiatan 

kesenian yang ada di DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membentuk Dinas 

Kebudayaaan dan Pariwisata yang diberi tugas untuk melestarikan dan 

mengembangkan berbagai bentuk kesenian yang ada di DKI Jakarta, baik itu kesenian 

lokal, kesenian nasional maupun internasional.  Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas 

Kebudayaaan dan Pariwisata dibantu oleh tiga Unit Pelaksana Teknis (UPT) yaitu 

Museum Seni Rupa, Museum Wayang dan Balai Latihan Kesenian. Untuk 

melaksanakan tugas tersebut dirumuskan pula fungsi Dinas Kebudayaaan dan 

Pariwisata, di antaranya yaitu merumuskan kebijakan teknis, merencanakan kegiatan, 

membina masyarakat dalam pelestarian kesenian tradisional serta meningkatkan 

kualitas pengembangan nilai-nilai kesenian, baik itu mencakup seni tradisional 

maupun kontemporer. 

Dalam hal pemenuhan kebutuhan masyarakat, Provinsi DKI Jakarta juga telah 

melakukan pembinaan terhadap Taman Ismail Marzuki (TIM) dan Taman Mini 

Indonesia Indah (TMII) sebagai sarana penyelenggaraan berbagai kegiatan kesenian 

dan kebudayaan.  Hal lainnya yang ditempuh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam 

memfasilitasi kebudayaan daerah lain yang ada di Jakarta menyediakan sarana 

penyelenggaraan kesenian yaitu melalui optimalisasi peran media massa, baik itu 

media massa cetak maupun elektronik.  Salah satu media massa yang secara 

langsung dalam koordinasi Pemprov DKI Jakarta dan digunakan sebagai pemenuhan 

sarana kegiatan kesenian bagi masyarakat Jakarta adalah jakarta.go.id, JAK TV, dan 

DAAI TV.  Di samping itu juga Pemprov DKI Jakarta melakukan pembinaan dan 

pengawasan terhadap program dari berbagai media massa yang ada di DKI Jakarta, 

khususnya media elektronik melalui Komisi Penyiaran Daerah. 

Industri budaya berbasis pada keahlian seni dan pemilikan hak cipta atas 

inovasi seni.  Keahlian pengembangan industri budaya dapat menggali dan 

mengembangkan potensi seni film, televisi, radio, fotografi, desain, seni rupa, seni 

kria, seni musik, seni tari, seni teater, dan seni media-media baru.  Hal tersebut 

ditempuh IKJ awalnya didasari atas pertimbangan bahwa seni memiliki peran vital 

dalam mencari solusi berbagai masalah yang ada pada ruang publik di kota besar.  

Seni juga mengisi media komunikasi massa dengan pesan dan saran yang ikut 

membentuk perilaku warga kota besar.  Seni komunikasi dan komunikasi melalui seni 

dapat menciptakan rasa kebersamaan atau rasa permusuhan.  Berbagai ekspresi seni 

yang diciptakan melalui berbagai media seni dapat dibaca untuk memahami jati diri 

komunitas yang ada di lingkungan urban. 

Jakarta selalu akrab dengan kesenian dan seniman.  Peran masyarakat seni 

tidak terlepas dari sejarah kesenian yang ada di DKI Jakarta, terutama dalam massa 

perjuangan kemerdekaan.  Jakarta sebagai sebuah kota telah memiliki sejarah 
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kesenian yang panjang.  Berbagai peristiwa budaya telah mewarnai kehidupan Jakarta 

sebelum dan sewaktu kolonialisme berlangsung di Indonesia. 

Menjelang kemerdekaan, di Jakarta terjadi berbagai perjuangan masyarakat 

melalui media kesenian dan kebudayaan yang mencerminkan kesadaran nasional 

sebagai reaksi atas keterbelakangan dalam bidang pendidikan dan kebudayaan akibat 

penjajahan. 

Para seniman Jakarta telah tampil sebagai perintis budaya nasional selama 

masa perjuangan kemerdekaan.  Mereka selalu berperan dalam berbagai gejolak 

politik yang terjadi di tanah air, dan kemudian mereka tetap menjadi pelopor di bidang 

kesenian pada masa pembangunan.  Jakarta bersama Bandung dan Yogyakarta 

merupakan kota budaya, dimana gagasan seni dilahirkan dan dikembangkan, dan 

arah perkembangan kesenian Indonesia ditentukan. 

Sebelum Sunda Kelapa menjadi Bandar kerajaan Hindu Pajajaran di awal 

abad 16, daerah Jakarta telah menjadi tuan rumah tempat berlabuh berbagai 

pengaruh budaya baik dari luar nusantara, maupun dari berbagai daerah di tanah air, 

Warna seni Hindu, Budha, Islam, Belanda, Inggris dan Portugis telah berbaur dalam 

berbagai bentuk seni di Jakarta.  Kini, Jakarta telah menjadi kota budaya yang selalu 

terbuka dan tanggap akan perkembangan dan kreasi kesenian terbaru dari luar. 

Jakarta juga punya tradisi panjang menjadi tuan rumah bagi berbagai bentuk 

seni daerah yang dibawa oleh para pendatang, sehingga akulturasi budaya menjadi 

ralitas hidup yang dinamis.  Gairah mencipta selalu ada di Jakarta, dan tidak pernah 

berhenti.  Jakarta adalah pintu gerbang dan kancah, tempat bertemunya seni daerah 

dan dunia serta tempat lahirnya seni nasional Indonesia. 

Menyimak rangkaian peristiwa budaya yang telah terjadi dan tengah 

berlangsung, adalah merupakan suatu ironi bahwa sampai tahun 1967 kota Jakarta 

belum mempunyai lembaga yang berwibawa, yang bisa menjadi wadah tempat 

berbagai wujud kesenian diciptakan, dikembangkan, dikaji dan dipentaskan.  

Diresmikannya Pusat Kesenian Jakarta, Taman Ismail Marzuki pada tanggal, 10 

November 1968 merupakan peristiwa bersejarah yang sangat membesarkan hati para 

seniman dan budayawan Jakarta.  Kemudian dengan dibukanya kampus baru 

Lembagai Kesenian Jakarta oleh Presiden Suharto pada tanggal, 25 Juni 1976 di 

kompleks yang sama, kelengkapan Jakarta sebagai kota perintis dan pelopor seni dan 

budaya telah terpenuhi. 

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan telah menyusun Profil Seni Budaya Betawi 

sebagaimana disajikan dalam Tabel berikut ini. 

Tabel 4.1. 
Jenis Kesenian Betawi 

Kelompok No. Jenis 

Musik 1. Gambang Kromong 

2. Gambang Rancag 

3. Gamelan Ajeng 



Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan | 4-8 

Kelompok No. Jenis 

4. Gamelan Topeng 

5. Kroncong Tugu 

6. Tandjidor 

7. Orkes Samrah 

8. Rebana 

9. Rebana Biang 

10. Rebana Ketimpring 

11. Rebana Ngarak 

12. Rebana Maulid 

13. Rebana Hadroh 

14. Rebana Dor 

15. Rebana Kasidah 

16. Rebana Maukhid 

17. Rebana Burdah 

18. Orkes Gambus 

19 Sampyong 

20. Marawis 
   

Tari 1. Tari Topeng 

2. Tari Cokek 

3. Tari Belenggo 

4. Belenggo Rebana 

5. Belenggo Ajeng 

6. Japin atau Zapin 

7. Tari Samrah 

8. Uncul 

9. Tari Pencak Silat 

10. Tari Kreasi Baru 

11. Tari Yapong 
   

Teater 1. Ondel-Ondel 

2. Gembrokan 

3. Gembag Rancag 

4. Wayang Kulit 

5. Wayang Golek 

6. Topeng 

7. Lenong 

8. Jipeng 

9. Jipong 

10. Blantek 

11. Tonil Samrah 

12. Ubrug 

13. Wayang Sironda 

14. Wayang Dermuluk 

15. Wayang Senggol 

16. Wayang Sumedar 

17. Wayang Wong 
Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta (Diolah) 
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Mencermati uraian aspek kesenian, kontribusi Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta selama ini terhadap pelestarian kebudayaan nasional cukup banyak.  Sejalan 

perubahan penyelenggaraan pemerintahan berasaskan desentralisasi sebagaimana 

diatur dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tugas dan 

tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bergeser yaitu melestarikan 

kesenian daerah sebagai bentuk pelestarian nilai sosial budaya daerah (Betawi) 

menurut Pasal 22 huruf m UU No. 32 Tahun 2004 menjadi kewajiban Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta.  Namun demikian, bukan berarti mengabaikan kesenian daerah 

lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap 

memfasilitasinya sebagai implikasi kedudukan Jakarta sebagai ibukota negara. 

Sehubungan hal tersebut di atas, ke depan pementasan kesenian yang 

dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih banyak pada kesenian Betawi 

dibandingkan dengan kesenian daerah lain.  Hal tersebut ditegaskan dalam 

Keputusan Gubernur Nomor 92 Tahun 2000, bahwa maksud ditetapkan 

Perkampungan Budaya Betawi di Kelurahan Srengseng Sawah adalah untuk 

pelestarian nilai-nilai seni budaya masyarakat Betawi dan tata lingkungannya yang 

mulai hilang dan tersingkirkan oleh pertumbuhan dan perkembangan kota Jakarta 

yang begitu pesat dan tidak terkendali. 

Kemauan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk melestarikan kebudayaan 

Betawi sudah diwujukan, akan tetapi belum diikuti dengan tindakan nyata.  Hal 

tersebut disampaikan oleh tokoh masyarakat Betawi yang tinggal di Srengseng Sawah 

menyatakan sejak ditetapkan menjadi Kampung Betawi belum ada perubahan yang 

signifikan terhadap kehidupan masyarakat yang ditinggal di Srengseng Sawah.  

Pandangan tokoh masyarakat tersebut dapat dipahami, karena kegiatan yang 

dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan relatif kecil ditujukan di 

Perkampungan Betawi tersebut. 

Outcome yang dihasilkan dari pelaksanaan program pada urusan 

Kebudayaan antara lain: 

4. Meningkatnya kualitas pelayanan dan fasilitasi terhadap masyarakat/pelaku seni 

budaya dalam partisipasi pentas seni di ruang publik, dari 52.025 orang pelaku 

seni (2008) menjadi 98.520 orang pelaku seni (2009). 

5. Meningkatnya kualitas pelayanan dan pengunjung museum dari 1.260.150 orang 

(2008) menjadi 1.976.025 orang (2009). 

6. Meningkatnya kualitas pelayanan dan penonton dari 1.375.500 orang pada tahun 

2008 menjadi 2.259.450 orang pada tahun 2009 atau meningkat sebesar 64,3%. 

7. Meningkatnya pembinaan terhadap sanggar seni budaya dari 80 sanggar (2008) 

menjadi 120 sanggar (2009). 

8. Meningkatnya standar kompetensi para pelaku seni budaya tingkat dasar dan 

madya dari 1.140 (2008) menjadi 1.800 orang (2009). 

Mencermati kegiatan pelestarian kesenian Betawi yang dilakukan oleh Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan dalam 2 (dua) tahun terakhir, belum mengarah pada 

kesenian Betawi sebagai kesenian daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah 
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Provinsi DKI Jakarta berdasarkan UU No. 29 Tahun 2007 dan UU No. 32 Tahun 2004.  

Untuk itu, keberadaan Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan diharapkan 

dapat memberikan arah, kebijakan, dan program yang jelas dan pasti untuk 

pelestarian kesenian Betawi dimasa mendatang.  Kondisi tersebut tidak terlepas dari 

komitmen DPRD terhadap dukungan anggaran. 

Di bawah ini disajikan tabel arah kebijakan dan indikasi program aspek 

kesenian. 

Tabel 4.2. 
Arah Kebijakan dan Indikasi Program Aspek Kesenian 

No Strategi Arah Kebijakan 
Indikasi 
Program 

Target Capaian (Thn) 

Short 
(1-2 th) 

Middle 
(3-5 th) 

Long 
(>5 th) 

1.1 Perlindungan 
 Pembentukan 

sistem 
pewarisan dan 
kaderisasi 
seniman 
budaya Betawi 
berbasis 
komunitas 
Betawi agar 
kesenian 
Betawi tetap 
bertahan 

 Memotivasi 
masyarakat 
Betawi dalam 
melestarikan 
kesenian 
Betawi secara 
mandiri 

 Integrasi 
materi seni 
dan budaya 
betawi dalam 
kurikulum 
pendidikan 
dasar 
menengah 
sebagai 
muatan lokal 

  
 

 Mendukung 
eksistensi 
komunitas 
seniman 
Betawi 

 Fasilitasi 
forum 
perumusan 
pakem 
produk seni 
dan budaya 
Betawi 

  
 

 Perlindungan 
hak cipta 
pakem karya 
seni dan 
budaya 
Betawi 

  
 

 Inventarisasi 
dan 
dokumentasi 
hasil karya 
seni Betawi 
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No Strategi Arah Kebijakan 
Indikasi 
Program 

Target Capaian (Thn) 

Short 
(1-2 th) 

Middle 
(3-5 th) 

Long 
(>5 th) 

1.2 Pemanfaatan 
 Peningkatan 

penggunaan 
budaya Betawi 
dalam acara 
seremoni, baik 
yang bercorak 
modern, pesta 
rakyat, 
maupun 
perfilman 
melalui 
promosi 
budaya 

 Memotivasi 
masyarakat 
pengguna seni 
untuk meman-
faatkan seni 
Betawi 

 Peningkatan 
apresiasi 
masyarakat 
terhadap 
karya 
seniman 
Betawi 

 
  

 Memfasilitasi 
pemanfaatan 
kesenian 
Betawi oleh 
kalangan 
pengguna 

 Pemanfaatan 
ikon budaya 
betawi di 
setiap event 
pemerintah 
daerah 

 
  

 Optimalisasi 
penggunan 
IT dalam 
pemanfaatan 
seni dan 
budaya 
Betawi 

 
  

1.3 Pengembangan 
 Pengem-

bangan seni 
Betawi sesuai 
dengan 
perkembangan 
jaman 

 Menumbuhkan 
kreativitas 
seniman 
Betawi dalam 
pengembanga
n kesenian 
Betawi 

 Lomba karya 
seni budaya 
Betawi 

   

 

4.2. Aspek Kepurbakalaan dan Permuseuman 

Di masa lampau perairan Kepulauan Seribu di Jakarta Utara, banyak dilewati 

kapal-kapal kargo asing. Perdagangan dengan kerajaan besar di Nusantara sudah 

terjalin sebelum terbentuknya Batavia.  Hal ini diketahui dari banyaknya peninggalan 

bawah air di perairan ini.  Berbagai benda arkeologi seperti keramik, logam, dan kaca 

banyak ditemukan nelayan tradisional secara tidak disengaja.  Sejak itu perburuan 

benda-benda kuno dari sisa-sisa kapal karam, gencar dilakukan secara ilegal di 

wilayah perairan kota Jakarta. 

Pada 1997 dilakukan pencarian dan penggalian secara legal di dekat 

pertambangan minyak Intan.  Situs Intan ini menghasilkan sekitar 11.000 buah barang 

yang sangat menakjubkan dari sebuah kapal yang dianggap tertua di Asia Tenggara. 

Pengujian dengan pertanggalan Radio-Carbon, diperkuat dengan analisis keramik dan 

koin Cina, menunjukkan artefak-artefak tersebut berasal dari abad ke-10. 
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Sedangkan dari badan kapal yang tersisa, disimpulkan bahwa kapal itu adalah 

perahu layar buatan Indonesia.  Mungkin kapal itu sedang dalam pelayaran dari 

ibukota Sriwijaya, Palembang, menuju ke Jawa Tengah atau Jawa Timur.  Muatan 

kapal itu berupa keramik Cina, lantakan logam, perhiasan, cermin Cina, barang kaca 

dari Arab, dan aneka bahan barang organik. 

Sebelumnya, pada 1991 petugas patroli TNI-AL pernah menangkap dan 

menyita benda-benda purbakala yang diambil tanpa izin dari sekitar Pulau Jaga Utara.  

Semua benda berupa keramik, terdiri atas mangkuk, piring, botol, pasu, kendi, cepuk, 

dan guci.  Dari hasil identifikasi diketahui keramik-keramik tersebut berasal dari Cina, 

terutama dari provinsi Guangdong, dibuat pada abad ke-10 hingga ke-13 pada masa 

dinasti Song. 

Pada 2005, patroli TNI-AL juga menyita sejumlah benda kuno yang diangkat 

tanpa izin dari perairan Pulau Belanda.  Barang-barang itu berupa lebih dari 200 

potong keramik, benda logam, dan gading gajah.  Seluruhnya merupakan barang-

barang buatan Cina dari abad ke-17 dan ke-18, masa pemerintahan dinasti Qing. 

Jelas, perairan Jakarta telah berperan penting sejak lama dalam mengisi 

sejarah kuno Indonesia.  Untuk itu perlu kesadaran dan kepedulian dari kita bersama 

agar data yang masih terpendam itu, tidak diganggu oleh tangan-tangan jahil manusia. 

Selain di wilayah perairan Jakarta banyak benda purbakala yang di temukan 

di wilayah daratan Jakarta, salah satunya adalah ditemukannya parasasti tugu di 

daerah cilincing dan penemuan candi di lokasi pembangunan perpustakaan pusat 

Universitas Islam Indonesia.  Ditemukannya situs-situs purbakala ini temyata belum 

didukung penelitian arkeologi yang memadai.  Upaya untuk mengungkap lebih jauh 

keberadaan situs-situs tersebut sering terganjal pesatnya pembangunan fisik.  

Pembangunan perumahan oleh penduduk, tempat perdagangan, perkantoran, real 

estate, dan jalan semakin sulit dikendalikan. 

Akibatnya, SK Gubernur DKI tentang penetapan wilayah Tugu dan situs-situs 

lain sebagai daerah yang dilindungi Undang-undang Kepurbakalaan (Monumenen 

Ordonnantie), tidak mampu dipertahankan lagi.  Situs-situs yang berkenaan dengan 

masa awal perkembangan sejarah Jakarta telantar, bahkan rusak dan hilang. 

Rencana untuk menjadikan wilayah Tugu sebagai "Suaka Budaya Sejarah" 

belum bisa terpenuhi.  Beberapa situs yang tadinya akan diekskavasi, terpaksa 

diurungkan karena lokasinya sudah keburu terbelah oleh pembangunan jalan.  Bahkan 

radius 600 meter dari Gereja Tugu, yang instruksinya akan dibiarkan kosong, temyata 

dilanggar pengambil keputusan sendiri (pemerintah) dengan tujuan melakukan 

pembangunan. 

Situs Tugu hilang karena kurang kepedulian pemerintah dan masyarakat. 

Pemerintah di satu pihak melindungi warisan kuno, tetapi di pihak lain pemerintah juga 

yang menghilangkan warisan-warisan kuno itu melalui peningkatan berbagai 

pembangunan fisik.  Penggalian penyelamatan sebagai usaha konservasi peninggalan 

terpendam, hanya pernah dua kali dilakukan.  Begitu pula, konservasi lingkungan seni 

budayanya.  Sejauh ini hasil yang diperoleh belum dapat dikatakan maksimal. 
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Kini, situs Tugu dan sistus-situs lainnya hanya tinggal nama saja.  Itu pun 

hanya bisa dijumpai di gedung arsip dan museum.  Usaha para arkeolog untuk 

menyelamatkan benda-benda yang tersisa, menjadi sia-sia karena kalah cepat oleh 

pembangunan fisik.  Jakarta telah mengorbankan warisan berharga untuk generasi-

generasi mendatang. 

Dengan dalih "demi kepentingan ekonomi" berbagai peninggalan masa 

lampau itu begitu mudahnya tergusur oleh pembangunan.  Juga dengan mengabaikan 

undang-undang perlindungan situs-situs kuno yang sudah dibuat jauh sebelumnya 

oleh Pemerintah Indonesia sendiri maupun UNESCO.  Bahkan Undang-undang Benda 

Cagar Budaya Nasional yang berlaku sejak 1992 belum dapat memberikan kontribusi 

besar bagi pelestarian denda-benda purbakala.  Salah satu contoh kerugian yang 

diperoleh adalah tidak mungkin lagi bisa mengetahui lokasi yang tepat dari Kerajaan 

Tarumanagara yang merupakan sumber sejarah bagi terbentuknya wilayah Jakarta. 

Peran Pemprov DKI Jakarta dalam melestarikan benda dan situs purbakala 

lebih menitikberatkan pada model pengelolaan melalui permuseuman.  Namun 

Pemprov DKI telah melakukan kerjasama dengan Pemerintah Pusat dalam 

pemeliharaan situs dan benda purbakala yang sejalan dengan program nasional.  

Upaya tersebut dilakukan dengan memberikan fasilitas terhadap Balai Pelestarian 

Peninggalan Purbakala (BP3) dalam melestarikan dan melakukan penelitian terhadap 

situs dan benda purbakala di wilayah Jakarta dan sekitarnya.  Balai Pelestarian 

Peninggalan Purbakala (BP3) merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari 

Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang berada di daerah.  Balai ini berada di 

bawah koordinasi Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala.  Sebelumnya, lembaga 

ini bernama Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP).  Balai Pelestarian 

Peninggalan Purbakala yang menangani wilayah DKI Jakarta adalah BP3 Serang, 

dengan cakupan wilayah kerja: Provinsi Banten, Jawa Barat, DKI Jakarta, dan 

Lampung. 

Sesuai dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. KM. 

51/OT.001/MKP/2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian 

Peninggalan Purbakala, fungsi dari lembaga ini sebagai berikut: (a) melaksanakan 

pemeliharaan, pengelolaan, dan pemanfaatan peninggalan purbakala bergerak 

maupun tidak bergerak serta situs peninggalan arkeologi bawah air; (b) melaksanakan 

perlindungan peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak serta situs 

termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan; (c) 

melaksanakan pemugaran peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak 

serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan; (d) 

melaksanakan dokumentasi peninggalan purbakala bergerak maupun tidak bergerak 

serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun yang tersimpan di ruangan; (e) 

melaksanakan penyidikan dan pengamanan terhadap peninggalan purbakala bergerak 

maupun tidak bergerak serta situs termasuk yang berada di lapangan maupun di 

ruangan; (f) melaksanakan bimbingan dan penyuluhan kepada masyarakat tentang 

peninggalan sejarah dan purbakala; (g) melaksanakan penetapan benda cagar 

budaya (BCB) bergerak di wilayah kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala; (h) 

melaksanakan usuran tata usaha dan rumah tangga Balai Pelestarian Peninggalan 

Purbakala. 

http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Unit_pelaksana_teknis&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Kementerian_Kebudayaan_dan_Pariwisata_Indonesia
http://id.wikipedia.org/w/index.php?title=Direktorat_Jenderal_Sejarah_dan_Purbakala_Kementerian_Kebudayaan_dan_Pariwisata_Indonesia&action=edit&redlink=1
http://id.wikipedia.org/wiki/Benda_cagar_budaya
http://id.wikipedia.org/wiki/Benda_cagar_budaya
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Sedangkan dalam meningkatkan peran serta masyarakat dalam melestarikan 

peninggalan purbakala, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan kerjasama dengan 

berbagai perguruan tinggi serta komunitas pemerhati peninggalan purbakala dan 

sejarah. 

Selain peninggalan purbakala terdapat juga permuseuman di wilayah Provinsi 

DKI Jakarta.  Dewasa ini, museum yang ada di DKI Jakarta telah mengalami suatu 

perkembangan. Museum tidak lagi ingin disebut sebagai ’gudang’ atau tempat 

menyimpan barang antik seperti anggapan masyarakat pada umumnya, tetapi 

museum berusaha untuk menjadi tempat dimana pengunjung dapat merasakan suatu 

suasana dan pengalaman yang berbeda, yang hanya akan mereka dapatkan jika 

mereka berkunjung ke museum. Perubahan ini membuat peran museum berkembang 

menjadi tempat preservasi, penelitian dan komunikasi, yang tujuannya untuk 

menyampaikan misi edukasi sekaligus rekreasi kepada masyarakat (Weil, 1990; 

Hooper-Greenhill, 1994:140). 

Perubahan tersebut juga membuat misi edukasi yang diemban oleh museum 

mengalami pergeseran. Selama ini, peran edukasi museum untuk menyampaikan misi 

pendidikan mereka kepada anak-anak. Perubahan paradigma museum tersebut juga 

harus dapat menyampaikan misi edukasinya itu kepada semua lapisan masyarakat. 

Museum tidak hanya sekadar menjadi tempat untuk mendidik masyarakat, tetapi 

menjadi tempat pembelajaran, yang termasuk di dalamnya tempat dimana pengunjung 

dapat mem-peroleh pengalaman (Ambrose dan Paine, 2006:46 -48). 

Sementara itu, kenaikan jumlah pengunjung yang signifikan menjadi suatu 

ukuran bahwa museum telah berhasil menarik minat masyarakat untuk datang 

berkunjung. Lebih jauh lagi, hal ini juga dapat memberikan suatu asumsi bahwa 

museum telah menjadi satu alternatif baru bagi masyarakat untuk menghabis-kan 

waktu luang, sekaligus sebagai tempat dimana mereka dapat memperoleh 

pengalaman baru. Namun bila dikaitkan dengan perkembangan peran edukasi 

museum untuk menjangkau semua lapisan masyarakat, serta perlunya meningkatkan 

kualitas pemahaman pengunjung terhadap museum, bentuk pengelolaan museum di 

DKI Jakarta harus memiliki berbagai strategi dan model dalam memenuhi kebutuhan 

pengunjungnya. 

Sebagai salah satu contoh pola penanganan museum yang ada di DKI 

Jakarta adalah Museum Sejarah Jakarta (MSJ). Museum ini dikenal dengan nama 

Museum Fatahillah adalah sebuah museum yang terletak di Jalan Taman Fatahillah 

No.2 Jakarta Barat. (Ataladjar, 2003:262 – 267; Heuken, 1982:34 – 35). Museum ini 

berada di lokasi yang cukup strategis, yaitu berada di daerah wisata Kota Tua Jakarta. 

Akses menuju museum ini dapat dicapai dengan cukup mudah oleh warga Jakarta, 

karena telah tersedia berbagai sarana dan prasarana, seperti jalan raya, stasiun dan 

jalur kereta api, serta terminal dan jalur bus Transjakarta. 

Dalam menjalankan kegiatannya, MSJ memiliki visi dan misi yang dijadikan 

pedoman. Visi MSJ menggambarkan harapan museum di masa depan, yaitu untuk 

menjadikan MSJ sebagai obyek wisata unggulan. Hal ini berkaitan dengan lokasi di 

mana MSJ berada, yaitu di wilayah Kota Tua Jakarta yang sejak tahun 2007 telah 

diresmikan sebagai salah satu daerah wisata. Sementara itu, misi yang diemban MSJ 
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selain melaksanakan berbagai fungsi museum juga bermaksud untuk memberikan 

pelayanan jasa informasi sejarah kota Jakarta. 

Salah satu hal yang penting bagi museum adalah produk yang dimilikinya. 

Selain itu, karakteristik pengunjung museum juga diperlukan, karena untuk 

menentukan strategi edukasi dan pemasarannya museum memerlukan informasi 

berkaitan dengan jenis pengunjung untuk mengetahui kebutuhan mereka terkait 

dengan layanan informasi yang diberikan museum. Karakteristik pengunjung MSJ 

dalam penelitian ini dikelompokkan berdasarkan demografi, antara lain menurut jenis 

kelamin, umur, tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan tujuan kunjungan ke museum. 

Berdasarkan usia, sebagian besar pengunjung MSJ berusia dibawah 20 

tahun, yaitu sekitar 43,8% dan paling sedikit yang berusia di atas 50 tahun yaitu hanya 

8%. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar pengunjung MSJ 

memiliki latar pendidikan SMU sebanyak 41,4% dan paling rendah adalah tingkat 

SMP, yaitu sebanyak 2,3%. Kemudian berdasarkan pekerjaan, sebanyak 55,5% 

berprofesi sebagai pelajar, baik itu pelajar mulai tingkat SLTP hingga sarjana (tingkat 

S2 dan S3), dan sebanyak 7,8% masing-masing merupakan pegawai negeri sipil dan 

mereka yang memiliki profesi lain. Terakhir berdasarkan alasan berkunjung, dapat 

diketahui bahwa sebagian besar sampel pengunjung, yaitu sebanyak 48,4% 

mengunjungi museum dengan tujuan untuk berekreasi, dan paling rendah, yaitu 

sebanyak 5.8% datang ke museum untuk melakukan penelitian. 

Strategi edukasi yang dapat diterapkan MSJ adalah strategi yang menerapkan 

cara belajar aktif dengan melibatkan pengunjung beserta pengetahuan dan 

pengalaman yang mereka miliki, dan disajikan lewat konsep edutainment. Untuk 

pengembangannya, MSJ dapat mengembangkan produknya tidak hanya di dalam 

museum, tetapi juga membawanya keluar. 

Di bawah ini disajikan tabel arah kebijakan dan indikasi program aspek 

kepurbakalaan dan permuseuman. 

Tabel 4.3. 
Arah Kebijakan dan Indikasi Program Aspek Kepurbakalaan dan Permuseuman 

No Strategi Arah Kebijakan Indikasi Program 

Target Capaian (thn) 

Short 
(1-2) 

Middle 
(3-5) 

Long 
(>5) 

2.1 Perlindungan 
 Perlindungan 

artefak 
purbakala 
melalui 
pendataan dan 
dokumentasi 
artefak budaya 
Betawi 

 Meningkatkan 
kegiatan 
pendataan dan 
dokumentasi 
artefak budaya 
Betawi 

 Inventarisasi 
dan 
dokumentasi 
kepurbakalaan 
Betawi 

  
 

 Revitalisasi 
lembaga 
pendataan dan 
pendokumentas
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No Strategi Arah Kebijakan Indikasi Program 

Target Capaian (thn) 

Short 
(1-2) 

Middle 
(3-5) 

Long 
(>5) 

ian artefak 
Betawi 

 Penguatan 
dukungan 
penelitian 
arkeologi 
kebudayaan 
Betawi 

 Memfasilitasi 
kegiatan 
penelitian 
arkeologi 
kebudayaan 
Betawi 

 Penelitian 
arkeologi 
kebudayaan 
Betawi 

  
 

 Pembentukan 
sistem 
pewarisan dan 
kaderisasi 
arkeolog 
budaya Betawi 
berbasis 
komunitas 
betawi agar 
kepurbakalaan 
Betawi tetap 
bertahan 

 Menumbuhkan 
kesadaran 
masyarakat 
Betawi dalam 
melestarikan 
kepurbakalaan 
Betawi secara 
mandiri 

 Integrasi materi 
kepurkalaan 
Betawi dalam 
kurikulum 
pendidikan 
dasar dan 
menengah 
sebagai muatan 
local 

 
  

2.2. Pemanfaatan 
 Optimalisasi 

peran museum 
dalam 
preservasi, 
penelitian, dan 
komunikasi  
penemuan 
artefak Betawi 

 Mengotimalkan 
museum dalam 
preservasi, 
penelitian, dan 
komunikasi  
penemuan 
artefak Betawi 

 Revitalisasi 
pengelolaan 
museum untuk 
preservasi, 
penelitian, dan 
komunikasi 
artefak Betawi 

 
  

 Optimalisasi 
penggunan 
sistem 
informasi dalam 
pengenalan 
kepurbakalaan 
Betawi 

   

2.3. Pengembangan 
 Optimalisasi 

penelitian 
kepurbakalaan 
budaya Betawi 

 Menumbuhkan 
motivasi peneliti 
kepurbakalan 
budaya Betawi 

 Pembetukan 
forum peneliti 
kepurbakalaan 
budaya Betawi 

   

 Mendukung 
penelitian 
kepurbakalaan 
budaya Betawi 

 Gelar temuan 
kepurbakalaan 
Betawi 
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4.3. Aspek Kesejarahan Kota Jakarta 

Secara garis besar peninggalan bersejarah di DKI Jakarta terbagi dalam dua 

klasifikasi, yaitu nilai-nilai sejarah dan benda/ bangunan bersejarah (BCB).  Nilai-nilai 

sejarah ini umumnya diwujudkan dengan literatur dari berbagai sumber yang 

merupakan keterangan terbentuknya Kota Jakarta.  Demkian halnya dengan 

benda/bangunan bersejarah yang juga bukti-bukti dari perkembangan sejarah Kota 

Jakarta.   

Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan Kerajaan Sunda 

yang bernama Sunda Kelapa, berlokasi di muara Sungai Ciliwung.  Ibukota Kerajaan 

Sunda yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Pajajaran atau Pajajaran (sekarang 

Bogor) dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kalapa selama dua hari perjalanan. 

Menurut sumber Portugis, Sunda Kalapa merupakan salah satu pelabuhan yang 

dimiliki Kerajaan Sunda selain pelabuhan Banten, Pontang, Cigede, Tamgara dan 

Cimanuk. Sunda Kalapa yang dalam teks ini disebut Kalapa dianggap pelabuhan yang 

terpenting karena dapat ditempuh dari ibu Kota kerajaan yang disebut dengan nama 

Dayo (dalam bahasa Sunda modern: dayeuh yang berarti ibu kota) dalam tempo dua 

hari. Kerajaan Sunda sendiri merupakan kelanjutan dari Kerajaan Tarumanagara pada 

abad ke-5 sehingga pelabuhan ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan 

diperkirakan merupakan ibukota Tarumanagara yang disebut Sundapura. 

Pada abad ke-12, pelabuhan ini dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk.  

Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur 

Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, 

kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, anggur, dan zat warna untuk ditukar dengan 

rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. 

4.3.1. Jayakarta (1527–1619) 

Orang Eropa pertama yang datang ke Jakarta adalah orang Portugis.  Pada 

abad ke-16, Surawisesa, raja Sunda meminta bantuan Portugis yang ada di Malaka 

untuk mendirikan benteng di Sunda Kelapa untuk perlindungan dari kemungkin-an 

serangan Cirebon yang akan memisahkan diri dari Kerajaan Sunda.  Upaya 

permintaan bantuan Surawisesa kepada Portugis di Malaka tersebut diabadikan oleh 

orang Sunda dalam cerita pantun seloka Mundinglaya Dikusumah di mana 

Surawisesa diselokakan dengan nama gelarnya yaitu Mundinglaya.  Namun sebelum 

pendirian benteng tersebut terlaksana, Cirebon yang dibantu Demak langsung 

menyerang pelabuhan tersebut.  Orang Sunda menyebut peristiwa ini tragedi karena 

penyerangan tersebut membungihanguskan kota pelabuhan tersebut dan membunuh 

banyak rakyat Sunda disana termasuk sahbandar pelabuhan.  Penetapan hari jadi 

Jakarta tanggal 22 Juni adalah berdasarkan tragedi penaklukan pelabuhan Sunda 

Kelapa oleh Fatahillah pada tahun 1527 dan mengganti nama kota tersebut menjadi 

Jayakarta yang berarti “kemenangan”. 
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4.3.2. Batavia (1619–1942) 

Orang Belanda datang ke Jayakarta sekitar akhir abad ke-16, setelah singgah 

di Banten pada tahun 1596.  Pada 1619, VOC dipimpin oleh Jan Pieterszoon Coen 

menaklukan Jayakarta dan kemudian mengubah namanya menjadi Batavia.  Selama 

kolonialisasi Belanda, Batavia berkembang menjadi kota yang besar dan penting.  

(Lihat Batavia).  Untuk pembangunan kota, Belanda banyak mengimpor budak-budak 

sebagai pekerja.  Kebanyakan dari mereka berasal dari Bali, Sulawesi, Maluku, 

Republik Rakyat Cina, dan pesisir Malabar, India.  Mereka inilah yang kemudian 

membentuk komunitas yang dikenal dengan nama suku Betawi. 

Pada tanggal 9 Oktober 1740, terjadi kerusuhan di Batavia dengan 

terbunuhnya 5.000 orang Tionghoa.  Dengan terjadinya kerusuhan ini, banyak orang 

Tionghoa yang lari keluar kota dan melakukan perlawanan terhadap Belanda.  Dengan 

selesai-nya Koningsplein (Gambir) pada tahun 1818, Batavia berkembang ke arah 

selatan.  Tahun 1910, Belanda membangun kota taman Menteng, dan wilayah ini 

menjadi tempat baru bagi petinggi Belanda menggantikan Molenvliet di utara.  Di awal 

abad ke-20, Batavia di utara, Koningspein, dan Mester Cornelis (Jatinegara) telah 

terintegrasi menjadi sebuah kota. 

4.3.3. Djakarta (1942–1972) 

Penjajahan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama 

Batavia menjadi Jakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia II.  Kota ini 

juga merupakan tempat dilangsungkannya Proklamasi Kemerdekaan Republik 

Indonesia pada 17 Agustus 1945 dan diduduki Belanda sampai pengakuan kedaulatan 

tahun 1949. 

Pemprov DKI telah menetapkan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi 

DKI Jakarta beserta Unit-Unit Pelaksana Teknis dibawah koordinasi Dinas 

Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi DKI Jakarta, sebagai Satuan Kerja Perangkat 

Daerah (SKPD) yang melaksanakan kewenangan Gubernur DKI Jakarta dalam upaya 

memelihara dan melindungi nilai-nilai sejarah dan benda/ bangunan bersejerah. 

Upaya tersebut direliasikan dengan menetapkan SK Gubernur KDKI No. 475 Tahun 

1993 tentang Penetapan Bangunan-Bangunan Bersejarah Di Daerah Khusus Ibukota 

Jakarta Sebagai Benda Cagar Budaya. 

Selain itu, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 

Provinsi DKI Jakarta telah menetapkan Tim Sidang pemugaran yang merupakan Tim 

Ahli Cagar Budaya dengan tugas membantu merumuskan kebijakan bagi 

perlindungan, pemanfaat-an dan pengembangan Bangunan Cagar Budaya (BCB).  

Hal ini dilakukan berdasarkan pertimbanagan bahwa pelestarian dan perlindungan 

BCB yang berada di Wilayah Provinsi DKI Jakarta memiliki kontribusi yang sangat 

berarti bagi keberadaan bangsa Indonesia maupun masyarakat DKI Jakarta.  Hal itu 

didasarkan pada pemahaman banyak BCB yang ada di wilayah Provinsi DKI Jakarta, 

mengandung nilai-nilai sejarah perjalanan pembentukan bangsa dan negara 

Indonesia, termasuk perkembangan Jakarta sebagai ibu kota negara. Faktor lainnya 

adalah BCB memiliki fungsi-fungsi penting yang dapat menentukan tingkat peradaban 
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suatu masyarakat dalam kehidupan masyarakat internasional, di antaranya yaitu: 

Pertama, BCB dapat berfungsi edukatif yang mampu memberikan pelajaran bagi 

generasi sekarang dan akan datang. Kedua, BCB memiliki fungsi inspriatif, artinya 

bisa menjadi sumber inspirasi bagi generasi mendatang dalam berinovasi sesuai 

dengan jati diri. Ketiga, adalah fungsi rekreatif, keberadaan BCB dapat dijadikan 

sebagai objek wisata serta dapat membangkitkan kenanangan atas berbagai hal yang 

terjadi pada masa lampau. Selain ketiga fungsi tersebut, ada pula fungsi sosial dan 

ekonomis dari BCB yang dapat mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat, 

khususnya bagi masyarakat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta. 

Selain itu, diperlukannya perhatian besar dari Pemprov DKI Jakarta dan 

masyarakat Jakarta terhadap pelestarian dan perlindungan BCB, berdasarkan 

pertimbangan ditetapkannya UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dan 

Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1999 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan 

Lingkungan dan Bangunan Cagar Budaya. Apabila mencermati tujuan ditetapkannya 

UU No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah DKI Jakarta No. 9 Tahun 1999, 

terdapat dua hal penting yaitu: Pertama, masyarakat dan pemerintah dapat bersama-

sama berperan serta melindungi warisan budaya tangible maupun intangible dari 

berbagai ancaman yang dapat merusak nilai-nilai sejarah kebudayaan nasional dan 

kebudayaan kota Jakarta. 

Kedua, pengembangan dan pemanfaatan BCB mampu meningkat-kan 

kesejahteraan masyarakat dan dapat membantu menjadi solusi bagi permasalahan 

yang ada di DKI Jakarta. Kedua hal penting tersebut telah menjadi tanggung jawab 

gubernur yang secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Provinsi DKI Jakarta sebagaimana yang diamanatkan Peraturan Daerah Nomor 10 

Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Namun tanggung jawab tersebut 

belum dapat dilaksanakan sepenuhnya oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

Provinsi DKI Jakarta, sebab belum ada Peraturan Gubernur sebagai peraturan 

pelaksanaan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1999, menjadi pedoman bagi Dinas 

Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam melaksanakan tanggung 

jawab Gubernur berkaitan dengan perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan 

BCB. 

Merujuk pada uraian sebelumnya, selain berpedoman pada UU No. 11 Tahun 

2010 dan Peraturan Daerah No. 9 Tahun 1999, terdapat beberapa hal yang perlu 

dicermati sebelum merumuskan rancangan Peraturan Gubernur berkaitan dengan 

perlindungan, pemanfaatan dan pengembangan BCB, yaitu: 

1. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 475 

Tahun 1993 telah menetapkan 126 bangunan menjadi BCB baik yang dimiliki 

Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah dan Masyarakat. Penetapan 

bangunan tersebut memiliki konsekuensi hukum pada Pemerintah Provinsi DKI 

Jakarta yang secara operasional menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan.  Namun penetapan BCB oleh Gubernur tersebut perlu ditelaah 

kembali karena sudah ada peraturan perundang-undangan baru yang menjadi 

pedoman bagi Pemprov DKI Jakarta dalam melindungi, memanfaatkan dan 

mengembangkan BCB yaitu UU No. 11 Tahun 2010. Selain itu, penetapan BCB 

tersebut tidak akan memiliki arti apa-apa jika belum diikuti dengan kegiatan 
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pelestarian, perlindungan, penyelamatan, dan pengamanan melalui suatu 

perencanaan dan pengelolaan yang memadai, sehingga BCB yang telah 

ditetapkan oleh Gubernur melalui Surat Keputusan No. 475 Tahun 1993 tidak 

sesuai dengan maksud dan tujuan ditetapkan BCB. Hal tersebut diperkuat dengan 

adanya laporan pertanggung jawaban Gubernur tahun 2009 dan 2010, yang 

menyatakan bahwa belum ada standar operasional pelaksanaan dalam penetapan 

suatu bangunan menjadi BCB yang merupakan aturan pelaksanaan Peraturan 

Daerah No. 9 Tahun 1999. 

2. BCB yang ditetapkan Gubernur berdasarkan SK No. 475 Tahun 1993 tidak hanya 

menetapkan BCB yang menjadi kewenangan daerah dan masyarakat Jakarta, 

melainkan juga milik Pemerintah Pusat, seperti Istana Presiden, Istana Wakil 

Presiden, bangunan kantor kementerian dan lembaga negara, serta aset negara 

yang dikelola oleh BUMN. Hal ini akan berimplikasi adanya tuntutan pembiayaan 

pemeliharaan yang menjadi tanggung jawab Pemprov DKI Jakarta, padahal itu 

merupakan asset pemerintah pusat. Hal itu dapat dilihat dari kewajiban Pemerintah 

Daerah dalam pelestarian BCB berdasarkan UU No. 11 Tahun 2010, meliputi: (a) 

meng-alokasikan anggaran dari APBD untuk pelindungan, pengembangan, 

pemanfaatan, dan kompensasi kepada masyarakat atas bangunannya ditetapkan 

sebagai BCB dengan memperhatikan prinsip proporsional; (b) menyediakan dana 

cadangan untuk penyelamatan BCB dalam keadaan darurat; (c) melakukan 

pengawasan pelestarian BCB sesuai dengan kewenangannya. Situasi tersebut 

bisa dipahami pada tahun 1993, saat itu sistem pemerintahan masih bersifat 

sentralistik. Namun saat ini dengan adanya era otonomi daerah dan supremasi 

hukum, kondisi demikan perlu berpedoman pada peraturan perundang-undangan 

dan tugas dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelestarian 

BCB yang mencerminkan budaya lokal atau daerah. 

3. Saat ini Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata belum 

menetapkan standar prosedur penetapan bangunan menjadi BCB. Di sisi lain 

prosedur penilaian bangunan menjadi BCB antara yang dilakukan Kementerian 

Kebudayaan dan Pariwisata dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berbeda. Hal 

itu dapat dilihat penetapan BCB yang menjadi tanggung jawab pemerintah pusat 

berdasarkan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 

PM.13/PW.007/MKP/05 tidak menetapkan semua BCB yang telah ditetapkan 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

No.0128/M/1998 dan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 

0578/U/1983 seperti: Gedung Museum Nasional/Gedung Gajah, Gereja Immanuel, 

Gedung Museum Joang’45, Masjid Jami An Nawier, Bangunan Museum Tekstil, 

Masjid Luar Batang, Museum Bahari. Sementara itu dalam Keputusan Gubernur 

No. 475 Tahun 1993 bangunan-bangunan tersebut ditetapkan sebagai BCB DKI 

Jakarta. 

4. UU No. 11 Tahun 2010 telah mengamanatkan kepada Gubernur selaku Kepala 

Daerah sebagai bahwa Gubernur dapat menetapkan status bangunan menjadi 

BCB setelah mendapatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya. Wewenang 

Gubernur tersebut merupakan wewenang atribusi yang wajib dilaksanakan oleh 

gubernur karena sudah dimanatkan undang-undang. Memperhatikan kewenangan 

tersebut, keberadaan Tim Ahli Cagar Budaya Daerah sangat menentukan dalam 
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penetapan suatu bangunan menjadi BCB. Di Provinsi DKI Jakarta Tim Ahli Cagar 

Budaya Daerah disebut dengan Tim Sidang Pemugaran (TSP), meskipun UU No. 

5 Tahun 1992 dan PP No. 10 Tahun 1993 tidak memerintahkan untuk dibentuk Tim 

Ahli. Berdasarkan teori wewenang sebagaimana dikemukakan sebelumnya,  

bahwa pembentukan TSP termasuk wewenang delegasi. Oleh sebab itu, segala 

bentuk keputusan TSP atas penilaian kelayakan suatu bangunan untuk ditetapkan 

oleh Gubernur menjadi BCB menjadi tanggung jawab TSP. Tanggung jawab TSP 

lebih kuat lagi karena UU No. 10 Tahun 2011 memberikan wewenang kepada TSP 

yang disebut dengan Tim Ahli Cagar Budaya yaitu kelompok ahli pelestarian dari 

berbagai bidang ilmu yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan 

rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya dalam 

hal ini BCB. 

Mencermati uraian tersebut di atas, upaya pelestarian aspek sejarah yang 

dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tidak sejalan dengan tugas dan wewenang 

yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan, yaitu UU No. 29 Tahun 2007 dan 

UU No. 32 Tahun 2004. Atas dasar itu, keberadaan Peraturan Daerah Pelestarian 

Kebudayaan dimasa mendatang dapat memberikan arah, kebijakan, dan program 

yang jelas dan pasti dalam upaya pelestarian aspek sejarah kebudayaan daerah 

(Betawi) tanpa mengabaikan kebudayaan nasional sebagai implikasi kedudukan 

Jakarta sebagai ibukota negara. 

Di bawah ini disajikan arah kebijakan dan indikasi program aspek 

kesejarahaan. 

Tabel 4.4. 
Arah Kebijakan dan Indikasi Program Aspek Kesejarahan 

No Strategi Arah Kebijakan 
Indikasi 
Program 

Target Capaian (thn) 

Short 
(1-2) 

Middle 
(3-5) 

Long 
(>5) 

3.1. Perlindungan 
 Pembentukan 

sistem 
“pewarisan” 
dan kaderisasi 
sejarawan 
budaya Betawi  
berbasis 
komunitas 
Betawi agar 
Sejarah 
Betawi tidak 
terlupakan 

 Menumbuhka
n motivasi 
masyarakat 
Betawi dalam 
melestarikan 
sejarah 
Betawi secara 
mandiri 

 Integrasi 
materi 
sejarah 
Betawi dalam 
kurikulum 
pendidikan 
dasar dan 
menengah 
sebagai 
muatan lokal 

 
  

 Mendukung 
eksistensi 
komunitas 
sejarawan 
Betawi 

 Fasilitasi 
forum 
komunikasi 
sejarawan 
Betawi 

 
  



Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan | 4-22 

No Strategi Arah Kebijakan 
Indikasi 
Program 

Target Capaian (thn) 

Short 
(1-2) 

Middle 
(3-5) 

Long 
(>5) 

 Optimalisasi 
pengelolaan 
cagar budaya 
peninggalan 
sejarah Betawi 

 Melakukan 
pengelolaan 
cagar budaya 
betawi secara 
optimal 

 Revitalisasi 
cagar-cagar 
budaya 
Betawi 

  
 

3.2. Pemanfaatan 
 Optimalisasi 

pemanfaatan 
sanggar cerita, 
teater, dan 
rumah 
produksi 
dalam 
pembuatan 
drama, film, 
dan produk 
kesenian yang 
mengangkat 
sejarah Betawi 
lainnya 

 Fasilitasi 
minat 
masyarakat 
terhadap 
sejarah 
Betawi 

 Peningkatan 
muatan 
sejarah dalam 
produk seni 
dan budaya 
Betawi 

 
  

  Optimalisasi 
penggunan 
teknologi 
informasi 
dalam 
pengenalan 
sejarah 
Betawi 

   

3.3. Pengembangan 
 Optimalisasi 

penelitian dan 
pengembanga
n sejarah 
Betawi 

 Menumbuhka
n kreativitas 
peneliti 
sejarah 
Betawi 

 Mengoptimalk
an forum 
sejarawan 
Betawi 

   

 Mendukung 
penelitian dan 
pengembang
an sejarah 
Betawi 

 Penggalian 
kekayaan 
budaya dari 
tiga kelompok 
masyarakat 
Betawi 

   

 

4.4. Aspek Kebahasaan dan Kesastraan 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa budaya Jakarta merupakan 

budaya campuran dari beragam etnis. Sejak zaman Belanda, Jakarta merupakan ibu 

kota Indonesia yang menarik pendatang dari dalam dan luar Nusantara. Suku-suku 

yang mendiami Jakarta antara lain, Jawa, Sunda, Minang, Batak, dan Bugis. Selain 

dari penduduk Nusantara, budaya Jakarta juga banyak menyerap dari budaya luar, 

seperti budaya Arab, Tiongkok, India, dan Portugis. 
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Jakarta merupakan daerah tujuan urbanisasi berbagai ras di dunia dan 

berbagai suku bangsa di Indonesia, untuk itu diperlukan bahasa komunikasi yang 

biasa digunakan dalam perdagangan yaitu Bahasa Melayu. Penduduk asli yang 

berbahasa Sunda pun akhirnya menggunakan bahasa Melayu tersebut. 

Walau demikian, masih banyak nama daerah dan nama sungai yang masih 

tetap dipertahankan dalam bahasa Sunda seperti kata Ancol, Pancoran, Cilandak, 

Ciliwung, Cideng, dan lain-lain yang masih sesuai dengan penamaan yang 

digambarkan dalam naskah kuno Bujangga Manik yang saat ini disimpan di 

perpustakaan Bodleian, Oxford, Inggris. 

Meskipun bahasa formal yang digunakan di Jakarta adalah Bahasa Indonesia, 

bahasa informal atau bahasa percakapan sehari-hari adalah Bahasa Melayu dialek 

Betawi. Berbeda dengan penduduk asli di Kampung Jatinegara Kaum, mereka masih 

kukuh menggunakan bahasa leluhur mereka yaitu bahasa Sunda. Demikian halnya 

dengan b juga digunakan oleh penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti Jawa, 

Sunda, Minang, Batak, Madura, Bugis, dan juga Arab, India dan Tionghoa. Untuk 

berkomunikasi antar berbagai suku tersebut menggunakan Bahasa Indonesia. 

Selain itu, muncul juga bahasa gaul yang tumbuh di kalangan anak muda 

dengan kata-kata yang kadang-kadang dicampur dengan bahasa asing. Bahasa 

Inggris merupakan bahasa asing paling banyak digunakan, terutama untuk 

kepentingan diplomatik, pendidikan, dan bisnis. Bahasa Mandarin juga menjadi 

bahasa asing yang banyak digunakan terutama di kalangan pebisnis Tionghoa. 

Pelestarian dan pengembangan kebahasaan di DKI Jakarta selain bertujuan 

untuk mencegah bahasa daerah (bahasa Betawi) terancam punah, juga untuk 

menumbuhkan jati diri dan membangun suatu peradaban melalui keanekaragaman 

bahasa yang bisa memperkaya bentuk bentuk komunikasi. Hal ini dilakukan sebagai 

salah satu trigger untuk meningkatkan kemampuan komunikasi antar budaya 

masyarakat di DKI Jakarta yang sudah sejak dulu terbiasa dengan keanekaragaman. 

Lebih jauh lagi diharapkan dapat berimplikasi untuk mendorong peningkatan 

kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu Pemprov DKI Jakarta berkewajiban 

melakukan pembinaan terhadap agen-agen bahasa agar tetap bisa menjaga 

kelestarian eksistensi bahasa daerah terutama bahasa Betawi. Agen kebahasaan di 

sini adalah pihak yang terlibat dalam kegiatan yang intens dengan urusan kebahasaan 

sehingga memiliki kontribusi dalam pemecahan masalah. Pihak-pihak tersebut bersifat 

organisasional atau individual. Adapun keterlibatan dalam kegiatan kebahasaan itu 

mungkin karena ada penugasan, mungkin juga karena termotivasi oleh kepedulian. 

Masalah kebahasaan sering menjadi perhatian berbagai pihak. Pemerintah sudah 

sejak lama menunjukkan perhatiannya dengan mendirikan lembaga yang menangani 

masalah kebahasaan. Di samping itu, ada berbagai pihak yang melakukan aktivitas 

dengan tujuan yang sama. Tidak ketinggalan, lembaga privat/swasta bahkan 

perseorang yang memiliki kontribusi yang besar. 

Faktor lain yang berperan penting dalam pelestarian dan pengembangan 

bahasa daerah adalah lembaga akademis. Hal ini dapat dipahami karena banyak 

perguruan tinggi yang memiliki bagian yang menangani masalah kebahasaan. 

Lembaga tersebut biasanya bertugas melakukan penelitian dan kadang-kadang juga 

http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_daerah
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pengabdian masyarakat dalam bentuk pemberian motivasi dan layanan informasi 

pada khalayak umum. Pada dasarnya apa yang dilakukan lembaga-lembaga 

semacam itu merupakan kontribusi besar bagi penanganan masalah kebahasaan. 

Akan tetapi, sebesar apapun semangat lembaga itu untuk meneliti dan melakukan 

pengabdian masyarakat, perguruan tinggi tidak bertanggung jawab untuk mengatasi 

keseluruhan masalah kebahasaan di tempat perguruan tinggi itu berada. 

Selain itu, banyak organisasi (profesi) dan pribadi yang menumpahkan 

perhatian terhadap masalah kebahasaan dan menyumbangkan berbagai alternatif 

pemecahannya. Kehadiran mereka sangat berarti bagi penentuan arah perkembangan 

bahasa. Namun, mereka tidak diikat secara formal dengan tanggung jawab untuk 

mengatasi persoalan yang ada. Eksistensi mereka setiap saat dapat hilang atau tidak 

diperhitungkan. 

Lembaga pemerintah yang lain juga berkontribusi terhadap pemecahan 

masalah kebahasaan. Penelitian yang dilakukan LIPI atau lembaga penelitian lain 

merupakan masukan yang penting bagi perencanaan bahasa. Dinas Pendidikan juga 

mengambil peran dalam upaya pembinaan dan pengembangan bahasa daerah. 

Untuk mengatasi berbagai masalah dan kendala yang dihadapi oleh lembaga 

kebahasaan tersebut diperlukan pengembangan peran lembaga melalui dua hal, yakni 

(a) peningkatan status bagi lembaga pemerintah; (b) pengembangan kinerja. Status 

dimaksud adalah jenjang atau kedudukan relatif sebuah lembaga pemerintah 

dibandingkan dengan lembaga yang berada di bawah atau di atasnya. Dengan 

demikian, peningkatan status adalah berubahnya jenjang suatu lembaga pemerintah 

dari yang rendah ke yang lebih tinggi. Peningkatan status tersebut merupakan 

pengembangan peran dari sisi organisasi kelembagaan. Peningkatan status lembaga 

menangani masalah kebahasaan dan kesastraan akan memudahkan dan 

meminimalisasi jalur birokrasi yang bertingkat atau berjenjang yang berpengaruh pada 

cepatnya pengambilan sebuah keputusan.  

Peningkatan status lembaga kebahasaan akan memudahkan koordinasi 

pelaksanaan kegiatan, selain juga menambah kewenangan bagi lembaga tersebut 

dalam pelaksanaan tugasnya. Bertambahnya kewenangan bagi lembaga itu menjadi 

“sebuah kekuatan” untuk merealisasi apa yang seharusnya dilakukan. Sementara itu, 

akan muncul juga peningkatan citra positif terhadap lembaga itu di masyarakat. 

Sementara itu, permasalahan saat ini perlu mendapat perhatian masyarakat 

dan Pemprov DKI Jakarta adalah memudarnya sikap positif masyarakat terhadap 

bahasa daerah mulai memudar. Hal itu tercermin dalam penggunaan bahasa 

masyarakat di tempat umum, seperti pada papan nama dan pada media luar ruang. 

Pemakaian bahasa asing yang tidak pada tempatnya menjadi kendala bagi 

penanganan masalah yang berhubungan dengan bahasa daerah. 

Perlindungan karya-karya sastra di DKI Jakarta dibagi dalam dua kategori 

yaitu pelestarian karya-karya sastra lama, termasuk karya-karya sastra yang terancam 

punah serta pengembanagn karya sastra baru. Karya-karya sastra lama yang ada di 

DKI Jakarta tidak hanya berasal dari Betawi tetapi juga karya sastra dari daerah lain, 
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khususnya karya sastra sunda, melayu, jawa china dan arab karena karya-karya 

sastra tersebut sangat dominan terhadap perkembangan kesusastraan di DKI Jakarta. 

Mencermati uraian tersebut di atas, peran Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dalam pelestarian kebahasaan dan kesastraan Betawi masih relatif kecil. Sejalan 

dengan perubahan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan UU No. 32 

Tahun 2004 dan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelestarian 

budaya Betawi termasuk di dalamnya pelestarian kebahasaan dan kesastraan Betawi 

menjadi bagian dari tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan bersama-

sama dengan Dinas Pendidikan. 

Salah satu urgensi perlu dibentuknya Peraturan Daerah tentang Pelestarian 

Kebudayaan dalam rangka upaya pelestarian bahasa dan sastra Betawi bagian dari 

kebudayaan nasional. Adapun tujuanya sebagai berikut: (1) menetapkan keberadaan 

dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra, dan aksara Betawi sehingga 

menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan kebanggaan daerah; (2) 

menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa, sastra, dan aksara Betawi sebagai alat 

komunikasi masyarakat Betawi khususnya dan masyarakat Jakarta pada umumnya; 

(3) melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan memanfaatkan bahasa, 

sastra, dan aksara Betawi sebagai unsur kebudayaan daerah yang pada gilirannya 

menunjang kebudayaan nasional; (4) meningkatkan mutu penggunaan potensi 

bahasa, sastra, dan aksara Betawi. 

Di bawah ini disajikan arah kebijakan dan indikasi program aspek kebahasaan 

dan kesastraan. 

Tabel 4.5. 
Arah Kebijakan dan Indikasi Program Aspek Kebahasaan dan Kesastraan 

No Strategi Arah Kebijakan Indikasi Program 

Target Capaian (thn) 

Short 
(1-2) 

Middle 
(3-5) 

Long 
(>5) 

4.1 Perlindungan 
 Pembentukan 

sistem 
“pewarisan” 
dan kaderisasi 
sastrawan 
budaya Betawi  
berbasis 
komunitas 
Betawi agar 
bahasa Betawi 
tetap 
digunakan oleh 
masyarakat 

 Menumbuhkan 
motivasi 
masyarakat 
Betawi dalam 
melestarikan 
kebahasaan 
dan 
kesusastraan 
Betawi secara 
mandiri 

 Integrasi materi 
kebahasaan dan 
kesusastraan 
Betawi dalam 
kurikulum 
pendidikan dasar 
menengah 
sebagai muatan 
local 

 
  

 Mendukung 
eksistensi 
komunitas 
sastrawan 
Betawi 

 Fasilitasi forum 
komunitas 
sastrawan Betawi  
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No Strategi Arah Kebijakan Indikasi Program 

Target Capaian (thn) 

Short 
(1-2) 

Middle 
(3-5) 

Long 
(>5) 

4.2 Pemanfaatan 
 Optimalisasi 

penggunaan 
bahasa daerah 
Betawi dalam 
serta 
komunikasi dan 
pertujukan seni 
(drama, 
sinetron, dan 
perfilman) 

 Menumbuhkan 
motivasi 
kebahasaan dan 
kesusastraan 
Betawi di 
kalangan 
masyarakat 
umum di DKI 
Jakarta 

 Peningkatan 
apresiasi 
masyarakat 
terhadap karya 
sastra Betawi 

 
  

 Optimalisasi 
penggunan 
teknologi informasi 
dalam pengenalan 
bahasa dan 
kesusastraan 
Betawi 

 
  

4.3 Pengembangan 
 Pengembangan 

kebahasaan 
dan 
kesusastran 
Betawi 

 Mendukung 
pengembangan 
motivasi 
masyarakat di 
bidang 
kebahasaan dan 
kesusastraan 
Betawi 

 Gelar 
kesusastraan 
Betawi 

  
 

 

4.5. Nilai-nilai Tradisi 

Tradisi dalam Bahasa Latin: traditio, “diteruskan” atau kebiasaan, dalam 

pengertian yang paling sederhana adalah sesuatu yang telah dilakukan sejak lama 

dan menjadi bagian dari kehidupan  kelompok masyarakat, dari suatu negara, 

kebudayaan, waktu, atau agama yang sama. Hal yang paling mendasar dari tradisi 

adalah adanya informasi yang diteruskan dari generasi ke generasi baik tertulis 

maupun (sering kali) lisan, karena tanpa adanya ini, suatu tradisi dapat punah. 

Pengertian lain tradisi adalah adat-istiadat atau kebiasaan yang turun temurun yang 

masih dijalankan di masyarakat.  

Dalam suatu masyarakat muncul semacam penilaian bahwa cara-cara yang 

sudah ada merupakan cara yang terbaik untuk menyelesaikan persoalan. Biasanya 

sebuah tradisi tetap saja dianggap sebagai cara atau model terbaik selagi belum ada 

alternatif lain. Misalnya dalam acara tertentu masyarakat sangat menggemari 

kesenian rabab. Rabab sebagai sebuah seni yang sangat digemari oleh anggota 

masyarakat karena belum ada alternatif untuk menggantikannya disaat itu. Tapi 

kerena desakan kemajun dibidang kesenian yang didukung oleh kemajuan teknologi 

maka bermunculanlah berbagai jenis seni musik. Dewasa ini kita sudah mulai melihat 

bahwa generasi muda sekarang sudah banyak yang tidak lagi mengenal kesenian 

rabab. Mereka lebih suka seni musik dangdut misalnya. 
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Tradisi merupakan roh dari sebuah kebudayaan. Tanpa tradisi tidak mungkin 

suatu kebudayaan akan hidup dan langgeng. Dengan tradisi hubungan antara individu 

dengan masyarakatnya bisa harmonis. Dengan tradisi sistem kebudayaan akan 

menjadi kokoh. Bila tradisi dihilangkan maka ada harapan suatu kebudayaan akan 

berakhir disaat itu juga. Setiap sesuatu menjadi tradisi biasanya telah teruji tingkat 

efektifitas dan tingkat efesiensinya. Efektifitas dan efesiensinya selalu ter- up date 

mengikuti perjalanan perkembangan unsur kebudayaan. Berbagai bentuk sikap dan 

tindakan dalam menyelesaikan persoalan kalau tingkat efektifitasnya dan efesiensinya 

rendah akan segera ditinggalkan pelakunya dan tidak akan pernah menjelma menjadi 

sebuah tradisi. Tentu saja sebuah tradisi akan pas dan cocok sesuai situasi dan 

kondisi masyarakat pewarisnya. 

Selanjutnya dari konsep tradisi akan lahir istilah tradisional. Tradisional 

merupakan sikap mental dalam merespon berbagai persoalan dalam masyarakat. 

Didalamnya terkandung metodologi atau cara berfikir dan bertindak yang selalu 

berpegang teguh atau berpedoman pada nilai dan norma yang belaku dalam 

masyarakat. Dengan kata lain setiap tindakan dalam menyelesaikan persoalan 

berdasarkan tradisi. 

Seseorang akan merasa yakin bahwa suatu tindakannya adalah betul dan 

baik, bila dia bertindak atau mengambil keputusan sesuai dengan nilai dan norma 

yang berlaku. Dan sebaliknya, dia akan merasakan bahwa tindakannya salah atau 

keliru atau tidak akan dihargai oleh masyarakat bila ia berbuat diluar tradisi atau 

kebiasaan-kebiasaan dalam masyarakatnya. Di samping itu berdasarkan pengalaman 

(kebiasaan)nya dia akan tahu persis mana yang menguntungkan dan mana yang 

tidak. Di manapun masyarakatnya tindakan cerdas atau kecerdikan seseorang bertitik 

tolak pada tradisi masyarakatnya. 

Dari uraian di atas dapat dipahami tradisional adalah bagian terpenting dalam 

sitem tranformasi nilai-nilai kebudayaan. Kita harus menyadari bahwa warga 

masyarakat berfungsi sebagai penerus budaya dari genersi kegenerasi selanjutnya 

secara dinamis. Artinya proses pewarisan kebudayaan merupakan interaksi langsung 

(berupa pendidikan) dari generasi tua kepada generasi muda berdasarkan nilai dan 

norma yang berlaku. Proses pendidikan sebagai proses sosialisasi, semenjak bayi 

anak belajar minum asi, anak belajar tingkah laku kelompok dengan tetangga dan di 

sekolah. Anak menyesuaikan diri dengan nilai dan norma dalam masyarakat dan 

sebagainya. Arah kebijakan dan indikasi program nilai-nilai tradisi selengkapnya 

disajikan dalam table berikut ini. 
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Tabel 4.6. 
Arah Kebijakan dan Indikasi Program Nilai-nilai Tradisi 

No Strategi Arah Kebijakan 
Indikasi 
Program 

Target Capaian (thn) 

Short 
(1-2) 

Middle 
(3-5) 

Long 
(>5) 

5.1. Perlindungan 
• Pembentukan 

sistem “pewarisan” 
dan kaderisasi 
Budayawan Betawi 
berbasis 
komunitas Betawi 
agar nilai-nilai 
tradisi Betawi tetap 
bertahan 

• Menumbuhkan 
motivasi 
masyarakat 
Betawi dalam 
memegang nilai-
nilai luhur budaya 
Betawi secara 
mandiri 

• Integrasi 
materi nilai-
nilai luhur 
budaya Betawi 
dalam 
kurikulum 
pendidikan 
dasar dan 
menengah 
sebagai 
muatan local 

  
 

 • Pengutan 
ketahanan budaya 
bagi masyarakat 
DKI Jakarta 

• Memotivasi 
masyarakat 
Betawi dalam 
memegang nilai-
nilai luhur budaya 
Betawi secara 
mandiri 

• Fasilitasi forum 
lintas budaya 
dan agama di 
DKI Jakarta   

 

5.2. Pemanfaatan 
• Optimalisasi 

pemanfaatan 
kearifan nilai-nilai 
luhur budaya 
Betawi dalam 
kehidupan 
bermasyarakat di 
DKI Jakarta 

• Fasilitasi gerakan 
berbudi pekerti 
luhur kepada 
institusi 
pemerintah dan 
swasta di DKI 
Jakarta 

• Program 
“Jum’at 
Betawi” setiap 
minggu di 
lingkungan 
Pemda DKI 
Jakarta 

 
  

5.3. Pengembangan 
• Optimalisasi 

penerapan nilai-
nilai luhur budaya 
Betawi di kalangan 
masyarakat DKI 
Jakarta 

• Menumbuhkemba
ngkan kesadaran 
masyarakat akan 
pentingnya 
memegang nilai-
nilai luhur yang 
ada dalam 
budaya Betawi 

• Apresiasi 
masyarakat 
Betawi 
terhadap nilai-
nilai luhur 
budaya Betawi 

   

• Mendukung 
tumbuh dan 
berkembangnya 
pengamalan nilai-
nilai luhur budaya 
Betawi di 
berbagai bidang 

• Apresiasi 
pemerintah 
daerah 
terhadap 
penerapan 
nilai-nilai luhur 
budaya Betawi 
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4.6. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan atau 

kegiatan sebagai ekspresi ikatan hubungan pribadi seseorang atau kelompok kepada 

Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan perilaku ketaqwaan, 

peribadatan, dan pengamalan budi luhur yang sumber ajarannya berasal dari kearifan 

lokal bangsa Indonesia sebagaimana termuat dalam Pasal 1 angka 24 Peraturan 

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 42 

Tahun 2009 dan No. 40 Tahun 2009. 

Secara khusus Pemerintah mengatur bentuk pelayanan yang diberikan 

kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa melalui Peraturan 

Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. 43 

Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009, bahwa kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa merupakan salah satu modal sosial dalam pengembang-an perilaku yang 

meyakini nilai-nilai budaya yang lahir dan tumbuh dari leluhur Bangsa Indonesia, dan 

setiap warga negara Republik Indonesia berhak mendapatkan perlindungan diri 

pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, harta benda, dan kebebasan meyakini 

kepercayaan. Atas dasar itu, Pemerintah Daerah berkewajiban menjaga persatuan, 

kesatuan, kerukunan nasional, ketenteraman, ketertiban masyarakat, melaksanakan 

kehidupan demokrasi dan melindungi masyarakat dalam melestarikan nilai sosial 

budaya. 

Dalam memberikan pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan kewajiban 

Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/ Kota, meliputi: (a) memelihara 

ketentraman dan ketertiban masyarakat termasuk memfasilitasi terwujudnya 

kerukunan masyarakat; (b) menumbuhkembangkan keharmonisan, saling pengertian, 

saling menghormati, dan saling percaya antara Penghayat Kepercayaan dengan 

masyarakat; (c) mengkoordinasi-kan kegiatan instansi vertikal dan perangkat daerah 

dalam pemeliharaan kerukunan antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat; 

(d) fasilitasi pemakaman Penghayat Kepercayaan di tempat pemakaman umum. 

Bentuk pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Penghayat 

Kepercayaan, meliputi: 

1. Administrasi Organisasi Penghayat Kepercayaan 

Organisasi Penghayat Kepercayaan adalah suatu wadah Penghayat Kepercayaan 

yang terdaftar di Departemen Dalam Negeri dan terinventarisasi di Departemen 

Kebudayaan dan Pariwisata. Tugas Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur 

menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) yaitu bukti organisasi Penghayat 

Kepercayaan telah terdaftar sebagai organisasi kemasyarakatan, dengan 

persyaratan sebagai berikut: (a) akte pendirian yang dibuat oleh Notaris; (b) 

program kerja ditandatangani Ketua dan Sekretaris; (c) Surat Keputusan Pendiri 

atau hasil musyawarah nasional atau sebutan lainnya yang menyatakan susunan 

kepengurusan; (d) SKT minimal di 3 (tiga) Kota; (e) foto kopi Surat Keterangan 

Terinventarisasi yang diterbitkan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; (f) Riwayat 
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hidup (biodata), pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm, foto kopi Kartu Tanda 

Penduduk (KTP) pengurus provinsi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan 

bendahara masing-masing sebanyak 1 lembar; (g) formulir isian; (h) data 

lapangan; (i) foto tampak depan dengan papan nama alamat kantor/sekretariat; (j) 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (k) Surat Keterangan Domisili ditandatangani 

Lurah dan Camat; (l) surat kontrak/ izin pakai tempat bermaterai cukup; (m) surat 

keterangan organisasi tidak sedang terjadi konflik internal dengan bermaterai 

cukup yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris; (n) surat keterangan bahwa 

organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik dengan bermaterai cukup yang 

ditandatangani Ketua dan Sekretaris. 

Organisasi Penghayat Kepercayaan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1985 tentang 

Organisasi Kemasyarakatan, termasuk Organisasi Kemasyarakata, yaitu 

organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik 

Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, 

dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam 

pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila. 

2. Pemakaman 

Penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di tempat 

pemakaman umum. Dalam hal pemakaman Penghayat Kepercayaan ditolak di 

pemakaman umum yang berasal dari wakaf, Pemerintah Daerah menyediakan 

pemakaman umum atau dapat disediakan oleh Penghayat Kepercayaan. 

Sejalan dengan kewajiban tersebut di atas, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

berkoordinasi dengan Dinas Pertamanan dan Pemakaman, yang secara 

operasional sesuai dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2007 tentang 

Pemakaman. 

3. Sasana Sarasehan atau sebutan lain 

Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain didasarkan atas keperluan nyata 

dan sungguh-sungguh bagi Penghayat Kepercayaan, dapat berupa bangunan baru 

atau bangunan lain yang dialih fungsikan. Sasana sarasehan atau sebutan lain 

tersebut harus memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis 

bangunan gedung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Penghayat Kepercayaan mengajukan permohonan ijin mendiri-kan bangunan 

untuk penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain dengan bangunan baru 

sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) kepada Kepala Daerah dalam hal ini 

Gubernur. Surat izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut paling lambat 90 

(sembilan puluh) hari sejak diterima permohonan pendirian sasana sarasehan atau 

sebutan lain yang telah memenuhi persyaratan. 

Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lainnya yang telah mendapat IMB dari 

Kepala Daerah, ternyata mendapat penolakan dari masyarakat, Pemerintah 

Daerah berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pembangunan sasana sarasehan 

dimaksud. Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah tidak terlaksana, Pemerintah 
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Daerah berkewajiban memfasilitasi lokasi baru untuk pembangunan sasana 

sarasehan atau sebutan lain. 

Dalam melaksanakan kewajiban tersebut di atas, tidak terlepas dari Peraturan 

Daerah No. 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung, dan Peraturan Daerah 

Rencana Tata Ruang Wilayah 2030. 

Kewajiban lain yang harus dilaksanakan Pemerintah Daerah kepada 

Penghayat Kepercayaan, meliputi: 

a) Penyelesaian Perselisihan 

Perselisihan antara Penghayat Kepercayaan dengan bukan Penghayat 

Kepercayaan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antar kedua belah 

pihak. Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, Kepala Daerah 

dalam hal ini Gubernur berkewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisihan 

tersebut. Dalam hal fasilitasi penyelesaian perselisihan tidak tercapai, maka 

penyelesaian perselisihan dilakukan melalui proses peradilan. 

b) Pembinaan dan Pengawasan 

Pembinaan dan pengawasan kepada Penghayat Kepercayaan menjadi 

tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Daerah. Pemerintah Pusat dimaksud 

yaitu Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata. 

Menteri Dalam Negeri dalam melakukan pembinaan dan pengawasan atas 

pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan, berkoordinasi dengan Gubernur. 

Bentuk pengawasan umum yang dilakukan Gubernur melakukan pemantauan 

dalam pelayanan kepada penghayat kepercaya-an. Pelaksanaan pembinaan 

dan pengawasan secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas Pariwisata 

dan Kebudayaan. 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata melakukan pembinaan dan pengawasan 

teknis atas pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan, meliputi: (a) pemberian 

pedoman; (b) pemberi-an bimbingan teknis, konsultasi, supervisi; (c) 

dokumentasi dan publikasi. Pengawasan teknis tersebut dilakukan dengan 

pemantauan dan evaluasi terhadap pelayanan Penghayat Kepercayaan. 

c) Pelaporan 

Pelaporan atas kewajiban yang dilaksanakan Pemerintah Daerah termasuk 

kegiatan pembinaan dan pengawasan kepada Penghayat Kepercayaan secara 

berjenjang. Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaporkan Gubernur, 

untuk selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri 

Kebudayaan dan Pariwisata. Laporan tersebut disampaikan setiap 6 (enam) 

bulan sekali pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 

d) Pendanaan 

Pendanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan Penghayat 

Kepercayaan menjadi tanggung jawab bersama. Secara nasional dibebankan 
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pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sedangkan 

pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan 

Penghayat Kepercayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah berasal dari dan 

atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain 

yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

Kewajiban dalam pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan 

terhadap pelayanan Penghayat Kepercayaan tersebut di atas harus sesuai 

dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 

tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah. 

Mencermati uraian tersebut di atas, bahwa tugas dan kewajiban Pemerintah 

Provinsi DKI Jakarta dalam pelestarian Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa diwujudkan dalam bentuk pelayanan kepada Penghayat Kepercayaan, meliputi: 

pelayanan administrasi organisasi Penghayat Kepercayaan, penyediaan lahan 

pemakaman, pelayanan dan/atau memfasilitasi sasana sarasehan atau sebutan lain, 

dan memfasilitasi penyelesaian perselisihan. 

Di bawah ini disajikan arah kebijakan dan indikasi program mengenai 

kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 

Tabel 4.7. 
Arah Kebijakan dan Indikasi Program mengenai Kepercayaan terhadap Tuhan Yang 

Maha Esa 

No Strategi Arah Kebijakan 
Indikasi 
Program 

Target Capaian (thn) 

Short 
(1-2) 

Middle 
(3-5) 

Long 
(>5) 

6.1. Perlindungan 
• Pembentukan 

sistem “pewarisan” 
dan kaderisasi 
budayawan Betawi  
berbasis komunitas 
Betawi yang 
berketuhanan YME 

• Menumbuhkan 
motivasi 
masyarakat 
Betawi dalam 
memegang nilai-
nilai luhur 
budaya yang 
berketuhanan 
YME secara 
mandiri 

• Integrasi materi 
nilai-nilai luhur 
budaya yang 
berketuhanan 
YME  dalam 
kurikulum 
pendidikan 
dasar dan 
menengah 
sebagai 
muatan lokal 

   

 • Penguatan 
ketahanan 
kepercayaan 
terhadap Tuhan 
YME bagi 
masyarakat DKI 
Jakarta 

• Memotivasi 
masyarakat 
Betawi dalam 
pengaalan nilai-
nilai ketuhanan 
YME 

• Fasilitasi forum 
lintas budaya 
dan agama di 
DKI Jakarta 

   

6.2. Pemanfaatan • Memotivasi • Program 
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No Strategi Arah Kebijakan 
Indikasi 
Program 

Target Capaian (thn) 

Short 
(1-2) 

Middle 
(3-5) 

Long 
(>5) 

• Optimalisasi 
pengamalan nilai-
nilai luhur di 
kalangan 
masyarakat DKI 
Jakarta yang 
berdasarkan 
ketuhanan YME 

pengamalan  
nilai-nilai luhur 
budaya Betawi di 
kalangan 
masyarakat DKI 
Jakarta 

Penguatan 
keyakinan 
terhadap 
ketuhanan 
YME di 
Kalangan 
Masyarakat 
DKI Jakarta 

• Fasilitasi 
pengamalan  
nilai-nilai luhur 
budaya Betawi di 
kalangan 
masyarakat DKI 
Jakarta 

• Program 
Pembinaan 
keyakinan 
terhadap 
ketuhanan 
YME di 
lingkungan 
Pemda DKI 
Jakarta 

   

6.3. Pengembangan 
• Optimalisasi 

pengamalan nilai-
nilai luhur di 
berbagai bidang 
kehidupan 
masyarakat DKI 
Jakarta 

• Memotivasi 
masyarakat 
Betawi untuk 
mempertahakan 
keyakinan 
terhadap Tuhan 
YME 

• Apresiasi 
masyarakat 
Betawi 
terhadap 
keyakinan 
ketuhanan 
YME di 
Kalangan 
Masyarakat 
DKI Jakarta 

   

• Memotivasi  
berkembangnya 
pengamalan 
keyakinan 
terhadap Tuhan 
YME 

• Apresiasi 
pemerintah 
daerah 
terhadap 
keyakinan 
ketuhanan 
YME di 
lingkungan 
pemda DKI 
Jakarta 

   

 

4.7. Aspek Kepustakaan dan Kenaskahan 

Perpustakaan telah ada sejak adanya kebudayaan umat manusia. 

Sebagaimana peradaban yang selalu berubah dan berkembang,  perpustakaan juga 
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selalu mengalami perubahan dan perkembang-an sejalan dengan perjalanan 

kehidupan umat manusia. Keberadaan perpustakaan di era masyarakat informasi ini 

dimanfaatkan sebagai salah satu pusat informasi, sumber ilmu pengetahuan, 

penelitian, rekreasi dan pelestarian khasanah budaya atau disebut dengan 

kepustakaan. 

Perpustakaan menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 43 Tahun 2007 tentang 

Perpustakaan, adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, dan/atau 

karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna memenuhi kebutuhan 

pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi para pemustaka. 

Perpustakaan Daerah menurut Pasal 1 angka 6 UU No. 4 Tahun 1990 tentang Serah 

Simpan Karya Cetak Dan Karya Rekam, adalah perpustakaan yang berkedudukan di 

ibu kota propinsi yang diberi tugas untuk menghimpun, menyimpan, melestarikan dan 

mendayagunakan semua karya cetak dan karya rekam yang dihasilkan di daerah. 

Karya cetak dan karya rekam menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 4 Tahun 1990, yang 

dimaksud karya cetak adalah semua jenis terbitan dari setiap karya intelektual dan 

atau artistik yang dicetak dan digandakan dalam bentuk buku, majalah, surat kabar, 

peta, brosur, dan sejenisnya yang diperuntukkan bagi umum, sedangkan yang 

dimaksud dengan karya rekam adalah adalah semua jenis rekaman dari setiap karya 

intelektual dan atau artistik yang direkam dan digandakan dalam bentuk pita, piringan, 

dan bentuk lain sesuai dengan perkembangan teknologi yang diperuntukkan bagi 

umum. 

Salah satu fungsi perpustakaan menyediakan berbagai informasi meliputi 

bahan tercetak, terekam maupun koleksi lainnya yang dapat dimanfaatkan pengguna 

untuk meningkatkan mutu kehidupan dengan memanfaatkan berbagai informasi 

sebagai rekaman budaya bangsa untuk meningkatkan taraf hidup dan mutu kehidupan 

manusia baik secara individu maupun secara kelompok. 

Di bawah ini disajikan arah kebijakan dan indikasi program aspek 

kepustakaan dan kenaskahan. 

Tabel 4.8. 
Arah Kebijakan dan Indikasi Program Aspek Kepustakaan dan Kenaskahan 

No Strategi Arah Kebijakan 
Indikasi 
Program 

Target Capaian (thn) 

Short 
(1-2) 

Middle 
(3-5) 

Long 
(>5) 

7.1. Perlindungan 
• Pembentukan 

sistem “pewarisan” 
dan kaderisasi 
pustakawan seni 
budaya Betawi  
berbasis komunitas 
Betawi agar 
pakem-pakem 

• Menumbuhkan 
kesadaran 
masyarakat 
Betawi untuk 
menjaga 
eksistensi 
kepustakaan 
seni dan budaya 
betawi 

• Apresiasi karya 
sastra Betawi 
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No Strategi Arah Kebijakan 
Indikasi 
Program 

Target Capaian (thn) 

Short 
(1-2) 

Middle 
(3-5) 

Long 
(>5) 

budaya Betawi 
terdokumen-tasikan 

• Mendukung 
eksistensi 
kepustakaan 
Betawi 

• Fasilitasi forum 
sastrawan 
Betawi    

• Optimalisasi 
pengelolan 
dokumen 
kepustakaan dan 
kenaskahan 
budaya Betawi 

• Pengelolaan 
dukumen 
kepustakaan dan 
kenaskahan 
budaya Betawi 

• Dokumentasi 
kepustakaan 
naskah budaya 
Betawi    

7.2. Pemanfaatan 
• Peningkatan 

pemanfaatan 
dokumen pustaka 
Betawi dalam dunia 
pendidikan 

• Menumbuhkan 
minat 
masyarakat 
dalam 
pendidikan 
kepustakaan 
Betawi 

• Optimalisasi 
penggunaan 
teknologi 
informasi 
dalam 
penyediaan 
kepustakaan 
budaya Betawi 

   

Pengembangan 
• Peningkatan 

kegiatan penelitian 
dan pengembangan 
kepustakaan 
budaya Betawi 

• Mendukung 
peneliti dalam 
penelitian dan 
pengembangan 
kepustakaan 
Betawi 

• Fasilitasi 
penelitian 
kepustakaan 
Betawi    

 

4.8. Aspek Perfilman 

Film atau gambar hidup terdiri dari beberapa jenis, yaitu: 

1. Film Dokumenter 

Film dokumenter adalah rekaman atas realitas. Documentary yang telah 

disebutkan oleh John Grierson dari tahun 1926 merupakan perwujudan karya cipta 

yang tersusun dari berbagai realitas. Pernyataan tersebut dengan jelas mem-

perlihatkan ruang penciptaan yang luas dan menginter-pretasikan kenyataan, 

sehingga lebih mengarah pada keberagaman film dokumenter yang dianggap 

sebagai bagian dari dunia fiksi.16 Intinya, film dokumenter tetap berpijak pada hal-

hal yang senyata mungkin. 

Di Indonesia, produksi film dokumenter untuk televisi dipelopori oleh stasiun 

televisi pertama yaitu Televisi Republik Indonesia (TVRI). Memasuki era televisi 

                                                             
16   www.komunitas-dokumenter.org 
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swasta tahun 1990, pembuatan film dokumenter tidak lagi dimonopoli TVRI. 

Semua televisi swasta menayangkan program film dokumenter, baik produksi 

sendiri maupun membelinya dari sejumlah rumah produksi. 17 

2. Film Cerita Pendek 

Durasi film cerita pendek biasanya dibawah 60 menit. Di banyak negara seperti 

Jerman, Australia, Kanada dan Amerika Serikat, film cerita pendek dijadikan 

laboratorium eksperimen dan batu loncatan bagi seseorang/sekelompok orang 

untuk kemudian memproduksi cerita panjang.  

3. Film Cerita Panjang 

Film dengan durasi lebih dari 60 menit, lazimnya berdurasi 90-100 menit namun 

ada pula yang berdurasi lebih dari 100 menit, seperti film-film produksi India rata-

rata berdurasi hingga 180 menit. Film yang diputar di bioskop umumnya termasuk 

dalam kelompok ini.  

4. Film Profil Perusahaan 

Film jenis ini diproduksi untuk kepentingan institusi tertentu berkaitan dengan 

kegiatan yang mereka lakukan, misalnya tayangan “Usaha Anda” di SCTV. Film ini 

sendiri berfungsi sebagai alat bantu presentasi. 

5. Iklan televisi. 

Film ini diproduksi untuk kepentingan penyebaran informasi, baik tentang produk 

(iklan produk) maupun layanan masyarakat (iklan layanan masyarakat). Iklan 

produk umumnya menampilkan produk yang diiklankan secara eksplisit (gamblang, 

tegas; terus terang; tidak berbelit-belit).18 Sedangkan iklan layanan masyarakat 

menginformasikan kepedulian produsen suatu produk terhadap fenomena sosial 

yang diangkat sebagai topik iklan tersebut. Dengan demikian, iklan layanan 

masyarakat umumnya menampilkan produk secara tidak gamblang. 

6. Program televisi 

Program ini diproduksi untuk dikonsumsi pemirsa televisi. Secara umum program 

televisi dibagi menjadi dua jenis yakni cerita dan non cerita. Jenis cerita dibagi 

menjadi dua kelompok yakni kelompok fiksi dan kelompok non fiksi. Kelompok fiksi 

memproduksi film serial, film televisi/FTV (populer lewat stasiun televisi SCTV) dan 

cerita pendek. Kelompok non fiksi menggarap aneka program pendidikan, film 

dokumenter atau profil tokoh dari daerah tertentu. Sedangkan program non cerita 

sendiri menggarap tv quiz, talkshow dan liputan/berita. 

7. Video klip 

Video klip sebenarnya merupakan sarana bagi para produsen musik untuk 

memasarkan produknya lewat medium televisi. Dipopulerkan pertama kali oleh 

                                                             
17   Heru Effendy, Mari Membuat Film Panduan Menjadi Produser, Hal. 12, Panduan dan Yayasan Konfidens, Jakarta, 

2002. 

18  Drs. Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, M2S, Bandung, Sepetember 2001. 
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saluran televisi MTV tahun 1981. Di Indonesia, tidak kurang dari 60 (enam puluh) 

video klip diproduksi setiap tahunnya.19  

Seperti diuraikan di atas bahwa film dokumenter merupakan rekaman atas 

realitas atau kenyataan dan untuk mendukungnya ternyata diperlukan 5 (lima) 

persyaratan yang harus dipenuhi agar film tersebut dapat digolongkan ke dalam jenis 

film dokumenter, yaitu film harus menceritakan kisah nyata tidak didramatisir, 

menghadirkan bukti yang nyata, tidak merekayasa kebenaran, objektif, dan 

semaksimal mungkin menunjukkan bukti nyata dalam konteks riilnya.20 Arah kebijakan 

dan indikasi program aspek perfilman selengkapnya disajikan dalam table berikut ini. 

Tabel 4.9. 
Arah Kebijakan dan Indikasi Program Aspek Perfilman 

No Strategi Arah Kebijakan Indikasi Program 

Target Capaian (thn) 

Shor
t 

(1-2) 

Middl
e 

(3-5) 

Lon
g 

(>5) 

7.1. Perlindungan 
• Pembentukan 

sistem 
“pewarisan” dan 
kaderisasi artis 
dan sineas 
perfilman budaya 
Betawi berbasis 
komunitas 
Betawi agar 
tetap bertahan 

• Menumbuhkan 
motivasi 
masyarakat 
perfilman untuk 
menjaga 
eksistensi film-
film Betawi 

• Apresiasi terhadap 
eksistensi 
masyarakat 
perfilman budaya 
Betawi  

   

7.2. Pemanfaatan 
• Peningkatan 

produksi film-film 
nasional yang 
bersumber dari 
budaya Betawi 

• Fasilitasi 
masyarakat 
perfiman dalam 
memproduksi 
film-film yang 
mengangkat 
budaya Betawi 

• Mendorong 
masyarakat 
perfilman untuk 
memasukkan 
unsur-unsur 
budaya betawi  

   

• Memperkaya 
produk-produk 
budaya Betawi 
untuk mendukung 
perfilman yang 
mengangkat 
budaya Betawi 

   

                                                             
19  Heru Effendy, Mari Membuat Film Panduan Menjadi Produser, Hal. 12, Panduan dan Yayasan Konfidens, Jakarta, 

2002. 

20  www.komunitas-dokumenter.org  
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No Strategi Arah Kebijakan Indikasi Program 

Target Capaian (thn) 

Shor
t 

(1-2) 

Middl
e 

(3-5) 

Lon
g 

(>5) 

• Optimalisai 
penggunaan 
teknologi informasi 
dalam promosi dan 
pemanfaatan film-
film Betawi 

   

7.3. Pengembangan 
• Peningkatan 

variasi dan 
kualitas film-
film yang 
bersumber dari 
budaya Betawi 
supaya dapat 
bersaing 
dengan film-
film asing 

Memotivasi 
kreativitas 
masyarakat 
perfimlan 
dalam 
memproduksi 
film-film yang 
mengangkat 
budaya 
Betawi 

• Festival film 
budaya betawi 

   

• Memotivasi 
masyarakat 
perfimlan 
dalam 
berkreasi di 
bidang film-
film yang 
mengangkat 
budaya Betawi 

• Fasilitasi 
pembuatan film 
budaya betawi 

   

 

Delapan aspek persyaratan tersebut di atas dalam rangka pelestarian 

kebudayaan, Pemerintah Daerah dapat membuat film dokumenter budaya Daerah.  

Film dokumenter memiliki beberapa kelebihan antara lain mampu mengajak penonton 

untuk mendapatkan pengalaman pribadi secara langsung dari apa yang disampaikan 

dalam film tersebut serta dapat menambah pengetahuan. Film dokumenter 

menyajikan realita melalui berbagai cara dan dibuat untuk berbagai macam tujuan. 

Namun film dokumenter tetap tidak pernah lepas dari tujuan penyebaran informasi, 

pendidikan dan propaganda bagi orang atau kelompok tertentu. 

Selain itu, Pemerintah Daerah dapat juga membuat film semi dokumenter 

salah satu jenis film dokumenter. Semi berarti setengah21 yang berarti dalam film semi 

dokumenter proses pengambilan gambar tidak semuanya diambil pada waktu kejadian 

berlangsung dan terdapat alur cerita yang telah dibuat terlebih dahulu demi tujuan-

tujuan estetis, agar gambar dan cerita menjadi lebih menarik. Walaupun film tersebut 

                                                             
21  Drs. Yandianto, Kamus Umum Bahasa Indonesia, M2S, Bandung, Sepetember 2001. 
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setengah dokumenter namun antara kenyataan dan hasil yang tersaji lewat film semi 

dokumenter tidak jauh berbeda karena dalam film semi dokumenter, realita tetap 

menjadi pedoman.  

Dalam rangka pelestarian kebudayaan daerah, Pemerintah daerah 

berkewajiban memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya 

bangsa di daerahnya. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah 

mempunyai tugas  menetapkan serta melaksanakan kebijakan dan rencana perfilman 

daerah, serta menyediakan sarana dan prasarana untuk pengembangan dan 

kemajuan perfilman di daerah terutama film dokumenter budaya daerah. Atas dasar 

itu, Pemerintah daerah  memberikan insentif berupa keringanan pajak daerah dan 

retribusi daerah tertentu untuk kemajuan perfilman di daerah. 

Sejalan dengan uraian tersebut di atas, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

mempunyai tanggung jawab membuat film dokumenter kebudayaan Betawi. Tanggung 

jawab tersebut tidak hanya pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta saja melainkan juga 

diperlukan peranserta masyarakat. Untuk itu, keberadaan Peraturan Daerah 

Pelestarian Kebudayaan yang didalamnya termasuk perfilman yang menceritakan 

budaya daerah (Betawi) menjadi penting untuk menceritakan sejarah, atau profil tokoh 

Betawi. 

4.9. Tugas dan Kewajiban Pemerintah Daerah 

Di dalam Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan 

dan Pariwisata No. 42 Tahun 2009 dan No. 40 Tahun 2009, diatur secara tegas tugas 

dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 

Tugas Pemerintah Daerah menurut Pasal 2 melaksanakan pelestarian kebudyaan di 

daerah melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan. Pengartian masing-

masing tugas tersebut sebagai berikut: (a) perlindungan adalah upaya pencegahan 

dan penanggulangan yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan 

kebudayaan berupa gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan 

martabat serta hak budaya yang diakibat-kan oleh perbuatan manusia ataupun proses 

alam; (b) pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkin-kan 

terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, 

penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada komunitas 

pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya; (c) pemanfaatan adalah upaya 

penggunaan karya budaya untuk kepentingan pendidikan, agama, sosial, ekonomi, 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebudayaan itu sendiri.  

Kewajiban Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten Kota menurut 

Pasal 3 dan Pasal 4, sebagai berikut: 

1. Pemerintah Provinsi 

Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan pelestarian kebudayaan berkewajiban: 

(a) berpedoman pada kebijakan nasional di bidang pelestarian kebudayaan; (b) 

menyusun Peraturan Daerah tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan 

Daerah; (c) menumbuhkembangkan partisipasi dan kreativitas masyarakat 

berasaskan kegotongroyongan, kemandirian, dan keadilan; (d) memupuk 
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solidaritas hubungan bangsa dalam ikatan semboyan "Bhinneka Tunggal Ika" 

secara nyata dan terukur untuk mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling 

menghargai, dan menghormati; (e) mengoordinasikan pelaksanaan pelestarian 

kebudayaan di perbatasan Negara tetangga; (f) mengoordinasikan kegiatan 

instansi vertikal di provinsi; (g) mengoordinasikan pemerintah kabupaten/kota. 

Kewajiban pelestarian kebudayaan tersebut dilaksanakan oleh SKPD yang 

membidangi kebudayaan, dan dapat dilaksanakan bersama-sama dengan Unit 

Pelaksana Teknis.  

2. Pemerintah Kabupaten/Kota 

Menurut Pasal 5 dan Pasal 6 Pemerintah kabupaten/kota dalam melaksanakan 

pelestarian kebudayaan berkewajiban: (a) berpedoman pada kebijakan nasional 

dan provinsi di bidang pelestarian kebudayaan; (b) menyusun Peraturan Daerah 

tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Daerah; (c) menumbuh-

kembangkan partisipasi dan kreatifitas masyarakat berasaskan kegotongroyongan, 

kemandirian, dan keadilan; (d) memupuk solidaritas hubungan bangsa dalam 

ikatan semboy-an "Bhinneka Tunggal Ika" secara nyata dan terukur untuk 

mewujudkan kehidupan yang harmonis, saling menghargai, dan menghormati; (e) 

mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal; (f) mengoordinasikan kecamatan, 

kelurahan atau desa dalam penyelenggaraan pelestarian kebudayaan. Kewajiban 

pelestarian kebudayaan tersebut dilaksanakan oieh SKPD yang membidangi 

kebudayaan, dan dilaksanakan bersama-sama dengan Unit Pelaksana Teknis. 

Tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) 

tersebut di atas, di Provinsi DKI Jakarta menjadi tugas dan kewajiban Pemerintah 

Provinsi karena pelaksanaan otonomi pada lingkup provinsi sebagaimana diatur dalam 

Pasal 9 ayat (1) UU No. 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 

sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sementara Kota dan 

Kabupaten yang ada di Provinsi DKI Jakarta bukan sebagai daerah otonom melainkan 

sebagai Perangkat Daerah dengan penyembutan Kota Administratif, dan Kabupaten 

Administratif. Dengan demikian tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten/Kota 

dalam pelestarian kebudayaan tersebut di atas sepenuhnya menjadi tugas dan 

kewajiban Pemerintah Provinsi. 

Dalam rangka otonomi daerah tugas Pemerintah Daerah selain  melindungi 

masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, keutuhan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), serta melestarikan nilai sosial budaya nasional, 

menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2007 tentang Pedoman 

Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga 

Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah, mempunyai tugas 

mengupayakan pengembangan dan pelestarian sosial budaya di daerah, melestarikan 

dan mengembangkan tradisi adat budaya di daerah merupakan bagian dari langkah 

untuk memelihara ketahanan budaya bangsa sebagai pilar dari ketahanan nasional, 

serta organisasi kemasyarakatan bidang kebudayaan, keraton, dan lembaga adat di 

daerah memiliki potensi besar untuk berperan serta dalam pengembangan dan 

pelestarian adat budaya daerah. 
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Budaya daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 39 tahun 2007, 

adalah sistem nilai yang dianut oleh komunitas/ kelompok masyarakat tertentu di 

daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga masyarakat dan 

di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara masyarakat yang diyakini dapat 

memenuhi kehidupan warga masyarakat. Tugas Pemerintah Daerah melestarikan 

budaya daerah sebagai upaya untuk memelihara system nilai sosial budaya yang 

dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan 

dapat di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara masyarakat yang diyakini 

dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat. Selain itu, pengembangan budaya 

daerah dalam upaya untuk meningkatkan kualitas sistem nilai sosial budaya yang 

dianut komunitas/kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang diyakini akan dapat 

memenuhi harapan-harapan warga masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-

nilai, sikap serta tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga 

masyarakat. 

Dalam melaksanakan tugas pelestarian budaya daerah, Kepala Daerah dalam 

hal ini Gubernur mendorong tumbuh dan berkembangnya peranserta masyarakat, 

serta mendayagunakan potensi peranserta masyarakat yang terhimpun dalam Ormas 

kebudayaan, keraton, dan lembaga adat. Untuk itu, kegiatan yang dilakukan 

menginventarisasi potensi peranserta masyarakat yang terhimpun pada ormas 

kebudayaan, keraton, dan lembaga adat. Dalam melaksanakan inventarisasi tersebut, 

Gubernur mencatat dan memberi surat keterangan tanda terdaftar kepada Ormas 

kebudayaan, keraton, dan lembaga adat sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah 

dalam pelaksanaan program pelestarian dan pengembangan budaya daerah. 

Tugas dan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pelestarian 

kebudayaan menjadi tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang 

Organisasi Perangkat Daerah. Menurut Pasal 63 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

mempunyai tugas melaksanakan urusan kepariwisataan dan kebudayaan.  

Untuk melaksanakan tugas tersebut di atas, Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan mempunyai fungsi di bidang kebudayaan sebagai berikut: (a)  

penyusunan, dan pelaksanaan rencana kerja dan anggaran dinas pariwisata dan 

kebudayaan; (b) perumusan kebijakan teknis pelaksanaan urusan kebudayaan; (c)  

penyeleng-garaan urusan kebudayaan; (d) pembinaan dan pengembangan budaya; 

(e) pemberdayaan masyarakat di bidang kebudayaan; (f) pengkajian dan 

pengembangan urusan di bidang kebudayaan; (g) pengawasan, pengendalian dan 

penindakan di bidang kebudaya-an; (h) pelayanan, pembinaan, dan pengendalian 

rekomendasi sertifikasi dan/atau perizinan bidang kebudayaan; (i) pemungut-an, 

penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan pertanggung jawaban penerimaan 

retribusi di bidang kebudayaan; (j) pembina-an dan pengembangan tenaga fungsional 

dan tenaga teknis di bidang kebudayaan; (k) perlindungan, pengembangan dan 

pemanfaatan lingkungan cagar budaya dan benda cagar budaya; (l) pemanfaatan 

pelestarian, pemeliharaan, dan pengawasan lingkungan dan benda cagar budaya; (m) 

pengembangan hubungan kebudayaan dalam dan luar negeri; (n) penyelenggara-an 

pelayanan kebudayaan; (o) promosi dan pemasaran kebudaya-an; (p) pengelolaan 

prasarana dan sarana kebudayaan seperti Monumen Nasional (Monas) dan Taman 
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Ismail Marzuki (TIM); (q) penegakan peraturan perundang-undangan kebudayaan; (r) 

penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana 

dan sarana kebudayaan; (s) pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan 

perangkat daerah; (t) pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan 

ketatausahaan dinas pariwisata dan kebudayaan; (u) pelaporan, dan 

pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi. 

Mencermati tugas dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tersebut di 

atas, maka tugas dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam pembinaan dan 

pengawasan pelestarian kebudayaan menjadi tugas Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 Peraturan Bersama, yaitu 

pembinaan teknis dan pengawasan umum atas pelaksanaan pelestarian kebudayaan 

di Provinsi DKI Jakarta. Pembinaan teknis dimaksud meliputi: (a) merumuskan 

kebijakan pelestarian kebudayaan; (b) pemberian bimbingan, konsultasi, supervisi 

tentang norma, standar, prosedur, dan kriteria pelestarian kebudayaan; (c) 

inventarisasi, dokumentasi, dan publikasi warisan budaya. Sedangkan pengawasan 

teknis dimaksud dilakukan dengan memantau dan mengevaluasi terhadap pelestarian 

kebudayaan. Pada lingkup Kota/Kabupaten Administrasi pembinaan dan pengawasan 

pelestarian kebudayaan menjadi tugas Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 

Atas dasar tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pelestari-an 

kebudayaan tersebut di atas, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai 

tugas menyiapkan laporan pelaksanaan pelestarian kebudayaan untuk Gubernur 

selanjutnya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kebudayaan dan 

Pariwisata setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan Januari dan Juli atau sewaktu-

waktu jika diperlukan.  

Untuk melaksanakan tugas dan kewajiban Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

dalam pelestarian kebudayaan, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas 

menyusun rencana induk (masteplan) pelestatian kebudayaan merupakan dokumen 

rencana pelestarian kebudayaan yang disusun secara sistematis dalam kurun waktu 

tertentu sesuai dengan arah, kebijakan, dan sasaran kebijakan nasional. Pada 

umumnya rencana induk disusun dalam jangka 20 (dua puluh) tahun atau selama ini 

dikenal dengan rencana pembangunan jangka panjang (RPJP). Sedangkan Rencana 

Aksi Daerah (RAD) pelestarian kebudayaan merupakan dokumen rencana kerja 

Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan pelestarian kebudayaan 

berbagai kegiatan yang secara langsung dan tidak langsung sesuai dengan target 

pembangunan nasional dan daerah. 

Mencermati kondisi umum dan permasalahan dalam pelestarian kebudayaan 

di Provinsi DKI Jakarta, tugas Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 5 (lima) tahun akan 

datang yang diwujudkan dalam kebijakan dan program antara lain sebagai berikut: 

1. Memperkuat karakter dan jati diri daerah  

Semakin deras arus globalisasi yang didorong oleh kemajuan teknologi komunikasi 

dan informasi telah membuka peluang terjadinya interaksi budaya antar bangsa. 

Proses interaksi budaya tersebut di satu sisi berpengaruh positif terhadap 

perkembangan dan perubahan orientasi nilai dan perilaku masyarakat Jakarta. Di 
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sisi lain interaksi budaya dapat menimbulkan pengaruh negatif, antara lain semakin 

memudar penghargaan pada nilai budaya dan bahasa, nilai solidaritas sosial, 

kekeluargaan, rasa cinta tanah air, serta berbagai perilaku yang tidak sesuai 

dengan nilai, norma, dan pandangan hidup bangsa Indonesia.  

Kondisi tersebut di atas ditunjukkan antara lain oleh muncul-nya gejala 

menurunnya kualitas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar, 

menurunnya sikap toleransi dan tenggang rasa dalam kehidupan bermasyarakat 

sehingga menimbulkan potensi terjadinya pertikaian dan konflik antar warga 

sebagaimana terjadi dalam beberapa terakhir di beberapa Kelurahan di wilayah 

Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Jakarta Selatan. Jenis konflik yang paling sering 

terjadi adalah konflik antar kelompok warga. Dengan demikian, tantangan ke 

depan adalah memelihara dan melestarikan nilai-nilai tradisi luhur seperti, cinta 

tanah air, nilai solidaritas sosial, dan keramahtamahan yang menjadi identitas 

budaya yang berfungsi sebagai perekat persatuan antar warga, antar suku, dalam 

segenap aspek kehidupan masyarakat. 

2. Meningkatkan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap keragaman 

budaya  

Keragaman seni-budaya dan tradisi  yang ada di kalangan masyarakat Jakarta 

menjadikan kota Jakarta kaya dengan berbagai bentuk ekspresi budaya dan 

pengetahuan tradisional, seperti seni rupa, seni pertunjukan, seni media, cerita 

rakyat, permainan tradisional, baju tradisional, dan sebagainya. Keragaman seni, 

budaya, dan tradisi merupakan hasil karya budaya Bangsa Indonesia yang harus 

dipelihara, dilindungi dan dikembangkan oleh masyarakat dan Pemerintah Daerah.  

Pengembangan seni, budaya, dan tradisi memiliki peranan yang sangat penting 

dalam meningkatkan apresiasi masyarakat kota Jakarta dari generasi ke generasi 

terhadap keragaman budaya, yang adaptif terhadap pengaruh budaya global yang 

positif untuk kemajuan daerah dan bangsa Indonesia. Sesuai dengan 

perkembangan dan dinamika kehidupan masyarakat kota Jakarta, peningkatan 

apresiasi dan penyaluran kreativitas berkesenian masyarakat menghadapi 

kendala, antara lain: (1)  terbatasnya sarana dan prasarana kesenian, seperti 

galeri, taman budaya, gedung kesenian Betawi; (2) menurunnya minat masyarakat 

dalam menonton kegiatan seni-budaya secara nasional dari 20,2 persen pada 

tahun 2003 menjadi 16,0 persen pada tahun 2006 (BPS, Susenas 2006); (3) 

terjadinya pembajakan karya seni dan budaya. Dengan demikian, tantangan ke 

depan adalah peningkatan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap karya 

seni dan budaya serta perlindungan terhadap kekayaan intelektual (KI), terutama 

karya seni dan budaya, baik yang bersifat individual maupun kolektif. 

3. Meningkatkan kualitas pengelolaan warisan budaya 

Kondisi objektif dewasa ini menunjukkan kualitas pengelolaan warisan budaya 

daerah, seperti benda cagar budaya, situs, kawasan cagar budaya, dan museum 

masih sangat beragam. Benda cagar budaya belum dilakukan pendataan kembali 

(Keputusan Gubernur No. 475 Tahun 1993). Banyak bangunan yang telah 

ditetapkan sebagai BCB tidak terpelihara dengan baik, dikarenakan tidak ada 

insentif yang diberikan kepada pemilik dan/atau pengelola BCB. Hal tersebut 
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menunjukkan masih kurangnya apresiasi, pemahaman, komitmen, dan kesadaran 

arti pentingnya warisan budaya dengan berbagai kandungan nilai-nilai luhurnya 

sebagai sarana edukasi dan rekreasi yang dapat mengilhami berkembangnya 

industri budaya yang memiliki nilai ekonomi yang berkelanjutan. Dengan demikian, 

tantangan ke depan adalah peningkatan upaya perlindungan, pengembangan, dan 

pemanfaatan warisan budaya sebagai sarana rekreasi, edukasi dan 

pengembangan kebudayaan dalam rangka menngkatkan kesejahteraan 

masyarakat. 

4. Meningkatkan sumberdaya di bidang kebudayaan 

Keberhasilan pembangunan kebudayaan juga dipengaruhi oleh dukungan sumber 

daya yang memadai seperti sumber daya manusia kebudayaan, sarana dan 

prasarana kebudayaan, kelembagaan, pendanaan, kemitraan, serta penelitian dan 

pengembangan. Oleh karena itu, sumber daya kebudayaan perlu dikembangkan 

secara berkelanjutan. Pelaksanaan pengembangan sumberdaya kebudayaan 

menghadapi beberapa permasalahan antara lain adalah : (a) terbatasnya 

sumberdaya manusia di bidang kebudayaan yang berkualitas, (b) belum 

optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan, (c) terbatasnya 

sarana dan prasarana kebudayaan, (d) terbatasnya dukungan peraturan 

perundangan kebudayaan, (e) terbatasnya kemampuan pendanaan; (f) belum 

optimalnya koordinasi antar Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan instansi 

vertikal, serta belum optimal kerjasama antar pihak, yaitu pemerintah dengan 

swasta dan masyarakat. Tantangan ke depan peningkatan kapasitas sumberdaya 

pembangunan kebudayaan yang didukung oleh sumberdaya manusia yang 

kompeten, kualitas dan intensitas hasil penelitian sebagai bahan rumusan 

kebijakan pembangunan di bidang kebudayaan, sarana dan prasarana yang 

memadai, tata pemerintahan yang baik (good governance), serta koordinasi antar 

SKPD dan instansi vertikal yang efektif. 

Arah pembangunan pelestarian kebudayaan tersebut di atas menjadi bagian dari 

rencana induk (masterplan) pelaksanaan pelestarian kebudayaan di Provinsi DKI 

Jakarta. Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Nasional di bidang 

kebudayaan sebagaimana termuat dalam Lampiran Buku II Peraturan Presiden 

Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

Tahun 2010-2014, melalui penguatan jati diri bangsa dan pelestarian budaya 

dilakukan melalui 4 (empat) fokus prioritas sebagai berikut: 

Penguatan jati diri dan karakter bangsa yang berbasis pada keragaman budaya, 

dengan meningkatkan: (a) pembangunan karakter dan pekerti bangsa yang dilandasi 

nilai-nilai kearifan lokal; (b) pemahaman tentang kesejarahan dan wawasan 

kebangsaan; (c) pelestarian, pengembangan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam 

rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya bangsa; (d) pemberdayaan 

masyarakat adat; dan (e) pengembangan promosi kebudayaan dengan pengirim-an 

misi kesenian, pameran, dan pertukaran budaya. 

Peningkatan apresiasi terhadap keragaman serta kreativitas seni dan budaya, melalui 

kegiatan: (a) peningkatan perhatian dan kesertaan pemerintah dalam program seni 

budaya yang diinisiasi oleh masyarakat dan mendorong berkembangnya apresiasi 
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terhadap kemajemukan budaya; (b) penyediaan sarana yang memadai bagi 

pengembangan, pendalaman dan pagelaran seni budaya di kota besar dan ibu kota 

kabupaten selambat-lambatnya Oktober 2012; (c) pengembangan kesenian seperti 

seni rupa, seni pertunjukan, seni media, dan berbagai industri kreatif yang berbasis 

budaya; (d) pemberian insentif kepada para pelaku seni dalam pengembangan 

kualitas seni dan budaya dalam bentuk fasilitasi, pendukungan dan penghargaan; dan 

(e) pengembangan perfilman nasional yang adaptif dan interaktif terhadap nilai-nilai 

baru yang positif. 

Peningkatan kualitas perlindungan, penyelamatan, pengembangan dan pemanfaatan 

warisan budaya, melalui: (a) penetapan dan pembentukan pengelolaan terpadu untuk 

pengelolaan cagar budaya, revitalisasi museum dan perpustakaan di seluruh 

Indonesia sebelum Oktober 2011; (b) perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 

peninggalan purbakala, termasuk peninggalan bawah air; (c) pengembangan 

permuseuman nasional sebagai sarana edukasi, rekreasi, serta pengembangan 

kesejarahan dan kebudayaan; dan (d) penelitian dan pengembangan arkeologi 

nasional. 

Pengembangan sumber daya kebudayaan, melalui kegiatan: (a) pengembangan 

kapasitas nasional untuk pelaksanaan penelitian, penciptaan dan inovasi dan 

memudahkan akses dan penggunaan oleh masyarakat luas di bidang kebudayaan (b) 

peningkatan jumlah, pendayagunaan, serta kompetensi dan profesionalisme sumber 

daya manusia (SDM) kebudayaan; (c) peningkatan pendukungan sarana dan 

prasarana untuk pengembangan seni dan budaya masyarakat; (d) peningkatan 

penelitian dan pengembangan kebudayaan; (e) peningkatan kualitas informasi dan 

basisdata kebudayaan; dan (f) pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan 

daerah, sektor terkait, masyarakat dan swasta. 

Selain itu, fokus prioritas pembangunan kebudayaan di atas didukung oleh 

peningkatan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah, pemerintah daerah, 

masyarakat dan dunia usaha, serta peningkatan peran serta masyarakat dalam 

pembangunan kebudayaan. 

4.10. Hak dan Kewajiban Masyarakat dalam Pelestarian 
Kebudayaan 

1. Hak masyarakat 

Masyarakat berhak: (a) menggunakan seluruh aspek kebudayaan daerah sesuai 

fungsinya; (b) memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam upaya 

pelestarian kebudayaan daerah dan penentuan kebijakan yang berkenaan dengan 

kebudayaan daerah; (c) memilih aspek kebudayaan tertentu untuk kepentingan 

pengungkap-an pengalaman dan estetisnya. 

2. Kewajiban Masyarakat 

Masyarakat wajib untuk turut serta pelestarian aspek kebudayaan. Bentuk 

peranserta tersebut diutamakan pada : (a) inventarisasi aktivitas adat, seni dan 

budaya daerah; (b) inventarisasi aset kekayaan budaya dan penggalian sejarah 

daerah; (c) peningkatan kegiatan kebudayaan daerah; (d) sosialisasi dan publikasi 
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nilai-nilai budaya daerah kepada masyarakatnya; (e) fasilitasi pengembangan 

kualitas sumber daya manusia.  

4.10.1. Kesenian Daerah 

Pelestarian kesenian bertujuan untuk: (1) meningkatkan kesinambungan 

usaha pengelolaan, penelitian, peningkatan mutu, penyebarluasan hasil kesenian, 

peningkatan daya cipta dan daya penampilan, serta peningkatan apresiasi; (2) 

meningkatkan kreativitas dan produktivitas para seniman untuk berkarya; (3) 

meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap kesenian melalui pendidikan dan 

apresiasi seni baik di sekolah maupun di luar sekolah. 

Ruang lingkup pelestarian kesenian daerah meliputi: (1) jenis kesenian 

tradisional daerah. Yang dimaksud dengan kesenian tradisional adalah kesenian yang 

merupakan hasil kreasi dari para seniman masa lalu yang hidup dan berkembang 

secara turun temurun serta telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari adat 

istiadat dan kebiasaan hidup masyarakat pada masanya; (2) jenis kesenian yang 

dianggap hampir punah atau langka yang memiliki ciri khas daerah; (3) kesenian 

kontemporer dan kreasi baru yang selaras dengan nilai budaya Daerah. Yang 

dimaksud dengan kesenian kontemporer adalah kesenian yang merupakan kreasi 

baru dari para penggarap kesenian masa kini yang telah memperoleh pengaruh 

budaya luar; (4) seniman sebagai penggarap dan pencipta seni budaya; (5) 

masyarakat sebagai pengapresiasi seni budaya. 

Pelestarian kesenian daerah diarahkan pada norma dan nilai kemajuan yang 

bermanfaat bagi terwujudnya pembangunan manusia yang beriman dan bertaqwa 

serta berakhlak mulia. Sedangkan sasarannya meliputi: (1) terwujudnya iklim kesenian 

baik tradisional maupun kontemporer yang sehat, bebas dan dinamis; (2) 

meningkatkan kesejahteraan dan terlindunginya hak cipta dan kekayaan seni dan 

intelektual para seniman; (3) tertatanya lembaga kesenian yang kreatif, responsif, 

proaktif dan dinamis terhadap kebutuhan dan pertumbuhan kesenian; (4) 

meningkatnya apresiasi masyarakat terhadap kesenian; (5) meningkatnya 

profesionalisme dalam penyelenggara kesenian di daerah. 

Pencapaian sasaran tersebut di atas, dilakukan melalui pengembangan 

program serta kegiatan yang sistematis, terencana, dan berkelanjutan  dengan 

melibatkan masyarakat, seniman, para ahli, dan pihak lain yang berkepentingan. Yang 

dimaksud dengan pihak lain yang berkepentingan adalah SKPD/UKPD yang tugas 

dan fungsinya terkait dengan pelestarian kesenian daerah serta lembaga/organisasi 

kemasyarakatan dan badan usaha yang mempunyai kepedulian terhadap upaya 

pemeliharaan kesenian. 

Untuk mewujudkan tujuan, arah, dan sasaran pelestarian kesenian tersebut di 

atas, Gubernur mempunyai tugas dan tanggung jawab melestarikan kesenian daerah, 

yang secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 

Strategi pelestarian kesenian daerah dilaksanakan sebagai berikut: (1) 

penerapan dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah dengan memasukkan 

mata pelajaran kesenian daerah yang kedudukan dan perlakuan setara dengan mata 
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pelajaran lain; (2) meningkatkan kualitas pendidik dan bahan ajar kesenian daerah 

serta pamong seni; (3) memenuhi fasilitas pendukung di dalam pelaksanaan 

pendidikan kesenian daerah; (4) mendorong dan memfasilitasi perkumpulan seni dan 

organisasi/lembaga kemasyarakatan dalam pelestarian kesenian; (5) 

mengembangkan sistem pemberian penghargaan yang bermanfaat bagi kepentingan 

pelestarian kesenian daerah; (6) memanfaatkan ruang publik, gedung kesenian dan 

media massa sebagai upaya pelestarian kesenian daerah; (7) penggunaan pakaian 

adat masyarakat Betawi 1(satu) hari kerja dalam satu minggu bagi Aparatur 

Pemerintah Daerah.  

Kewajiban Gubernur dalam pelestarian kesenian daerah sebagai berikut : (1) 

mendorong dan memberi kesempatan kepada para seniman untuk makin kreatif dan 

menghasilkan berkarya yang semakin bermutu; (2) penyediaan sarana dan prasarana 

kesenian daerah; (3) mengadakan publikasi dan promosi hasil karya seni; (4) 

mendorong tumbuhnya industri alat kesenian daerah; (5) meningkatkan apresiasi 

masyarakat terhadap karya seni budaya daerah; (6) merefleksi dan mengevaluasi 

kegiatan pelestarian kesenian yang ada; (7) melakukan pembinaan perkumpulan atau 

payaguban seni daerah. 

Untuk kepentingan pendidikan, Gubernur mempunyai tugas yang secara 

operasional menjadi tugas Kepala Dinas Pendidikan, sebagai berikut: (1) menyusun 

kurikulum pendidikan kesenian; (2) menghidupkan kegiatan kesenian di sekolah; (3) 

meningkatkan apresiasi kesenian peserta didik dan tenaga pendidik di sekolah; (4) 

menyiapkan pendidik bidang kesenian yang mempunyai keahlian dan menguasai 

bidangnya; (5) meningkatkan sarana dan prasarana kesenian di sekolah; 

Apresiasi kegiatan kesenian daerah dilaksanakan dalam bentuk sebagai 

berikut: (1) lomba kesenian yang diselenggarakan secara periodik; (2) pergelaran 

kesenian yang dilaksanakan pada acara tertentu; (3) kegiatan lainnya yang berfungsi 

sebagai sarana dan media apresiasi. 

Untuk mencapai tujuan pelestarian kesenian daerah, masyarakat berperan 

sebagai pelaku aktif dan kreatif dalam upaya kehidupan dan pemeliharaan kesenian. 

Peran aktif masyarakat tersebut dilaksanakan melalui kegiatan : (1) berkarya seni; (2) 

menyajikan hasil karyanya sendiri dan hasil karya orang lain; (3) menumbuhkan 

apresiasi seni; (4) mendirikan perkumpulan seni yang keabsahannya (didaftarkan) 

pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 

Perkumpulan seni/organisasi yang wajib mendapat keabsahan (didaftarkan) 

sebagai berikut : (1) organisasi telah diketahui oleh Lurah setempat; (2) mempunyai 

anggota tetap minimal 15 orang baik laki-laki, perempuan atau campuran yang 

berprofesi di bidangnya; (3) telah melaksanakan atau mengadakan 3 (tiga) kali 

pementasan (bagi seni pentas); (4) pengajuan keabsahan yang berhak adalah Ketua 

organisasi; (5) mentaati aturan pengajuan yang telah ditetapkan berdasarkan hasil 

musyawarah para seniman; (6) mentaati etika pementasan, antara lain harus 

menggunakan pakaian seragam atau pakaian pentas yang tidak bertentangan dengan 

norma agama dan norma-norma kehidupan masyarakat, dan penampilan pelaku 

sesuai dengan proposal dan garapan kesenian yang dipentaskan selaras dengan 
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kehidupan masyarakat, dan pelaku seni harus menghormati waktu menjalankan 

ibadah agama. 

Gubernur wajib memfasilitasi karya seni tradisonal dan/atau karya seni yang 

belum diketahui penciptanya wajib dilindungi sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. 

Para seniman dapat membentuk organisasi profesi kesenian sebagai mitra 

Pemerintah Daerah dalam upaya pemeliharaan kesenian daerah. Perkumpulan seni 

wajib melaksanakan sapta sila kehormatan seniman/seniwati. 

4.10.2. Kepurbakalaan 

Pelestarian kepurbakalaan dilaksanakan melalui kegiatan : (1) pendataan, 

pencatatan, dan pendokumentasian terhadap tinggalan budaya yang tersebar di 

daerah dan/atau yang telah dikuasai masyarakat; (2) penyelamatan penemuan 

tinggalan budaya yang berada di atas dan masih terkubur di dalam tanah; (3) 

pengkajian ulang terhadap penemuan tinggalan budaya; (4) pengaturan pemanfaatan 

bagi kepentingan sosial, budaya, pendidikan, dan pariwisata. 

Untuk pelaksanaan kegiatan tersebut di atas, Pemerintah Daerah 

berkewajiban: (1) melakukan upaya pelestarian, pemeliharaan, perlindungan, dan 

pemanfaatan atas tinggalan budaya, situs dan lingkungannya; (2) melakukan 

sosialisasi kepurbakalaan sesuai dengan standar teknis arkeologi kepada masyarakat 

secara luas, sistematis dan terarah. Pelaksanaan kewajiban tersebut dilakukan 

dengan melibatkan masyarakat, para ahli, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan. 

Hasil penemuan tinggalan budaya dalam bentuk benda bergerak di simpan di 

museum. Sedangkan hasil temuan tinggalan budaya dalam bentuk benda tidak 

bergerak berada di atas tanah milik perorangan perlu dibebaskan dengan diberi 

penggantian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

Bagi masyarakat yang menemukan dan/atau menyimpan benda tinggalan 

budaya wajib mendaftarkan kepada Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. Untuk 

selanjutnya, Kepala Dinas wajib mendokumentasikan hal ikhwal benda tinggalan 

budaya yang disimpan oleh masyarakat. Tinggalan Budaya dapat dimanfaatkan untuk 

kepentingan pendidikan, sosial budaya, kepariwisataan dan kegiatan ilmiah. 

4.10.3. Kesejarahan dan Kemuseuman 

Pelestarian kesejarahan dilakukan melalui: (1) pemeliharaan, perlindungan 

dan pengkajian sumber-sumber sejarah sebagai bahan penulisan sejarah; (2) 

penelitian dan penulisan sejarah Daerah  secara obyektif dan ilmiah serta ilmiah 

populer, sastra sejarah; (3) pemilahan dan pemeliharaan hasil penulisan sejarah 

daerah; (4) pemanfaatan hasil penulisan sejarah daerah dengan mensosialisasikan 

melalui jalur pendidikan (dasar dan menengah), media massa penerbitan berkala dan 

sarana publikasi lainnya yang dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat. 

Pelaksanaan tersebut di atas, dilakukan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan 

dengan melibatkan tenaga ahli dan masyarakat. 
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Permuseuman diselenggarakan melalui kegiatan pengumpulan, pengkajian, 

perawatan, pengamanan dan pemanfaatan benda-benda dan situs bernilai budaya 

dan  ilmu pengetahuan sejarah dan lingkungan. 

Setiap benda yang menjadi koleksi di museum harus memper-hatikan kriteria 

sebagai berikut: (a) memiliki nilai budaya, sejarah dan ilmiah; (b) memiliki identitas 

menurut bentuk dan wujudnya, tipe dan gayanya, fungsi dan asalnya secara historis, 

geografis, genus dalam orde biologi atau periodisasi dalam geologi; (c) dapat menjadi 

monumen dalam sejarah dan budaya. Koleksi museum tersebut harus 

didokumentasikan secara verbal dan visual sesuai dengan ketentuan teknis 

permuseuman melalui kegiatan pengkajian dan penyajian pameran. 

Koleksi museum tidak dapat diperjualbelikan dan atau dipindah-tangankan. 

Untuk kepentingan pelayanan kepada masyarakat, setiap museum dapat saling 

meminjamkan koleksi.  

Penyelenggaraan museum dapat bekerja sama dengan instansi dan lembaga 

lain baik pemerintah maupun masyarakat. 

Pengumpulan koleksi museum dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal 

pengumpulan koleksi tersebut baik dengan cara dihibahkan, diganti rugi, maupun 

dititipkan wajib memiliki persyaratan sebagai berikut : (a) telah mendapatkan 

persetujuan dari ahli warisnya; (b) diadakan perjanjian yang dituangkan dalam berita 

acara. 

Perawatan koleksi museum dilakukan untuk mencegah dan menanggulangi 

kerusakan koleksi yang disebabkan faktor alam dan/atau ulah manusia. Perawatan 

koleksi museum dilaksana-kan di dalam ruang perawatan dengan cara dan teknik 

tertentu sesuai kaidah permuseuman. 

Pengamanan koleksi museum dilakukan untuk menjaga keaslian, keutuhan 

dan kelengkapan koleksi. Pelaksanaan pengamanan tersebut dilakukan oleh petugas 

yang berwenang. Benda-benda yang bernilai tinggi dan langka perlu mendapat 

jaminan asuransi. 

Pemanfaatan koleksi museum dapat dilakukan untuk kepentingan pendidikan, 

penelitian, dan rekreasi (pariwisata) dan lain-lain, sepanjang tidak menimbulkan 

kerusakan, hilang atau pemindah-an benda koleksi museum. Pengelola museum 

berwenang menetapkan kebijakan pemanfaatan koleksi museum sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. 

Untuk pemanfaatan kepentingan pendidikan, pihak penyelenggara sekolah 

(Kepala Sekolah) dapat membawa peserta didik berkunjung ke museum.  

Untuk menunjang biaya pemeliharaan dan perawatan museum, setiap 

pengunjung dikenakan retribusi yang wajar dan terjangkau oleh semua lapisan 

masyarakat. Tarif biaya retribusi bagi pengunjung ditetapkan dengan Peraturan 

Daerah tersendiri. 
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Dalam hal pemanfaatan koleksi museum, Pengelola museum wajib 

menginformasikan melalui pameran tetap dan/atau pameran temporer,  penyuluhan, 

ceramah, seminar, diskusi, penyusunan buku hasil penelitian serta cara dan bentuk 

lainnya yang berfungsi sebagai sumber informasi koleksi museum. Pihak pengelola 

museum berhak melakukan renovasi tata pameran, tata letak koleksi, penggantian 

dan atau penambahan koleksi dengan yang baru sekurang-kurangnya diajukan dalam 

5 (lima) tahun sekali. 

4.10.4. Kebahasaan dan Kesusastraan 

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa bahasa, sastra dan aksara 

Betawi merupakan unsur kebudayaan daerah dan bagian dari Kebudayaan nasional 

yang berperan mempertinggi martabat dan peradaban bangsa. Oleh sebab itu perlu 

dilakukan pelestarian, pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara 

Betawi. 

Tujuan pelestarian bahasa, sastra dan aksara Betawi sebagai berikut: (1) 

menetapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa, sastra, dan 

aksara Betawi sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati diri dan 

kebanggaan daerah; (2) menetapkan kedudukan dan fungsi bahasa, sastra, dan 

aksara Betawi sebagai alat komunikasi masyarakat Betawi khususnya dan masyarakat 

Jakarta pada umumnya; (3) melindungi, mengembangkan, memberdayakan, dan 

memanfaat-kan bahasa, sastra, dan aksara Betawi sebagai unsur kebudayaan daerah 

yang pada gilirannya menunjang kebudayaan nasional; (4) meningkatkan mutu 

penggunaan potensi bahasa, sastra, dan aksara Betawi. 

Sasaran pelestarian bahasa, sastra dan aksara Betawi sebagai berikut: (1) 

terwujudnya kurikulum pendidikan bahasa, sastra, dan aksara Betawi di sekolah dan 

kurikulum pendidikan di luar sekolah; (2) terwujudnya kehidupan berbahasa daerah 

yang  baik dan bermutu; (3) terwujudnya apresiasi masyarakat terhadap bahasa, 

sastra, dan aksara Betawi; (4) terwujudnya peran serta masyarakat dalam upaya 

pemeliharaan bahasa, sastra, dan  aksara  Betawi. 

Pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Betawi dilaksanakan melalui strategi, 

sebagai berikut : (1) menjadikan kurikulum pendidikan dasar dan menengah sebagai 

mata pelajaran mandiri yang mempunyai kedudukan dan perlakuan yang setara 

dengan mata pelajaran lainnya; (2) menyediakan tenaga pendidik di bidang bahasa, 

sastra dan aksara Betawi beserta bahan-bahan ajarnya; (3) memenuhi fasilitas 

pendukung di bidang pelaksanaan pendidikan bahasa, sastra dan aksara Betawi 

seperti bahan bacaan, kamus, rekaman pembicaraan, nyanyian dan musik (kaset, CD, 

VCD), program langsung televisi, dan radio; (4) mensosialisasikan penggunaan aksara 

Betawi untuk nama-nama tempat, jalan dan bangunan yang bersifat publik di samping 

aksara latin; (5) mendorong dan memfasilitasi organisasi/lembaga kemasyarakatan 

dalam pelestarian bahasa, sastra dan aksara Betawi; (6) mengembangkan sistem 

pemberian penghargaan kepada pihak-pihak yang menunjukkan upaya yang 

bermanfaat bagi kepentingan pemeliharaan bahasa, sastra dan aksara Betawi. 

Untuk mencapai tujuan sesuai dengan sasaran, arah, strategi pelestarian 

bahasa, sastra dan aksara Betawi tersebut di atas, Gubernur wajib melakukan 
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pemeliharaan dan pengembangan bahasa, sastra dan aksara Betawi. Pelaksanaan 

kewajiban tersebut secara operasional menjadi tugas Kepala Dinas Pariwisata dan 

Kebudayaan berkoordinasi dengan Kepala Dinas Pendidikan. 

Dalam rangka pengembangan bahasa, sastra dan aksara Betawi, Gubernur 

dapat membentuk lembaga pemeliharaan, penelitian dan pengembangan bahasa, 

sastra dan aksara Betawi yang keanggotaannya terdiri dari unsur masyarakat, 

pendidikan, akademisi, dan para pakar. 

Dalam pelestarian bahasa, sastra dan aksara Betawi Gubernur wajib 

melaksanakan: (1) pelatihan dan/atau penataan bahasa, sastra, dan aksara Betawi; 

(2) menetapkan penggunaan bahasa Betawsi sebagai bahasa pengantar baik bagi 

kepentingan sekolah, luar sekolah maupun masyarakat; (3) menetapkan bahasa 

Betawi sebagai bahasa resmi kedua di samping bahasa Indonesia dalam pelaksanaan 

tugas Pemerintah Daerah; (4) menyedikan tenaga pendidik yang memenuhi keahlian 

dan menguasai bahasa, sastra, dan aksara Betawi untuk ditugaskan di sekolah; (5) 

mengadakan buku pelajaran dan buku bacaan untuk bahasa, sastra, dan aksara 

Betawi. 

Upaya pelestarian bahasa, sastra, dan aksara Betawi dilakukan melalui cara : 

(1) melindungi kedudukan dan keberadaan bahasa, sastra dan aksara Betawi agar 

tetap hidup dan berkembang serta terhindar dari kepunahan; (2) menggunakan 

bahasa, sastra dan aksara Betawi dengan baik dalam kehidupan sehari-hari; (3) 

memberdayakan potensi bahasa, sastra, dan aksara Betawi serta memanfaatkan agar 

berhasil guna dan berdaya guna bagi kehidupan. Upaya mengembangkan 

penggunaan dan fungsi bahasa, sastra, dan aksara Betawi agar lebih baik dan lebih 

memasyarakat serta dilakukan melalui rekonstruksi, revitalisasi , dan sosialisasi. 

Jangkauan pelestarian bahasa, sastra dan aksara Betawi sebagai berikut : (1) 

penyelenggaraan pendidikan di sekolah dan pendidik-an luar sekolah; (2) penyediaan 

bahan pengajaran dan bahan bacaan berbahasa Betawi untuk sekolah, luar sekolah 

dan perpustakaan umum; (3) penyelenggaraan pelatihan, penataran, seminar, loka 

karya, diskusi, apresiasi dan kegiatan sejenisnya; (4) penyelenggaraan sayembara 

bagi perserta didik, tenaag pendidik, dan masyarakat; (5) penyelenggaraan penelitian 

dan sistem pengajaran serta penyebarluasan hasilnya; (6) penyelenggaraan konggres 

bahasa Betawi secara periodik; (7) pemberian penghargaan untuk karya-karya bahasa 

sastra terpilih, serta penghargaan bagi bahasawan, sastrawan dan peneliti; (8) 

sosialisasi aksara dan sastra Betawi; (9) penyediaan fasilitas bagi kelompok studi 

bahasa, sastra dan aksara Betawi; (10) pemberdayaan dan pemanfaatan media 

massa baik cetak maupun elektronik dalam berbahasa Betawi; (11) pengelolaan 

sistem komunikasi, dokumentasi dan informasi tentang bahasa, sastra dan aksara 

Betawi; (12) penggunaan bahasa dan sastra dalam syiar keagamaan; (13) 

penerjemahan publikasi ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bahasa asing ke 

dalam bahasa Betawi dan sebaliknya; (14) pengadaan sarana teknologi yang 

menunjang; (15) penerbitan buku, artikel, dan hasil penelitian berbahasa Betawi; (16) 

penggunaan bahasa Betawi sebagai bahasa pengantar pemerintahan 1 (satu) hari 

kerja dalam seminggu. 
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Masyarakat berperan sebagai pelaku dalam upaya pelestarian bahasa, sastra 

dan aksara Betawi melalui kegiatan: (1) memelihara dan mengembangkan secara 

positif kebanggaan sebagai warga daerah yang merupakan bagian tak terpisahkan 

dari warga bangsa; (2) memelihara dan menumbuhkan secara positif kecintaan 

terhadap kebudayaan daerah yang merupakan khazanah kebudayaan nasional; (3) 

memantapkan kesadaran bahwa bahasa, sastra dan aksara Betawi merupakan bagian 

dari budaya daerah yang memperkuat jati diri kedaerahan dalam konteks 

keberagaman budaya secara nasional. 

4.10.5. Pelestarian Nilai Tradisi 

Pelestarian nilai tradisional yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah 

melalui kegiatan: (1) pengkajian, pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai 

tradisional daerah yang dipedomani  masyarakat dalam berperilaku dan bertindak, 

yang meliputi aspek ungkapan, peribahasa, upacara, cerita dan permainan rakyat, 

naskah kuno, sistem pengetahuan, sistem kemasyarakatan, masyarakat kampung 

adat, dan nilai-nilai tradisional lainnya yang tumbuh dan berkembang di masyarakat; 

(2) pemilahan dan pemeliharaan terhadap nilai tradisional yang disesuaikan dengan 

perkembangan jaman; (3) perlindungan terhadap masyarakat yang menggunakan dan 

mengembangkan nilai-nilai tradisional dalam kehidupannya; (4) mensosialisasikan 

hasil kajian nilai tradisional Daerah kepada masyarakat luas. 

4.10.6. Pelayanan Penghayat Kepercayaan 

Pemerintah Daerah berkewajiban memberikan pelayanan kepada Penghayat 

Kepercayaan. Kewajiban tersebut, meliputi: (a) memelihara kerukunan masyarakat; (b) 

menumbuh kembangkan keharmonisan, saling pengertian, saling menghormati, dan 

saling percaya antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat; (c) 

mengoordinasikan kegiatan instansi vertikal dan perangkat daerah dalam 

pemeliharaan kerukunan antara Penghayat Kepercayaan dengan masyarakat; (d) 

memfasilitasi pemakaman Penghayat Kepercayaan di tempat pemakaman umum. 

Bentuk pelayanan yang diberikan Pemerintah Daerah kepada Penghayat 

Kepercayaan, meliputi: 

1. Administrasi Organisasi Penghayat Kepercayaan 

Organisasi Penghayat Kepercayaan adalah suatu wadah Penghayat Kepercayaan 

yang terdaftar di Departemen Dalam Negeri dan terinventarisasi di Departemen 

Kebudayaan dan Pariwisata.  

Gubernur menerbitkan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) sebagai bukti organisasi 

Penghayat Kepercayaan telah terdaftar menjadi organisasi kemasyarakatan, 

dengan persyaratan sebagai berikut: (a) akte pendirian yang dibuat oleh Notaris; 

(b) program kerja ditandatangani Ketua dan Sekretaris; (c) surat keputusan Pendiri 

atau hasil musyawarah nasional atau sebutan lainnya yang menyatakan susunan 

kepengurusan; (d) SKT minimal di 3 (tiga) Kota; (e) foto kopi Surat Keterangan 

Terinventarisasi yang diterbitkan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata; (f) riwayat 

hidup (biodata), pas foto berwarna ukuran 4 x 6 cm, foto kopi Kartu Tanda 
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Penduduk (KTP) pengurus provinsi yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan 

bendahara masing-masing sebanyak 1 (satu) lembar; (g) formulir isian; (h) data 

lapangan; (i) foto tampak depan dengan papan nama alamat kantor/sekretariat; (j) 

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); (k) surat keterangan domisili ditandatangani 

Lurah dan Camat; (l) surat kontrak/izin pakai tempat bermaterai cukup; (m) surat 

keterangan organisasi tidak sedang terjadi konflik internal dengan bermaterai 

cukup yang ditandatangani Ketua dan Sekretaris; (n) surat keterangan bahwa 

organisasi tidak berafiliasi dengan partai politik dengan bermaterai cukup yang 

ditandatangani Ketua dan Sekretaris. 

2. Pemakaman 

Penghayat Kepercayaan yang meninggal dunia dimakamkan di tempat 

pemakaman umum.  

Dalam hal pemakaman Penghayat Kepercayaan ditolak di pemakaman umum 

yang berasal dari wakaf, Pemerintah Daerah wajib menyediakan pemakaman 

umum atau dapat disediakan oleh Penghayat Kepercayaan. 

3. Sasana Sarasehan atau sebutan lain. 

Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lain didasarkan atas keperluan nyata 

dan sungguh-sungguh bagi Penghayat Kepercayaan, dapat berupa bangunan baru 

atau bangunan lain yang dialih fungsikan.  

Sasana sarasehan atau sebutan lain tersebut harus memenuhi persyaratan 

administrasi dan persyaratan teknis bangunan gedung sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

Penyediaan sasana sarasehan atau sebutan lainnya yang telah mendapat IMB dari 

Gubernur, ternyata mendapat penolakan masyarakat, Pemerintah Daerah 

berkewajiban memfasilitasi pelaksanaan pembangunan sasana sarasehan 

dimaksud.  

Dalam hal fasilitasi Pemerintah Daerah tidak terlaksana, Pemerintah Daerah 

berkewajiban memfasilitasi lokasi baru untuk pembangunan sasana sarasehan 

atau sebutan lain. 

4. Penyelesaian Perselisihan 

Perselisihan antara Penghayat Kepercayaan dengan bukan Penghayat 

Kepercayaan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat antar kedua belah 

pihak.  

Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka Gubernur 

berkewajiban memfasilitasi penyelesaian perselisih-an. Dalam hal fasilitasi 

penyelesaian perselisihan tidak tercapai, penyelesaian perselisihan dilakukan 

melalui proses peradilan. 

5. Pembinaan dan Pengawasan 
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Gubernur melakukan pemantauan dalam pelayanan kepada penghayat 

kepercayaan. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan secara operasional 

menjadi tugas Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan. 

6. Pelaporan 

Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan melaporkan kegiatan pembinaan dan 

pengawasan kepada Penghayat Kepercayaan kepada Gubernur, untuk selanjutnya 

dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Kebudayaan dan 

Pariwisata. Laporan tersebut disampaikan setiap 6 (enam) bulan sekali pada bulan 

Januari dan Juli atau sewaktu-waktu jika diperlukan. 

7. Pendanaan 

Pendanaan pelaksanaan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelayanan 

Penghayat Kepercayaan yang dilakukan Pemerintah Daerah berasal dari dan atas 

beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang 

sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. 

4.10.7. Perfilman 

Dalam rangka pelestarian kebudayaan daerah, Pemerintah daerah 

berkewajiban memfasilitasi pembuatan film dokumenter tentang warisan budaya 

daerah. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan 

serta melaksanakan kebijakan dan rencana perfilman daerah, serta menyediakan 

sarana dan prasarana untuk pengembangan dan kemajuan perfilman di daerah 

terutama film dokumenter budaya daerah. Atas dasar itu, Pemerintah daerah  

memberikan insentif berupa keringanan pajak daerah dan retribusi daerah tertentu 

untuk kemajuan perfilman di daerah. 
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Bab - 5 
Materi Muatan 

Bab ini berisi materi muatan yang akan diatur dalam Peraturan Daerah didasarkan pada aspek 
filosofis, sosiologis, dan yuridis, dan substansi Raperda. 

5.1. Judul Peraturan Gubernur 

Pribahasa mengatakan ”apalah arti sebuah nama”, tidak demikian bagi  

peraturan perundang-undang, karena judul suatu peraturan perundang-undang 

mencerminkan materi muatan peraturan undang-undang tersebut sebagaimana diatur 

dalam UU No. 12 Tahun 2011. Sehubungan itu, Judul Peraturan Gubernur sebagai 

berikut: 

Alternatif 1 

 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH 
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

TENTANG 
RENCANA INDUK PELESTARIAN KEBUDAYAAN BETAWI 

 

Judul Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan Betawi, 

karena materi muatan Peraturan Gubernur mengatur pelestarian Kebudayaan Betawi. 

Alternatif 2 

 

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH 
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 

TENTANG 
RENCANA INDUK PELESTARIAN KEBUDAYAAN 

 

Judul Peraturan Gubernur tentang Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan tidak 

hanya melestarikan kebudayaan Betawi melainkan juga memfasilitasi kebudayaan 

daerah lain yang ada di Provinsi DKI Jakarta. 
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5.2. Landasan Filosofis, Sosiologis, dan Yuridis 

5.2.1. Landasan Filosofis 

Landasan filosofis mencerminkan keinginan atau harapan yang hendak 

diwujudkan pelestarian kebudayaan Betawi dalam kehidupan sehari-hari melalui 

pelaksanaan Peraturan Gubernur dalam kenyataan.  

bahwa kebudayaan Betawi merupakan bagian dari budaya nasional dan merupakan 

asset bangsa, maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, 

dan dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat yang 

memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi pemahaman 

terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal berlandaskan kepada 

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

5.2.2. Landasan Sosilogis 

Landasan sosiologis adalah kondisi kebudayaan Betawi saat ini dan yang 

diharapkan dengan adanya Peraturan Gubernur ini. 

bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya kebudayaan Betawi dan untuk 

mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud di atas, perlu dilakukan upaya dan 

langkah konkrit untuk berdayaguna dan berhasilguna dalam pelestarian kebudayaan 

daerah bagi masyarakat Betawi dan Jakarta. 

5.2.3. Landasan Yuridis 

Landasan yuridis mencerminkan dasar hukum yang mengamanatkan bentuk 

Peraturan Gubernur. 

a) Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan 
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan 
Republik Indonesia, yang menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 
melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat Betawi serta melindungi 
berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada di daerah Provinsi DKI 
Jakarta. 

Atas dasar itu, landasan yuridis dibentuk Peraturan Gubernur tentang 
Pelestarian Kebudayaan ini sebagai berikut: 

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 
Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota 
Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu membentuk 
Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan. 

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan 
dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman 
Pelestarian Kebudayaan, memberikan “perintah” kepada Pemerintah Daerah untuk 
melaksanakan pelestarian kebudayaan di daerah. 
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Atas dasar itu, landasan yuridis dibentuk Peraturan Gubernur tentang 
Pelestarian Kebudayaan ini sebagai berikut: 

bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri 
Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 
dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, perlu 
membentuk Peraturan Daerah tentang Pelestarian Kebudayaan. 

Penjelasan: 

Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan mencirikan tinggi atau 

rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut 

dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian, dan 

berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.  

Kebudayaan Nasional dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang 

beragam warna dan corak, sehingga satu rangkaian yang harmonis dan dinamis. 

Oleh karena itu, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara daerah, kesenian 

dan nilai-nilai budaya daerah merupakan unsur penting dari kebudayaan yang 

menjadi rangkaian kebudayaan nasional.  

Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam 

upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa Indonesia 

sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan Undang-Undang 

Dasar 1945.  

Kebudayaan Betawi merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus 

menjadi asset nasional memiliki sejumlah nilai dan norma sosial budaya yarg 

melandasi pemikiran dan prilaku warganya. Sikap dan filosofi hidup orang Betawi 

tergambar jelas dalam upacara adat pindah rumah. Pada upacara tersebut 

perabotan yang harus dibawa antara lain tempayan atau kendi berisi air, bumbu 

dapur, dan kaca. Air melambangkan kehidupan. Dahulu orang Betawi 

meletakkan tempayan atau kendi berisi ari di depan rumah untuk musafir yang 

lewat supaya bisa sekedar minum atau cuci muka dan kaki. Sikap tersebut 

melambangkan kepedulian orang Betawi sesama, serta gairah dan optimisnya 

dalam menjalani hidup yang mengalir seperti sifat air membasahi tempat yang 

lebih rendah. Bumbu dapur jadi perumpamaan hidup dengan beragam rasa, 

melambangkan kesadaran orang Betawi yang hidup mandiri tetapi tidak 

sendirian melainkan dengan beragam etnik lain. Sedangkan kaca 

melambangkan kerendahan hati orang Betawi dimanapun berada mampu 

menempatkan diri pada posisi yang tidak bersinggungan dengan orang lain.  

Sikap dan filosofi hidup merupakan contoh gambaran pandangan hidup 

masyarakat Betawi yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang luhur 

dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada 

generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi 

perubahan global.  

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, dan mengingat kebudayaan 

Betawi termasuk didalamnya adat istiadat, falsafah hidup, sejarah, peristiwa 

sejarah, sejarah lokal dan sejarah daerah serta benda-benda yang bernilai 
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budaya merupakan kebanggaan daerah Betawi yang mencerminkan jati diri 

masyarakat, perlu dilakukan serangkaian upaya dalam rangka memelihara, 

melestarikan dan mengembangkan kebudayaan Betawi yang pada akhirnya 

diharapkan dapat meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dan lembaga 

adat di daerah dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan 

pembangunan dan peningkatan ketahanan nasional, serta dapat mendorong 

upaya mensejahterakan warga masyarakat, sekaligus menunjang dan 

meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan bertanggung jawab 

dalam menjaga dan memelihara kebudayaan daerah.  

Agar pelestarian kebudayaan Betawi dilaksanakan dan berjalan sebagaimana 

diharapkan, dalam rangka kelancaran dan kepastian hukum serta sebagai 

pedoman dalam pelaksanaannya, maka perlu mengatur pelestarian kebudayaan 

daerah dengan Peraturan Daerah.  

5.3. Dasar Hukum 

Peraturan perundang-undangan baik nasional maupun daerah yang dapat 

dijadikan dasar hukum dibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang Pelestarian 

Kebudayaan sebagaimana telah diuraikan dalam bab sebelumnya, sebagai berikut: 

1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran 

Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209); 

2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3298); 

3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992 tentang Perfilman (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3473); 

4) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4220); 

5) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4844); 

6) Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah 

Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744); 

7) Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846); 
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8) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5038); 

9) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

10) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5168); 

11) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 

12) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-

Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 

Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258); 

13) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 

3517); 

14) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Usaha 

Perfilman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 11, 

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3541); 

15) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1995 tentang Pemeliharaan dan 

Pemanfaatan Benda Cagar Budaya di Museum (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1995 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3599); 

16) Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan 

Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 

17) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Bidang Kebudayaan, Keraton, dan Lembaga 

Adat Dalam Pelestarian dan Pengembangan Budaya Daerah; 

18) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman Bagi 

Kepala Daerah Dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan 

Bahasa Daerah; 

19) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 tentang Pedoman 

Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat; 

20) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan 

Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pelestarian Kebudayaan; 
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21) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan 

Pariwisata Nomor 43 Tahun 2009 dan Nomor 41 Tahun 2009 tentang Pedoman 

Pelayanan Kepada Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa; 

22) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.45/UM.001/MKP/2009 

tentang Pedoman Permuseuman; 

23) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.47/UM.001/MKP/2009 

tentang Pedoman Pemetaan Sejarah; 

24) Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.40/UM.001/MKP/2009 

tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs; 

25) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1986 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di 

Lingkungan Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah 

Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 1986 Nomor 86); 

26) Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 

10); 

27) Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah 

(Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Ibukota Jakarta Nomor 1); 

5.4. Batasan/Pengertian 

Beberapa batasan/pengertian umum yang dijadikan rumusan dalam 

Ketentuan Umum dalam Raperda atau untuk penjelasan, sebagai berikut: 

1) Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia 

dan/atau kelompok manusla balk bersifat fisik maupun non fisik yang diperoleh 

melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya. 

2) Pelestarian adalah upaya perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 

kebudayaan yang dinamis. 

3) Jatidiri Bangsa adalah karakter budaya dan karakter sosial yang menjadi ciri 

pengenal  bangsa tertentu. 

4) Inventarisasi adalah kegiatan pencatatan keseluruhan unsur kebudayaan yang ada 

di suatu wllayah, balk yang dimiliki oleh masyarakat maupun yang sudah tercatat  

sebagai milik negara, bersifat fisik maupun non fisik. 

5) Pendokumentasian adalah upaya menghimpun, mengolah, dan menata informasi 

kebudayaan dalam bentuk rekaman berupa tulisan, gambar, foto, film, suara, atau 

gabungan unsur-unsur ini (multimedia). 

6) Penyelamatan adalah upaya darurat atau terencana untuk melindungi karya 

budaya yang dimiliki individu, kelompok, atau suku bangsa dari ancaman 

kerusakan, kehilangan dan kernusnahan. 

7) Penggalian adalah upaya mengungkap, memilah, dan mengkaji data, dan/atau 

informasi kebudayaan. 
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8) Penelitian adalah melakukan kajian terhadap aspek-aspek kebudayaan secara 

ilmiah oleh para peneliti bersertifikat atau unsur perguruan tinggi menggunakan 

metode yang dapat dipertanggungjawabkan. 

9) Ekskavasi adalah kegiatan penelitian menggunakan metode pembedahan tanah 

untuk menemukan bukti kehidupan masa lalu. 

10) Pihak asing adalah lembaga milik bangsa asing atau perorangan bukan warga 

Negara Indonesia. 

11) Pengayaan adalah upaya untuk meningkatkan peran dan pemahaman 

kebudayaan melalui proses eksperimentasi, modifikasi, dan adaptasi yang kreatif 

tanpa mengorbankan keasliannya.  

12) Penyajian adalah upaya penyampalan informasi langsung kepada masyarakat 

untuk mendorong terciptanya apresiasi terhadap kebudayaan. 

13) Revitalisasi adalah upaya meningkatkan peran dan fungsi unsur-unsur budaya 

lama yang masih hidup di masyarakat dalam konteks baru dengan tetap 

mempertahankan keasliannya. 

14) Transliterasi adalah pengalihan bahasa dari bahasa asli menjadi bahasa lain yang 

lebih umum dimengerti masyarakat. 

15) Alih aksara adalah penulisan ulang naskah dari huruf aslinya menggunakan huruf 

yang lebih umum dimengerti masyarakat. 

16) Pencatatan adalah kegiatan perekaman data secara tertulis (teks). 

17) Registrasi adalah kegiatan pencatatan objek-objek kebudaya-an tertentu yang 

suda tercatat sebagai milik negara, balk fisik maupun non fisik. 

18) Organisasi kebudayaan dan/atau forum komunikasi kebudayaan adalah organisasi 

legal non pemerintah bervisi kebangsaan dengan tujuan melakukan pelestarian 

kebudayaan yang didirikan oleh Warga Negara Indonesia dan secara sukarela 

serta telah terdaftar di Pemerintah Daerah setempat, dan bukan merupakan afiliasi 

sayap organisasi sayap partai. 

19) Adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan mentradisi 

dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke dalam 

kehidupan sehari-hari. 

20) Nilai Sosial Budaya adalah konsepsi idealis tentang baik buruk dan benar alah 

mengenai hakikat hidup manusia dalam lingkup hubungan manusia dengan 

pencipta, sesama manusia, alam, dimensi ruang dan waktu dan dalam memaknai 

hasil karya mereka. 

21) Budaya Daerah adalah system nilai yang dianut oleh komunitas/kelompok 

masyarakat tertentu di daerha, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-

harapan warga masyarakat dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta 

tatacara masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat. 

22) Pelestarian Budaya Daerah adalah upaya untuk memelihara system nilai sosial 

budaya yang dianut oleh komunitas/ kelompok masyarakat tertentu di daerah, yang 
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diyakini akan dapat di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tata cara 

masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat. 

23) Pengembangan Budaya Daerah adalah upaya untuk meningkatkan kualitas sistem 

nilai sosial budaya yang dianut oleh komunitas/kelompok masyarakat tertentu di 

daerah, yang diyakini akan dapat memenuhi harapan-harapan warga 

masyarakatnya dan di dalamnya terdapat nilai-nilai, sikap serta tatacara 

masyarakat yang diyakini dapat memenuhi kehidupan warga masyarakat. 

24) Rencana Induk Pelestarian Kebudayaan adalah rencana umum perlindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan kebudayaan di tingkat nasional, regional, atau 

daerah untuk meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat dan 

mempertahankan jati diri bangsa. 

25) Pembinaan dan Pengawasan Umum adalah upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah, gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dan/atau pemerintah 

kabupaten/kota untuk mewujudkan tercapainya pelestarian kebudayaan yang di 

laksanakan di daerah. 

26) Pembinaan dan Pengawasan Teknis adalah upaya yang dilakukan oleh 

pemerintah, gubernur selaku wakil pemerintah di daerah dalam meningkatkan 

pengetahuan, keterampilan, dan wawasan sumber daya manusia pendukung 

kebudayaan. 

5.5. Tujuan dan Ruang Lingkup 

5.5.1. Tujuan 

Tujuan pelestarian kebudayaan untuk: 

1) melindungi, mengamankan dan melestarikan budaya daerah; 

2) memelihara dan mengembangkan nilai-nilai tradisional yang merupakan jatidiri 
dan sebagai perlambang kebanggaan daerah dan/atau masyarakat Betawi; 

3) meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap budaya daerah; 

4) meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi masyarakat terhadap 
budaya daerah; 

5) membangkitkan motivasi, memperkaya inspirasi dan meningkatkan aktivitas di 
bidang kebudayaan. 

5.5.2. Ruang Lingkup 

Ruang lingkup pelestarian kebudayaan meliputi aspek: 

1. Kesenian 

Kesenian adalah hasil cipta rasa manusia yang memiliki nilai estetika dan 
keserasian antara pencipta, karya cipta, dan lingkungan pencipta. 
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2. Kepurbakalaan 

Kepurbakalaan adalah semua tinggalan budaya masyarakat masa lalu yang 
bercorak pra sejarah, Hindu-Budha, Islam maupun kolonial.  

3. Kesejarahan 

Kesejarahan adalah dinamika peristiwa yang terjadi di masa lalu dalam berbagai 
aspek kehidupan dan hasil rekonstruksi peristiwa-peristiwa tersebut, serta 
peninggalan masa lalu dalam bentuk pemikiran atau teks tertulis dan tradisi lisan. 

4. Permuseuman 

Permuseuman adalah sistem mengenai berbagai hal yang berhubungan dengan 
penyelenggaraan dan pengelolaan museum. 

5. Kebahasaan dan Kesusastraan 

Bahasa daerah adalah bahasa yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan 
interaksi antar anggota masyarakat dari suku-suku atau kelompok-kelompok 
etnis di daerah dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).   

6. Tradisi 

Tradisi atau adat istiadat adalah serangkaian tingkah laku yang terlembaga dan 
mentradisi dalam masyarakat yang berfungsi mewujudkan nilai sosial budaya ke 
dalam kehidupan sehari-hari . 

7. Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa 

Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa adalah pernyataan atau kegiatan 
sebagai ekspresi ikatan hubungan pribadi seseorang atau kelompok kepada 
Tuhan Yang Maha Esa berdasarkan keyakinan yang diwujudkan perilaku 
ketaqwaan, peribadatan, dan pengamalan budi luhur yang sumber ajarannya 
berasal dari kearifan lokal bangsa Indonesia. 

8. Kepustakaan 

Perpustakaan, adalah institusi pengelola koleksi karya tulis, karya cetak, 
dan/atau karya rekam secara profesional dengan sistem yang baku guna 
memenuhi kebutuhan pendidikan, penelitian, pelestarian, informasi, dan rekreasi 
para pemustaka. 

9. Perfilman 

Perfilman adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pembuatan, jasa 
teknik, pengeksporan, pengimporan, pengedaran, pertunjukan, dan/atau 
penayangan film. 

Pelestarian kebudayaan tersebut di atas dilakukan melalui: 

a) Perlindungan 

Perlindungan adalah upaya pencegahan dan penanggulang-an yang dapat 
menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa 
gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak 
budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.  
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b) Pengembangan 

Pengembangan adalah upaya dalam berkarya, yang memungkinkan terjadinya 
penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa perubahan, 
penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang berlaku pada 
komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya. 

c) Pemanfaatan 

Pemanfaatan adalah upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan 
pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
kebudayaan itu sendiri.  
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Bab - 6 
Kesimpulan 

Bab ini memuat kesimpulan dan rekomendasi dari hasil penyusunan naskah akademik. Salah satu 
rekomendasi yang disampaikan dalam bentuk Draft Rancangan Peraturan Daerah yang disajikan 

dalam lampiran. 

Hasil kajian naskah akademik tentang Pelestarian Kebudayaan sebagai 

berikut: 

1. Latar belakang/urgensi kebutuhan Peraturan Daerah tentang Pelestarian 

Kebudayaan sebagai berikut: 

a) Kebudayaan suatu bangsa merupakan indikator dan menciri-kan tinggi atau 
rendahnya martabat dan peradaban suatu bangsa. Kebudayaan tersebut 
dibangun oleh berbagai unsur, seperti bahasa, sastra dan aksara, kesenian, 
dan berbagai sistem nilai yang tumbuh dan berkembang dari masa ke masa.  

Kebudayaan nasional dibangun atas berbagai kebudayaan daerah yang 
beragam warna dan corak, sehingga satu rangkaian yang harmonis dan 
dinamis. Oleh karena itu, tidak disangkal bahwa bahasa, sastra, aksara daerah, 
kesenian dan nilai-nilai budaya daerah merupakan unsur penting dari 
kebudayaan yang menjadi rangkaian kebudayaan nasional.  

Nilai-nilai dan ciri budaya kepribadian bangsa merupakan faktor strategis dalam 
upaya mengisi dan membangun jiwa, wawasan dan semangat bangsa 
Indonesia sebagaimana tercermin dalam nilai-nilai luhur Pancasila dan 
Undang-Undang Dasar 1945.  

b) Kebudayaan Betawi merupakan bagian dari budaya nasional dan sekaligus 
menjadi asset nasional memiliki sejumlah nilai dan norma sosial budaya yarg 
melandasi pemikiran dan prilaku warganya. Sikap dan filosofi hidup orang 
Betawi tergambar jelas dalam upacara adat pindah rumah. Pada upacara 
tersebut perabotan yang harus dibawa antara lain tempayan atau kendi berisi 
air, bumbu dapur, dan kaca. Air melambangkan kehidupan. Dahulu orang 
Betawi meletakkan tempayan atau kendi berisi ari di depan rumah untuk 
musafir yang lewat supaya bisa sekedar minum atau cuci muka dan kaki. Sikap 
tersebut melambangkan kepedulian orang Betawi sesama, serta gairah dan 
optimisnya dalam menjalani hidup yang mengalir seperti sifat air membasahi 
tempat yang lebih rendah. Bumbu dapur jadi perumpamaan hidup dengan 
beragam rasa, melambangkan kesadaran orang Betawi yang hidup mandiri 
tetapi tidak sendirian melainkan dengan beragam etnik lain. Sedangkan kaca 
melambangkan kerendahan hati orang Betawi dimanapun berada mampu 
menempatkan diri pada posisi yang tidak bersinggungan dengan orang lain.  
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Sikap dan filosofi hidup merupakan contoh gambaran pandangan hidup 

masyarakat Betawi yang memiliki nilai-nilai kehidupan bermasyarakat yang 

luhur dan sangat penting untuk dipelihara, dilestarikan dan diwariskan kepada 

generasi penerus, dan harus dipertahankan keberadaannya walaupun terjadi 

perubahan global. 

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mengingat kebudayaan Betawi termasuk 

didalamnya adat istiadat, falsafah hidup, sejarah, peristiwa sejarah, sejarah 

lokal dan sejarah daerah serta benda-benda yang bernilai budaya merupakan 

kebanggaan masyarakat Betawi yang mencerminkan jati diri masyarakat 

Betawi, perlu dilakukan serangkaian upaya-upaya dalam rangka memelihara, 

melestarikan, dan mengembangkan kebudayaan Betawi yang pada akhirnya 

diharapkan dapat meningkatkan peranan nilai-nilai budaya tersebut dan 

lembaga adat/budaya di DKI Jakarta sebagai mitra Pemerintah Daerah dalam 

menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, kelangsungan 

pembangunan dan peningkatan ketahanan daerah dan nasional, serta 

mendorong upaya mensejahterakan warga masyarakat Jakarta, sekaligus 

menunjang dan meningkatkan partisipasi masyarakat untuk turut serta dan 

bertanggungjawab dalam menjaga dan memelihara kebudayaan daerah.  

2. Landasan filosofis, sosiologi, dan yuridis dibentuk Peraturan Daerah tentang 

Pelestarian Kebudayaan, sebagai berikut:  

a) Kebudayaan daerah di Provinsi DKI Jakarta adalah Budaya Betawi 
merupakan bagian dari budaya nasional dan merupa-kan asset bangsa, 
maka keberadaannya perlu dijaga, diberdayakan, dibina, dilestarikan, dan 
dikembangkan sehingga berperan dalam upaya menciptakan masyarakat 
yang memiliki jati diri, berakhlak mulia, berperadaban dan mempertinggi 
pemahaman terhadap nilai-nilai luhur budaya bangsa secara maksimal 
berlandaskan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

b) Bahwa dalam rangka menjamin terpeliharanya kebudayaan Betawi dan untuk 
mewujudkan maksud sebagaimana dimaksud di atas, perlu dilakukan upaya 
dan langkah konkrit untuk berdayaguna dan berhasilguna dalam pelestarian 
kebudayaan daerah bagi masyarakat Betawi dan Jakarta;  

c) Dalam rangka pelaksanaan Pasal 26 ayat (6) Undang-Undang Nomor 29 
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, bahwa Pemerintah 
Provinsi DKI Jakarta melestarikan dan mengembangkan budaya masyarakat 
Betawi serta melindungi berbagai budaya masyarakat daerah lain yang ada 
di daerah Provinsi DKI Jakarta. 

Pelaksanaan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan 

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 

Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan, yang memberikan 

“perintah” kepada Pemerintah Daerah untuk melaksanakan pelestarian 

kebudayaan di daerah. 

3. Tujuan Pelestarian Kebudayaan sebagai berikut: (a) melindungi, mengamankan 

dan melestarikan budaya daerah; (b) memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 
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tradisional yang merupakan jati diri dan sebagai perlambang kebanggaan daerah 

dan masyarakat Betawi; (c) meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat 

terhadap sejarah daerah; (d) meningkatkan kepedulian, kesadaran dan apresiasi 

masyarakat terhadap budaya daerah; (e) membangkitkan motivasi, memperkaya 

inspirasi dan meningkatkan aktivitas di bidang kebudayaan. 

4. Ruang Lingkup yang diatur dalam Peraturan Daerah Pelestarian Kebudayaan 

meliputi aspek kesenian daerah, kepurbakalaan dan permuseuman, kesejarahan, 

kebahasaan dan kesusastraan, nilai-nilai tradisi daerah, kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa, keputstakaan dan kenaskahan, dan perfilman budaya 

daerah. Atas-aspek tersebut dilakukan melalui : 

a) Perlindungan, yaitu upaya pencegahan dan penanggulangan yang dapat 
menimbulkan kerusakan, kerugian, atau kepunahan kebudayaan berupa 
gagasan, perilaku, dan karya budaya termasuk harkat dan martabat serta hak 
budaya yang diakibatkan oleh perbuatan manusia ataupun proses alam.  

b) Pengembangan, yaitu upaya dalam berkarya, yang memungkin-kan 
terjadinya penyempurnaan gagasan, perilaku, dan karya budaya berupa 
perubahan, penambahan, atau penggantian sesuai tata dan norma yang 
berlaku pada komunitas pemiliknya tanpa mengorbankan keasliannya. 

c) Pemanfaatan, yaitu upaya penggunaan karya budaya untuk kepentingan 
pendidikan, agama, sosial, ekonomi, ilmu pengetahuan, teknologi, dan 
kebudayaan itu sendiri. 
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1. Peta Sebaran Sanggar di Wilayah Jakarta Barat 

a  
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2. Peta Sebaran Sanggar di Wilayah Jakarta Timur 
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3. Peta Sebaran Sanggar di Wilayah Jakarta Utara 
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4. Peta Sebaran Sanggar di Wilayah Jakarta Selatan 
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5. Peta Sebaran Sanggar di Wilayah Jakarta Pusat 
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6. Peta Sebaran Sanggar di Wilayah Kepulauan Seribu 

 


