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Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. 

Syukur kepada Allah Yang Maha Esa karena hanya atas nikmat kesehatan dan karunia-

Nya sehingga Rencana Strategis  atau Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi 

Selatan Tahun 2015 – 2019, edisi revisi, telah disusun dan disesuaikan dengan Rencana 

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2015-2019 sesuai permendikbud  

12 Tahun 2018, dan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015-2019. 

Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Tahun 2015-2019 digunakan 

sebagai pedoman dan arah pembangunan pelestarian cagar budaya di wilayah kerja Provinsi 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, yang hendak dicapai pada periode 

2015-2019, serta merupakan acuan bagi Satuan kerja untuk penyusunan dan penetapan 

Rencana Kerja Tahunan dan RKA-KL, pelaksanaan Rencana Kerja Tahunan serta 

Pemantauan dan Evaluasi Kinerja 

Renstra ini sangat penting untuk di pahami dan dimanfaatkan oleh seluruh  jajaran di 

lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan Pemangku Kepentingan 

dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan, pengendalian program dan kegiatan berlandaskan 

prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel secara terintegrasi, sinergitas dan 

berkesinambungan 

Akhir kata, dengan segala kekurangannya, semoga Renstra ini ini bermanfaat bagi 

pembaca. Oleh karena itu, saran dan kritik membangun sangat diharapkan demi 

kesempurnaan Renstra Ini.  
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Kondisi Umum 

Budaya merupakan bagian yang tak terpisahkan oleh manusia sehingga cenderung 

dianggap bahwa budaya itu diwariskan secara turun temurun. Budaya terbentuk dari 

banyak unsur yang rumit, yang mengandung unsur agama dan politik, adat istiadat, 

bahasa, perkakas, pakaian, bangunan, dan karya seni. Terbentuknya unsur-unsur 

kebendaan dalam budaya, merupakan sarana pendukung terciptanya kebudayaan itu 

sendiri sebagai wujud nyata budaya yang berkembang pada zamannya. Unsur kebendaan 

itulah yang merupakan artefaktual yang perlu dijaga dan dilestarikan dalam bentuk cagar 

budaya. 

Sebagai cikal bakal dari budaya kebendaan maka cagar budaya sebagai bagian 

integral dari warisan budaya, yang memiliki nilai penting dalam membangun rasa 

kebanggaan dan memperkokoh kesadaran jati diri bangsa guna mewujudkan kebudayaan 

nasional, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjadi perekat persatuan dan 

kesatuan bangsa. Pernyataan penting itulah yang mendasariupaya peningkatan 

pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan cagar budayadalam era pembangunan 

dewasa ini yang telah mendapat perhatian cukup besar, baik dari pemerintah maupun 

masyarakat.  

Peranan pemerintah dalam pelestarian cagar budaya baik di pusat maupun di daerah 

dengan dibentuknya instansi-instansi pemerintahan yang mengurusi pelestarian cagar 

budaya tersebut. Dalam era otonomi daerah, beberapa daerah provinsi dan 

kebupaten/kota membentuk Dinas Kebudayaan yang menangani upaya-upaya pelestarian 

cagar budaya. Disamping itu terciptanya regulasi pemerintah baik di pusat maupun di 

daerah untuk mendukung kebijakan-kebijakan pelestarian cagar budaya yang 

berkesinambungan antara pusat dan daerah. Hal ini nampak pada pembentukan UPT 

seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya sebagai salah satu unit pelaksana teknis di 

lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, memiliki tugas fungsi 

malaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya di wilayah 

kerjanya. Salah satunya yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya yang berkedudukan di Kota 
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Makassar, Propinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah kerja Propinsi Sulawesi Selatan, 

Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Barat. 

Dengan wilayah kerja tersebut, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan oleh 

kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dari waktu kewaktu akan terus 

berkembang seiring dengan perkembangan di tiap-tiap daerah. Selain itu ditunjang pula 

adanya otonomi daerah yang gaungnya cukup kuat, sehingga BPCB Sulawesi Selatan 

memerlukan sebuah kerangka konseptual ke arah penanganan pelestarian cagar budaya, 

mengingat setiap wilayah memiliki karakter dan ciri khas yang berbeda, baik dari segi 

kualitas maupun kuantitas sehingga diperlukan perencanaan yang efektif.  

Perencanaan yang efektif dan efesien dalam pelestarian cagar budaya merupakan 

dasar kerja sistematis yang dikembangkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan pelestarian 

meliputi pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya yang berada di 

daerah. Perencanaan pelestarian cagar budaya merupakan rencana-rencana kerja yang 

dikembangkan dalam berbagai bentuk kegiatan yang menunjang pelestarian cagar 

budayameliputi pemeliharaan, perlindungan, pemugaran, dokumentasi dan 

bimbingan/penyuluhan, penyidikan dan pengamanan baik benda cagar budaya bergerak 

maupun tidak bergerak guna pencapaian tujuan yang dituangkan dalam bentuk Rencana 

Strategis. 

Rencana strategis tersebut disusun berdasarkan perubahan lingkungan baik internal 

maupun eksternal, dan diharapkan menjadi pedoman manajemen standar pelayanan oleh 

seluruh pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan  stakeholder 

lainnya.  

Adapun yang menjadi kekuatan, kelamahan,peluang dan tantangan yang dimiliki 

oleh BPCB Sulawesi Selatan dapat di uraiakan menjadi dua faktor yaitu faktor 

lingkungan internal yang sekaligus menjadi kekuatan dan kelemahan, serta faktor 

ekseternal yang menjadi peluang dan tantangan dalam beraktifitas, faktor tersebut ialah: 

A. Lingkungan Internal 

1. Kekuatan (Strength) 

a. Adanya visi dan misi Kantor Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan 

b. Adanya cagar budaya dan situs sejarah yang dilindungi oleh Negara 

c. Objek cagar budaya yang variatif 
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d. Memiliki wilayah kerja Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan 

Sulawesi Barat. 

2. Kelemahan (Weakness) 

a. Kurangnya sarana dan prasarana dalam penanganan cagar budaya 

b. Beberapa objek cagar budaya berada pada daerah yang sulit dijangkau oleh 

kendaraan bermotor. 

c. Masih banyak cagar budaya yang terdaftar maupun yang belum terdaftar, tidak 

memiliki bukti status hokum 

d. Kurangnya tenaga arkeologi yang mempunyai keterampilan selam dalam 

penanganan tinggalan bawah air 

e. Kurangnya biaya operasional yang mendukung program 

 

B. Lingkungan Eksternal 

1. Peluang (Opportunity) 

a. Dukungan Pemerintah Pusat dan Daerah serta legislatif 

b. Tersusunnya rencana pelestarian cagar budaya yang berkesinambungan 

c. Adanya perkembangan teknologi informasi 

2. Tantangan (Threat) 

a. Belum ditetapkannya Peraturan Pemerintah dan Penetapan Perda tentang Cagar 

Budaya di daerah belum menyeluruh 

b. Masih banyaknya yang diduga cagar budaya yang tidak teridentifikasi dan 

terdaftar 

c. Kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pelestarian cagar 

budaya 

d. Kurangnya peningkatan kuantitas dan kualitas pelestarian cagar budaya 

e. Dampak globalisasi dengan perkembangan IPTEK khususnya di bidang 

kebudayaan. 

 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

Potensi SDM yang cukup memadai dari segi kuantitas, penganggaran oleh 

pemerintah yang ditingkatkan dari tahun ke tahun serta regulasi yang mendukung 

sehingga pelestarian cagar budaya dapat lebih ditingkatkan kualitas dan kuantitasnya. 
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Selain itu, faktor dari cagar budaya itu sendiri dengan keunikannya, memiliki potensi 

untuk dilestarikan dan dikembangkan kearah pendidikan dan kepariwisataan. Potensi 

cagar budaya yang ada di daerah perlu diperhitungkan apalagi jika mewakili daerahnya 

masing-masing yang dapat dikatakan sebagai icon daerah itu, sesuai dengan karakteristik 

budaya masyarakat setempat. 

Selain potensi, terdapat pula permasalahan yang timbul dalam usaha penanganan 

pelestarian cagar budaya. Ada beberapa permasalahan yang dapat diakibatkan karena 

factor ketersediaan dan kecakapan SDM, dapat pula diakibatkan karena kurangnya sarana 

dan prasarana untuk mendukung pelestarian cagar budaya di daerah. Adapun masalah-

masalah yang ada : 

Ø Kurangnya koordinasi di beberapa daerah tentang cara penanganan pelestarian cagar 

budaya apalagi jika adanya mutasi jabatan di dinas. 

Ø Belum terbentuknya opini pelestarian dan apresiasi terhadap benda cagar budaya dari 

masyarakat termasuk kalangan pejabat pemerintah  di daerah. 

Ø Data inventarisasi cagar budaya yang dimiliki oleh daerah yang kurang sinkron 

dengan data inventarisasi di BPCB. 

Ø Hasil - hasil dokumentasi dan inventarisasi yang telah dilaksanakan sejauh ini, belum 

mamadai baik  secara kuantitatif dan kualitatif maupun dari segi jangkauannya, 

termasuk pula dalam hal ini adalah tampilan dan penyajiannya Terbukti masih 

terdapat banyak benda cagar budaya dan situsnya yang belum tercatat dengan baik 

apakah benda tersebut berada di daratan maupun yang berada di bawah air. 

Ø Masih banyaknya situs-situs yang tidak jelas status kepemilikannya. 

Ø Masih sangat banyak cagar budaya khususnya yang tidak bergerak dan situsnya yang 

dimiliki oleh negara namun belum dilengkapi  dengan bukti status hukum (belum 

ditetapkan sebagai cagar budaya). 

Ø Usaha-usaha pemeliharaan yang telah dilakukan belum dapat menjangkau seluruh 

objek cagar budaya termasuk dalam hal distribusi juru pelihara. Hal ini terjadi karena  

jumlah, luas dan lokasi situs yang terkadang sulit dijangkau. 

Ø Pelaksanaan pekerjaan pemugaran dirasakan masih kurang, baik kualitas maupun 

kuantitas  karena kurangnya tenaga teknis  yang  mempunyai ketrampilan khusus 

maupun penguasaan metodologi dan konsep pemugaran. 
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Ø Minimnya tenaga arkeologi yang mempunyai keterampilan selam  sehingga 

penanganan benda cagar budaya dan situs bawah air tidak tertangani dengan baik. 

Ø Minimnya tenaga trampil tingkat menengah sebagai operator perangkat lunak dalam 

operasional penanganan arkeologi bawah air. 

Ø Minimnya sarana dan prasarana dalam penanganan benda cagar budaya bawah air, 

pencarian, pencurian  dan pengangkatan benda cagar budaya tidak terawat  dengan 

maksimal. 

Ø Pencarian, penggalian illegal dan penyelaman illegal masih menjadi masalah yang 

perlu mendapat perhatian secara khusus. 

Ø Usaha-usaha represif terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan (law 

enforcement) intensitas sangat kurang dan masih dilakukan setengah hati. 

Ø Jaringan koordinasi dan komunikasi antar instansi, swasta dan kelompok Masyarakat 

yang dibangun BPCB Sulawesi Selatan masih sangat lemah dan perlu ditingkatkan. 

Ø Studi-studi  yang dilaksanakan selama ini outputnya belum terarah dan kurang 

ditanggapi dalam bentuk tindakan yang berkelanjutan. 

Ø Sampai saat ini belum ditemukan sebuah metode dan formula cara melakukan 

konservasi yang tepat terhadap lukisan dinding gua, lukisan dinding gua pada saat ini 

sudah sangat terancam  kepunahannya. 

Ø Tingginya semangat otonomi di daerah merngakibatkan terjadinya tarik menarik 

kewenangan dalam hal perizinan pemanfaatan benda cagar budaya dan situsnya. 

Ø Masih kurangnya peraturan ditingkat bawah/daerah yang mendukung pelestarian 

benda cagar budaya 

Ø Kurang tegasnya dalam penerapan izin pemanfaatan kawasan dan/atau situs untuk 

keperluan komersial tentang batas zona larangan. 

Ø Banyaknya vandalisme di situs-situs karena kurang pengawasan dan papan larangan 

Ø Belum proporsionalnya ketersediaan anggaran sesuai dengan bidang kerja dan luas 

wilayah kerja BPCB Sulawesi Selatan. 
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BAB II 
VISI, MISI, DAN TUJUAN  

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SULAWESI SELATAN 
 

 

Penentuan Visi dan Misi dalam suatu perencanaan sama halnya dalam membangun rumah 

yang kokoh harus didasari dengan pondasi yang kuat. Visi dan Misi adalah suatu konsep 

perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan apa yang direncanakan untuk 

mencapai suatu tujuan.  

Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin 

dicapai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang. Sementara misi adalah pernyataan 

tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya mewujudkan visi. Dalam hal 

ini, BPCB Sulawesi Selatan, memiliki visi dan misi sebagai berikut: 

 

2.1.   Visi  

 

Lestarinya cagar budaya, baikm di darat maupun di bawah air untuk mewujudkan rasa 

bangga dan bermanfaat bagi sejarah kebudayaan, ilmu pengetahuan dan ekonomi, dapat 

dimaknai bahwa cagar budaya yang berada baik di darat maupun di bawah air dapat 

memberikan nilai lebih dan nilai manfaat melalui kegiatan pelindungan memberikan 

kepastian hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga memberi manfaat bagi 

sejarah dan kebudayaan, dan sebagai suatu bahn bagi ilmu pnegetahuan yang dapat 

dikembangkan, sehingga memberi manfaat bagi seluruh masyarakat yang 

berkepentingan, sehingga memberikan dampak ekonomi yang berakibat meningkatnya 

kesejahteraan masyarakat. 

 

 

 

 

“Lestarinya cagar budaya, baik di darat maupun di bawah air untuk 

mewujudkan rasa bangga dan bermanfaat bagi sejarah, kebudayaan, ilmu 

pengetahuan dan ekonomi” 
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2.2. Misi 

Tabel 1 
Misi BPCB Sulawesi Selatan 

 

KODE MISI 

M1 Mendokumentir, melindungi dan memelihara seluruh cagar budaya di 
wilayah kerja 

M2 Memberikan informasi yang bermutu tentang cagar budaya kepada 
masyarakat. 

M3 Meningkatkan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku, untuk berbagai kepentingan 

 

Misi Rencana Strategis BPCB Sulawesi Selatan 2015 – 2019, dimaknai sebagai 

berikut: 

1. Mendokumentir, melindungi dan memelihara seluruh cagar budaya di wilayah kerja 

adalah melaksanakan kegiatan Pendokumentasian seluruh cagar budaya dan yang 

diduga cagar budaya yang berada di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Tenggara dan Sulawesi Barat, melalui kegiatan-kegiatan pelindungan, pengembangan 

dan pemanfaatan cagar budaya. 

2. Memberikan informasi yang bermutu tentang cagar budaya kepada masyarakat adalah 

mengoptimalkan kegiatan publikasi melalui event-event dengan melibatkan seluruh 

pemangku kepentingan,  serta membuka pelayanan terkait kebutuhan data-data cagar 

budaya, serta membina kerjasama dengan komunitas-komunitas pencinta cagar budaya 

serta pemerintah daerah. 

3. Meningkatkan pemanfaatan cagar budaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku, untuk 

berbagai kepentingan adalah dengan memberi pelayanan pada seluruh pemangku 

kepentingan dalam rangka peningkatan wawasan dan pengetahuan terkait cagar budaya 

melalui pemberian izin-izin kegiatan di lokasi cagar budaya yang ada di wilayah kerja 

Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. 

 

2.3. Tujuan Strategis 

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk menggambarkan 

ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya misi. Tujuan strategis Balai Pelestarian 

Cagar Budaya Sulawesi Selatan tahun 2015-2019 adalah : 
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Tabel 2 
Tujuan Strategis BPCB Sulawesi Selatan 

 
KODE TUJUAN STRATEGIS 

T1 
Lestarinya cagar budaya yang kondusif untuk kepentingan bersama demi 

memperkokoh persatuan bangsa 

 

Tujuan strategis ini merupakan penjabaran dari apa yang tercantum dalam visi lestarinya 

cagar budaya untuk mewujudkan rasa bangga dan bermanfaat bagi sejarah kebudayaan, 

ilmu pengetahuan dan ekonomi, yang mana bahwa cagar budaya merupakan kekayaan 

budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan perilaku kehidupan manusia yang penting 

artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan 

dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu dilestarikan 

dan dikelola secara tepat melalui upaya pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 

dalam rangka memajukan kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran 

rakyat. 

 

2.4.  Sasaran Strategis 

Mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kebudayaan di bidang 

cagar budaya, maka diperlukan sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang akan 

dicapai pada tahun 2019, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) 

untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan 

di capai pada masa depan (tahun 2019). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian tujuan 

strategis adalah sebagai berikut: 

Tabel 3 
Sasaran Strategis BPCB Sulawesi Selatan 

 
KODE Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis 
SS1 Pelindungan, 

Pengembangan dan 
Pemanfaatan Cagar 
Budaya 

Jumlah Event Internalisasi Cagar Budaya 
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk 
didalamnya Cagar budaya yang dilindungi, 
dikembangkan dan dimanfaatkan) 
Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar 
Budaya 
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Sasaran strategis ini berorientasi pada kegiatan yang berwujud pada pelestarian cagar 

budaya. Pengukuran ketercapaian sasaran strategis ini diantaranya melalui event 

internalisasi cagar budaya yang sudah dilestarikan dalam artian berfokus pada cagar 

budaya yang dilindungi, dikembangkan dan dimanfaatkan.  

 

2.5. Tata Nilai Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan 

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai 

dan mendukungnya, tata nilai ini merupakan dasar, sekaligus arah bagi sikap dan perilaku 

seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang diutamakan pada Rencana 

Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan 2015 – 2019 ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Integritas 

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutam 

dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur, 

dan mampu mengemban kepercayaan 

b. Professional  

Bersikap dan bertindak dengan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. 

c. Sinergitas 

Membangun hubungan kerjasama yang produktif dan harmonis, baik dilingkungan 

internal dan eksternal   

d. Akuntabel 

Mengembangkan sikap dan tindakan kerja  yang terukur dan bertanggungjawab 

terhadap hasil 

e. Transparan 

Keputusan yang diambil dan pelaksanaannya dilakukan dengan cara atau mekanisme 

yang mengikuti aturan atau regulasi yang ditetapkan. 
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BAB III 
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, REGULASI  

DAN KELEMBAGAAN 
 

3.1.  Arah Kebijakan Direktorat Jenderal Kebudayaan  

Tahun 2012 bidang kebudayaan, yang sebelumnya merupakan direktorat di bawah 

Kemenparekraf, diintegrasikan kembali di bawah Kemendikbud. Paradigma strategi 

bidang kebudayaan, seperti tercakap dalam Renstra 2010–2014, adalah mengintegrasikan 

fungsi kebudayaan dengan pendidikan. Dalam hal ini, integrasi bukan sekedar 

menggabungkan (menempelkan) fungsi kebudayaan, tetapi menyatukan ‘merging’ fungsi 

kebudayaan dan pendidikan. Integrasi harus berangkat dari tujuan untuk mempercepat 

upaya untuk membangun insan Indonesia yang berpengetahuan dan berbudaya (beradab). 

Mengacu pada definisi kebudayaan, maka perwujudan kebudayaan adalah benda-

benda yang diciptakanoleh manusia sebagai karya makhluk yang berbudaya, berupa 

perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata, misalnya pola-pola perilaku, bahasa, 

peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni dan lain-lain, yang kesemuanya ditujukan 

untuk membantu manusia dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat dan 

diwariskan secara turun temurun. 

Pelestarian warisan budaya, penting untuk dilakukan seiring dengan pembangunan 

nasional kebudayaan. Dalam hal ini, kebudayaan yang dilihat dari konteks ‘hasil’, baik 

yang bersifat benda maupun takbenda, harus dilestarikan. Yang termasuk tangible 

cultural heritage  menurutConvention for The Safeguarding of The Intangible Cultural 

Heritage pasal 1 adalah : 

a. Bangunan : hasil karya arsitektur, karya monumental atau karya seni, karya patung 

dan lukisan yang monumental, elemen atau struktur yang bersifat arkeologis, 

prasasti, gua hunian dan kombinasi yang memiliki nilai universal luar biasa dilihat 

dari sudut pandang sejarah, seni dan ilmu pengetahuan; 

b. Kumpulan/kelompok bangunan : merupakan kumpulan bangunan yang terhubung 

atau terpisah yang karena arsitektur, homogenitas atau tempatnya dalam landsekap 

memiliki nilai universal luar biasa dipandang dari sudut sejarah, seni dan ilmu 

pengetahuan; dan 
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c. Situs : yaitu lokasi/tempat karya manusia atau karya alam dan manusia dan kawasan 

yang termasuk situs arkeologis, memiliki nilai universal luar biasa dilihat dari sudut 

pandang sejarah, estetika, etnologi atau antropologi. 

Dari pengertian tersebut, hasil yang bersifat kebendaan merupakan salah satu program 

utama dalam pembangunan di bidang kebudayaan. 

 

3.2. Arah Kebijakan BPCB Sulawesi Selatan 

Strategi pembangunan bidang kebudayaan yang berkaitan dengan Unit Pelaksana 

Teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya, yaitu:  

a. Pelestarian Sejarah dan Warisan Budaya, dengan arah kebijakannya yakni 

melestarikan nilai positif sejarah bangsa dan warisan budaya baik bersifat benda 

(tangible) maupun tak benda (intangible), dan sasaran strategisnya dengan melakukan: 

• Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan purbakala, termasuk 

peninggalan bawah air; 

• Pengembangan permuseuman sebagai sarana edukasi dan rekreasi; 

• Pencatatan warisan budaya tak benda; 

• Penguatan sistem registrasi nilai sejarah dan warisan budaya yang terstruktur dan 

akurat; 

• Peningkatan sosialisasi dan advokasi nilai positif sejarah bangsa dan upaya 

pelestarian warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia; dan 

• Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam 

pelestarian warisan budaya. 

b. Pengembangan sumber daya kebudayaan, dengan arah kebijakannya yakni 

mengembangkan sumber daya kebudayaan, sasaran strategisnya dengan melakukan : 

• Peningkatan kualitas SDM kebudayaan; 

• Peningkatan pendukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya 

masyarakat; 

• Peningkatan penelitian dan pengembangan kebudayaan; 

• Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan; 

• Pengembangan kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah, serta pemangku 

kepentingan lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha. 
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Sasaran strategis kebudayaan tersebut di atas, yang menjadi point yang terkait 

dengan Unit Pelaksana Teknis Balai Pelestarian Cagar Budaya yakni : 

- Pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan peninggalan purbakala, termasuk 

peninggalan bawah air; 

- Peningkatan sosialisasi dan advokasi nilai positif sejarah bangsa dan upaya 

pelestarian warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia; 

- Sinergitas antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam 

pelestarian warisan budaya; 

- Peningkatan kualitas SDM kebudayaan; 

- Peningkatan pendukungan sarana dan prasarana untuk pengembangan karya budaya 

masyarakat 

- Peningkatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan. 

Dengan tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud tersebut, maka penyusunan Indikator 

Kinerja Program pada tingkat Eselon II yang ada di Direktorat Pelestarian Cagar Budaya 

dan Permuseuman yang terkait dengan Balai Pelestarian Cagar Budaya berada pada 

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya yakni: 

• Cagar budaya yang dilestarikan 

• Naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya 

• Event internalisasi cagar budaya 

Berdasarkan Indikator Kinerja Program yang ada di tingkat Eselon II di Direktorat 

Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman, maka output yang dihasilkan di Balai 

Pelestarian Cagar Budaya, yaitu : 

 

1. Cagar budaya yang dilestarikan 

Pesatnya pembangunan dan laju pertumbuhan penduduk, mengakibatkan 

rusaknya beberapa situs, yang mnenyebabkan rusaknya cagar budaya yang ada 

didalamnya, untuk menghindari hal tersebut, maka BPCB Sualwesi Selatan Perlu 

melakukan Penyelamatan, Pengamanan, Pemeliharaan serta monitoring dan 

pengawasan dalam melaksanakan program dan kegiatan berkaitan cagar budaya, 

sebagai suatu sistem pelindungan dan pengawasan yang mengatur dan 

mengedalikannya, sehingga dapat mencegah terjadinya konflik kepentingan dalam 
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pemanfaatan benda cagar budaya, dari kegiatan tersebut, baru sebagian kecil dalam 

pencapaian dalam mewujudkan cagar budaya yang dilestarikan. 

secara umum dalam rangka pencapaian jumlah cagar budaya yang dilestarikan 

didukung dengan pencapaian kegiatan-kegiatan pelestarian cagar budaya berupa: 

a. Penyelamatan Cagar Budaya 

b. Pengamanan Cagar Budaya 

c. Pemeliharaan Cagar Budaya 

d. Pemugaran/Revitalisasi Cagar Budaya, serta 

e. Monitoring Cagar Budaya 

 

2. Naskah hasil kajian pelestarian cagar budaya 

Potensi peninggalan sejarah dan purbakala yang merupakan salah satu 

kekayaan khasanah budaya di Indonesia termasuk pada wilayah kerja BPCB 

Sulawesi Selatan yaitua Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi 

Barat, cukup beragam, keragaman budaya tersebut berdasarkan periode, jenis bentuk 

dan persebarannya. 

Pendataan situs peninggalan sejarah dan purbakala,yang dilakukan oleh BPCB 

Sulawesi Selatan, diharapkan dapat menyajikan informasi awal tentang potensi 

benda cagar budaya, sebagai bagian dari penyiapan data dan potensi benda cagar 

budaya nasional. Cara lain yang ditempuh agar dapat menyajikan informasi 

mengenai pelestarian cagar budaya, dengan melaksanakan pemutakhiran data dengan 

cara updating data berupa updating database cagar budaya serta peta cagar 

budaya.Kegiatan yang mendukung indikator ini dilakukan dengan cara 

melaksanakan 

a.  Penyusunan Bahan Publikasi Cagar Budaya 

b.  Kajian Pelestarian Cagar Budaya, serta 

c.  Pendokumentasian Cagar Budaya 

yang mana keseluruhan kegiatan ini menghasilkan suatu naskah hasil kajian 

pelestarian cagar budaya yang diharapkan menjadi pedoman dalam pengelolaan 

pelestarian cagar budaya 
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3. Event internalisasi cagar budaya 

Seperti kita ketahui bahwa tantangan di era globalisasi semakin berat dan 

penuh tantangan yang menuntut organisasi BPCB Sulawesi Selatan agar dapat 

mengikutinya, perkembangan-perkembangan dalam hal pelestarian cagar budaya 

terus meningkat dengan ditetapkannya UU Cagar Budaya Nomor 11 Tahun 2010, 

yang ssat ini diikuti oleh peraturan pemerintah, sebagai bagian dari penjabaran 

undang-undang tersebut, yang mana harus disampaikan ke seluruh khalayak ramai. 

pemanfaatan benda cagar budaya dan situs di beberapa daerah banyak 

dilakukan oleh masyarakat, perseorangan maupun lembaga, sehingga perlu dilakukan 

pengawasan, dan upaya penyebarluasan informasi kepurbakalaan melalui kegiatan-

kegiatan yang berupa event-event yang diharapkan dapat menginternalisasikan cagar 

budaya ke seluruh khalayak ramai, yang dilakukan melalui: 

a.. Pameran Kepurbakalaan 

b. Dialog Interakif dan 

c. Sosialisasi Pelestarian Cagar Budaya. 

yang mana kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sarana bagai instansi Balai 

Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dalam meningkatkan peran dalam hal 

pengelolaan pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala yang bertujuan agar 

seluruh pengelolaan kegiatan pelestarian, tidak hanya bertumpu pada BPCB 

Sulawesi Selatan, namun juga dapat memberi peran pada seluruh masyarakat dan 

pelaku pelestarian cagar budaya yang berkepntingan 

 

3.3. Kerangka Regulasi 

Kerangka regulasi yang dibutuhkan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi 

Selatan untuk mendukung tercapainya tujuan yang telah ditettapkan khususnya dalam hal 

pelestarian cagar budaya adalah : 

a. Undang-undang no.11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya, yang mana dengan adanya 

undang-undang ini, memberi kemudahan dalam melaksanakan pelestarian cagar 

budaya dalam hal ini pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya, 

karena sebagai dasar hokum yang kuat dan jelas sehingga mudah untuk 

diimplementasikan 
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b. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 30 tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, yang mana dengan 

adanya aturan ini untuk memperjelas fungsi lembaga Balai Pelestarian Cagar Budaya 

dalam melaksanakan aktifitasnya 

c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 31 tahun 2016 tentang 

Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya, sebagai dasar hukum dalam 

menjalankan tugas dan fungsi secara detail, dan untuk memperjelas kewenngan dan 

tanggungjawab Balai Pelestarian Cagar Budaya. 

 

3.4.  Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan adalah perangkat Balai Pelestarian Cagar Budaya 

Sulawesi Selatan yang meliputi Struktur Organisasi, Ketatalaksanaan dan Pengelolaan 

ASN, Kerengka kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain, meningkatkan 

koordinasi pelaksanaan pada Kelompok-kelompok kerja, membangun struktur 

organisasi yang tepat fungsi untuk menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan 

efektifitas dan efisiensi Balai Pelestarian Cagar Sulawesi Selatan dalam melaksanakan 

kegiat-kegiatannya serta memperjelas ketatalaksanaan dan meningkatkan 

profesionalisme sumber daya aparatur adapaun struktur organisasi yang ada pada saat 

ini ada pada gambar berikut: 
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Perincian program dan kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap bagian 

struktur adalah: 

A. Kepala Sub Bagian Tata usaha 

1. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program 

kerja Balai; 

2. melakukan penyusunan rencana, program, kegiatan, sasaran, dan anggaran 

Balai;   

3. melakukan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan anggaran 

Balai;  

4. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, belanja 

modal, dan pembayaran lainnya;   

5. melakukan pembukuan dan pertanggungjawaban keuangan Balai;   

6. melakukan penyusunan laporan keuangan Balai; 

7. melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pengembangan 

pegawai Balai; 

8. melakukan penyusunan usul penempatan, kepangkatan, pemindahan, dan 

mutasi pegawai lainnya di lingkungan Balai; 

9. melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit jabatan 

fungsional di lingkungan Balai;   

10. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian, urusan 

administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai, dan administrasi 

kepegawaian lainnya;   

11. melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti pendidikan dan 

pelatihan, ujian dinas, ujian penyesuaian ijazah, dan izin/tugas belajar; 

12. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu suami, 

asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan perumahan, dan 

pemeriksaan kesehatan pegawai Balai; 

13. melakukan urusan disiplin dan pengembangan pegawai serta usul 

pemberian penghargaan pegawai Balai;  

14. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai Balai; 
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15. melakukan analisis organisasi, analisis jabatan, peta jabatan, dan analisis 

beban kerja Balai;  

16. melakukan penyusunan bahan peta bisnis proses, sistem dan prosedur 

kerja, dan standar pelayanan Balai;  

17. melakukan penyusunan bahan hubungan masyarakat Balai;  

18. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk dan 

surat keluar Balai; 

19. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip dan 

dokumen Balai;   

20. melakukan urusan pengadaan, penyimpanan, pemeliharaan, perawatan, 

pendistribusian, inventarisasi, dan usul penghapusan barang milik negara 

Balai;  

21. melakukan sistem manajemen dan akuntansi barang milik negara Balai; 

22. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan di 

lingkungan Balai; 

23. melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan dinas, 

ruang perkantoran, dan sarana dan prasarana lainnya; 

24. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan rapat 

dinas Balai; 

25. melakukan pengelolaan perpustakaan Balai; 

26. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen  Subbagian; dan 

27. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan  konsep laporan Balai.   

 

B. Kepala Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan 

1. melakukan penyusunan program kerja Seksi; 

2. melakukan kajian pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar 

budaya dan yang diduga caga budaya; 

3. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran cagar  budaya dan yang 

diduga cagar budaya;   

4. melakukan pemindahan cagar budaya dan yang  diduga cagar budaya 

yang terancam kelestariannya;  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5. melakukan penyusunan bahan penilaian terhadap  benda yang diduga 

sebagai cagar budaya;   

6. melakukan survey dan ekskavasi penyelamatan dan pengamanan cagar 

budaya dan yang diduga cagar budaya; 

7. melakukan pemberian kompensasi kepada masyarakat penemu/pemilik 

cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; 

8. melakukan zonasi dan deliniasi cagar budaya dan yang diduga cagar 

budaya; 

9. melakukan observasi keterawatan dan analisis laboratorium terhadap cagar 

budaya dan yang diduga cagar budaya; 

10. melakukan pengawetan secara kimiawi maupun tradisional terhadap cagar 

budaya dan yang diduga cagar budaya;  

11. melakukan studi kelayakan dan studi teknis arkeologis terhadap cagar 

budaya dan yang diduga cagar budaya; 

12. melakukan perawatan dan pemugaran cagar budaya serta penataan 

lingkungan cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;  

13. melakukan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya dan yang 

diduga cagar budaya;  

14. melakukan pelayanan perijinan dan pengendalian pemanfaatan cagar 

budaya dan yang diduga cagar budaya; 

15. melakukan pengumpulan data, penyusunan database, dan pemutakhiran 

data cagar budaya dan yang diduga cagar budaya;   

16. melakukan penyusunan bahan publikasi pelestarian cagar budaya dan yang 

diduga cagar budaya;   

17. melakukan penyusunan bahan kemitraan di bidang pelestarian cagar 

budaya dan yang diduga cagar budaya; 

18. melakukan penyusunan bahan layanan teknis pelestarian cagar budaya dan 

yang diduga cagar budaya; 

19. melakukan penyajian koleksi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya; 
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20. melakukan penyusunan bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan 

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang 

diduga cagar budaya; 

21. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan  

22. melakukan penyusunan laporan Seksi.  
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BAB IV 
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1.  Target Kinerja 

Target kinerja menunjukkan tingkat sasaran kinerja spesifik yang akan dicapai pada 

tingkat program, dan kegiatan dalam kurun waktu 5 tahun yaitu tahun 2015 hingga tahun 

2019. Oleh karena itu BPCB Sulawesi Selatan dalam menyusun dan menetapkan target 

kinerja mengacu dan memperhatikan beberapa kriteria sebagai berikut. 

A. Target kinerja harus dapat menggambarkan angka kuantitatif dan satuan yang akan 

dicapai dari setiap indikator kinerja mulai dari Indikator Kinerja Sasaran Strategis, 

Indikator Kinerja Program dan Indikator Kinerja Kegiatan. 

B. Penetapan target dipilih karena relevan dengan indikator kinerjanya dan data trend di 

tahun tahun periode sebelumnya, 

Target kinerja sasaran strategis dan target kinerja sasaran program ditetapkan 

berdasarkan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan 

sebagaimana dibahas dalam Bab III bagian 3.4 tentang Kerangka Kelembagaan. Target 

kinerja yang dimaksud ditetapkan untuk setiap tahun selama kurun waktu lima tahun 

(2015—2019). Penjelasan dari target kinerja BPCB Sulawesi Selatan, diuraikan bahwa 

Keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis (SS) BPCB Sulawesi Selatan yang merupakan 

cerminan ketercapaian Tujuan (T) yaitu Lestarinya cagar budaya yang kondusif untuk 

kepentingan bersama demi memperkokoh persatuan bangsa, dapat diukur dari 

ketercapaian target Indikator Kinerja Kegiatan (IKKK). Penjabaran target kinerja dari 

seluruh indikator sasaran strategis 2015—2019 disajikan dalam table berikut ini. 

 
Tabel 4 

Target Kinerja Lima Tahun 
 

Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja  BaseLine Satuan 

Target Kinerja 

2015 2016 2017 2018 2019 

 
Pelindungan, 
pengembangan 
dan 
pemanfaatan 
cagar budaya 

 
1. 

 
Jumlah Event Internalisasi Cagar 
Budaya 

 
14 

 
Event 

 
0 

 
0 

 
14 

 
15 

 
15 

 
2. 

 
Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 

 
119 

 
Cagar 
Budaya 

 
95 

 
100 

 
30 

 
46 

 
46 

 
3. 

 
Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian 
Cagar Budaya 
 

 
13 

 
Naskah 

 
10 

 
12 

 
10 

 
10 

 
10 
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4.2  Kerangka Pendanaan 

Perkiraan pendanaan untuk terwujudnya pelestarian cagar budaya yang kondusif ini 

berasal dari penganggaran Unit eselon I yang menyusun dan menganalisa sehingga 

estimasi anggaran yang ada pada Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan juga 

berdasarkan atas pertimbangan dari unit tersebut, sehingga perkiraan-perkiraan anggaran 

yang diusulkan oleh unit Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan berdasarkan 

tren-tren pagu anggaran yang sudah ada sebelumnya, dan diusulkan ke Direktorat 

jenderal Kebudayaan melalui sekretariat Direktorat jenderal kebudayaan dan ditetapkan 

menjadi pagu indikatif maupun pagu defenitif dalam pelaksanaannya. 

Namun demikian, penyusunan kerangka pendanaan mengacu pada kegiatan-

kegiatan pelestarian cagar budaya dari tahun sebelumya, dengan estimasi perkiraan 

pendanaan 5 (lima) tahun,  sebagai berikut. 

 

Tabel 5 
Kerangka Pendanaan Lima Tahun 

 

Program 
Kegiatan  

 

Kerangka Pendanaan 

2015 2016 2017 2018 2019 

 

Pelestarian 

Budaya 

 

Pelestarian dan Pengelolaan 

Peninggalan Purbakala 

 

 

4,771,281,000 

 

5,061,091,000 

 

5,061,091,000 

 

11,154,490,000 

 

16,630,505,000 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Perubahan Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi 

Selatan Tahun 2015—2019 telah disusun berdasarkan pada peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Penyusunan Renstra sudah dilakukan melalui berbagai tahapan dengan 

mempertimbangkan seluruh capaian kinerja kegiatan. Dengan demikian, Renstra Balai 

Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi 

yang menjadi tanggung-jawab satuan Kerja, memelihara kesinambungan dan keberlanjutan 

program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, serta mengantisipasi 

masa depan.  

Renstra menjabarkan visi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Dengan 

demikian Renstra menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran sasaran program, 

dan sasaran kegiatan guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemanfaatan 

APBN.  

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pembangunan pendidikan dan 

kebudayaan khususnya di bidang cagar budaya. Renstra merupakan dasar dan acuan dalam 

menyusun Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL, Laporan Tahunan dan Laporan Kinerja 

Satker. 

Selain yang diuraikan di atas, Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan 

ini diharapkan bisa dipahami serta dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat, khusus para 

pemangku kepentingan. Dengan demikian, banyak pihak dapat terlibat aktif secara efektif dan 

konstruktif dalam kegiatan pembangunan bidang pendidikan dan kebudayaan secara umum 

dan cagar budaya khususnya, termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan 

publik secara lebih aktif dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil 

pembangunan pendidikan dan kebudayaan dalam hal ini cagar budaya selama lima tahun 

mendatang  

    
 



Unit Kerja : Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan

2015 2016 2017 2018 2019 2015 2016 2017 2018 2019

a. Mendokumentir, 
melindungi dan 
memelihara seluruh 
cagar budaya di wilayah 
kerja.

1. Jumlah Event 
Internalisasi Cagar 
Budaya

14 Event 0 0 14 15 15 741,534,000       750,345,000     750,345,000    1,724,892,000   2,964,468,000        

b. Memberikan informasi 
yang bermutu tentang 
cagar budaya kepada 
masyarakat.

2. Jumlah Cagar 
Budaya yang 
dilestarikan 
(termasuk 
didalamnya Cagar 
Budaya yang 
dilindungi, 
dikembangkan dan 

119 Cagar 
Budaya

95 100 30 46 46 2,875,171,000    2,965,071,000  2,965,071,000 7,377,936,000   12,488,713,000      

c. Meningkatkan 
pemanfaatan cagar
budaya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku,
untuk berbagai
kepentingan.

3. Jumlah Naskah 
Hasil Kajian 
Pelestarian Cagar 
Budaya

13 Naskah 10 12 10 10 10 1,154,576,000    1,345,675,000  1,345,675,000 2,051,662,000   1,177,324,000        

Rencana Strategis

Tahun 2015 s/d 2019

Rencana Kinerja
Visi Tujuan Strategis Sasaran StrategisMisi

Target Kinerja

Lestarinya cagar budaya 
yang kondusif untuk 
kepentingan bersama 
demi memperkokoh 
persatuan bangsa

Lestarinya cagar 
budaya, baik di darat 
maupun di bawah air 
untuk mewujudkan 
rasa bangga dan 
bermanfaat bagi 
sejarah, kebudayaan, 
ilmu pengetahuan dan 
ekonomi

Indikator Kinerja 
Sasaran/Kegiatan

Pelindungan, 
pengembangan 
dan 
pemanfaatan 
cagar budaya

SatuanBaseLine
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