
 
 

 

DEKLARASI KARANGASEM 

 
“Mendukung Kegiatan Konservasi Perkotaan Bersejarah di Negara 

Berkembang di Asia” 
 
 

Simposium Karangasem telah menjadi tempat bagi pertukaran gagasan dan pengalaman baik 
Negara berkembang maupun maju. Delegasi dari 13 negara berbagi pandangan bahwa pusaka 
merupakan dasar yang sangat penting bagi perdamaian dan keharmonisan dunia. Pusaka 
hendaknya dikelola berdasarkan keinginan baik, kesepahaman dan penghargaan disertai 
komitmen untuk melindungi keragaman dan hibriditas antar budaya.  
 
Merujuk pada prinsip-prinsip yang telah disepakati di dalam Simposoum Penang 2013, kita 
perlu memperkuat jejaring ini untuk mendukung aktivitas pelestarian pusaka. delegasi dari 13 
negara telah membuat kesepakatan sebagai berikut:  
 

1. Kita harus menghargai identitas dari kelompok budaya yang berbeda terkait dengan 
cairnya budaya dan kekayaan sejarah dan pusaka bersama. Masyarakat dari negara di 
Asia memiliki hubungan yang erat baik secara geografis dan budaya. Faktor ini memiliki 
potensi yang kuat untuk menciptakan komunitas Asia yang harmonis. 
 

2. Kita harus melihat pusaka sebagai sebuah alat untuk mempersiapkan masa depan yang 
lebih baik. Pusaka dapat memperkuat identitas kita dan menempatkan masyarakat 
kepada akar mereka bahkan lebih dalam, dalam makna yang alamiah dan spiritual. 
Pusaka pedesaan dan perktoaan sama-sama penting. Karena itu, pelestarian 
hendaknya menyeluruh dan multi-dimensi, meliputi baik pusaka budaya ragawi, tidak-
ragawi dan pusaka alam. 

 
3. Kita harus mengenali ancaman baru dan mencuat terhadap kegiatan pelestarian pusaka 

pedesaan dan perkotaan, terutama dampak perubahan iklim, terorisme, bencana sosial 
dan alam. Metode dan instrumen mitigasi hendaknya didiskusikan dan dikembangkan. 

 
4. Kita seharusnya membuat jejaring ini semakin kuat. Untuk dapat berkelanjutan, 

organisasi pusaka hendaknya berpikir sebagaimana organisasi professional atau bisnis 
sosial. Melalui jejaring ini kita akan berusaha membantu, menjadi inspirasi dan belajar 
dari satu sama lain dalam hal menangani dan menyelesaikan permasalahan budaya dan 
pusaka masing-masing. Kita perlu pula untuk menjaring dan melengkapi agenda dan 
program masing-masing. 

 
5. Kita harus bersama-sama memelihara dan melestarikan pusaka dengan cara mengelola 

perubahan secara hati-hati, penuh pertimbangan dan inovasi. Tantangan yang ada 



termasuk membangun kesadaran dan memperkenalkan pelestarian pusaka kepada 
masyarakat. Perhatian khusus hendaknya diberikan terhadap pendidikan kanak-kanak 
sejak dini untuk membangun pemahaman lebih baik dan lebih dalam terhadap budaya 
satu sama lain dan begitu pula hubungan antar-budaya yang lebih dekat. 

 
6. Kita mendorong hadirnya kerjasama antar-budaya dan internasional. Walaupun tiap 

kawasan perkotaan dan pedesaan memiliki latar dan kegiatan sendiri, kebanyakan 
memiliki isu yang serupa. Termasuk di dalamnya pencarian dana, pembangunan 
ekonomi, paritipasi masyarakat, dukungan publik, keadian sosial, pengelolaan wisata, 
adaptasi terhadap teknologi modern untuk makin memperkenalkan pusaka, dan yang 
lainnya. Kita dapat belajar dari pengalaman kelompok lain di luar batas negara.  
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