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Kata Pengantar 

Puji	syukur	kita	panjatkan	kehadirat	Allah,	Tuhan	Yang	Maha	Esa,	atas	berkat	dan	
rahmat-Nya	Balai	Pelestarian	Cagar	Budaya	Sulawesi	 Selatan	 berhasil	menyelesaikan	
penyusunan	 laporan	 kinerja	 tahun	 2018	 dengan	 tepat	waktu.	 Peraturan	 Pemerintah	
Nomor	 8	 Tahun	 2016	 tentang	 Pelaporan	 Keuangan	 dan	 Kinerja	 Instansi	 Pemerintah	
dan	 Peraturan	 Presiden	Nomor	 29	 Tahun	 2014	 Tentang	 Sistem	Akuntabilitas	 Kinerja	
Instansi	 Pemerintah	 telah	mengamanatkan	 kepada	 setiap	 instansi	 Pemerintah	 untuk	
menyusun	laporan	kinerja	setiap	tahun.	

	
Laporan	 ini	 menyajikan	 informasi	 kinerja	 atas	 pencapaian	 sasaran	 strategis	

beserta	 indikator	 kinerjanya	 sebagaimana	 tertuang	 dalam	 Perjanjian	 Kinerja	 Balai	
Pelestarian	Cagar	Budaya	Sulawesi	Selatan		tahun	2018.	

	
Balai	 Pelestarian	Cagar	Budaya	 Sulawesi	 Selatan	pada	 tahun	2018	menetapkan	

satu	 sasaran	 dan	 3	 indikator	 kinerja.	 Secara	 umum	 Balai	 Pelestarian	 Cagar	 Budaya	
Sulawesi	 Selatan	 telah	 berhasil	 merealisasikan	 target	 kinerja	 yang	 ditetapkan	 dalam	
perjanjian	kinerja.	

	
Meskipun	 telah	 banyak	 capaian	 keberhasilan,	 namun	 masih	 banyak	

permasalahan	 yang	 perlu	 diselesaikan	 di	 tahun	 mendatang.	 Permasalahan	 tersebut	
diantaranya	 status	 cagar	 budaya	 yang	 dilestarikan	 masih	 banyak	 yang	 belum	
ditetapkan	sesuai	dengan	kewenangannya	baik	tingkat	Kabupaten/kota,	Propinsi	dan	
Nasional.	 Dengan	 dukungan	 dan	 keterlibatan	 seluruh	 pemangku	 kepentingan,	
diharapkan	permasalahan	yang	dihadapi	tersebut	dapat	segera	terselesaikan.		

	
Melalui	 laporan	 kinerja	 ini	 diharapkan	 dapat	 memberikan	 gambaran	 objektif	

tentang	kinerja	yang	dihasilkan	Balai	Pelestarian	Cagar	Budaya	Sulawesi	Selatan	pada	
tahun	 2018.	 Semoga	 laporan	 kinerja	 ini	 bermanfaat	 sebagai	 bahan	 evaluasi	
perencanaan	 program/kegiatan	 dan	 anggaran,	 perumusan	 kebijakan	 bidang	
pendidikan	dan	kebudayaan	serta	peningkatan	kinerja	di	tahun	mendatang.		

	
Akhir	kata,	saya	ucapkan	terima	kasih	kepada	semua	pihak	yang	telah	membantu	

terselesaikannya	laporan	kinerja	Balai	Pelestarian	Cagar	Budaya	Sulawesi	Selatan	pada	
tahun	2018.	
	

Kepala	
	

		
Drs.	Laode	Muhammad	Aksa,	M.Hum.						
NIP.196601121992031001		 	
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Laporan	 kinerja	 Balai	 Pelestarian	 Cagar	 Budaya	 Sulawesi	 Selatan	 Tahun	 Anggaran	 2018,	

menyajikan	 pencapaian	 satu	 sasaran	 dengan	 3	 	 indikator	 kinerja	 sebagaimana	 diterapkan	

dalam	 Perjanjian	 Kinerja	 tahun	 2018,	 tingkat	 ketercapaian	 indikator	 kinerja	 lebih	 detail	

diuraikan	pada	BAB	III.	

Secara	umum	capaian	kinerjanya	adalah	sebagai	berikut:	

	 	

Beberapa	permasalahan/kendala	yang	dihadapi	dalam	upaya	pencapaian	target	antara	lain:		

1. Kompetensi	ASN	masih	minim,	sehingga	hasil	kerja	tidak	maksimal;	

2. Kondisi	geografis	wilayah	kerja;	

3. Sarana	dan	prasarana	pendukung	kegiatan	masih	minim.	

	

Upaya	yang	dilakukan	untuk	mengatasi	permasalahan/kendala	yang	muncul	antara	lain	:		

1. Peningkatan	 kompetensi	 ASN	 melalui	 Pendidikan	 dan	 Pelatihan,	 Magang	 dan	

diikutsertakan	dalam	kegiatan	sesuai	dengan	jabatan	yang	melekat	pada	ASN;	

2. Melaksanakan	 kegiatan	pendahuluan	dalam	 rangka	 survey	 kondisi	 geografis	 di	 daerah	

rencana	kegiatan;	

3. Mengadakan	sarana	dan	prasarana	sesuai	dengan	kebutuhan	kegiatan.	

0 0
13 13

60

32
30

46
10

7
9

15

0

50

100

2015 2016 2017 2018

TREND	CAPAIAN	KINERJA	

Jumlah	Naskah	Hasil	Kajian	Pelestarian	Cagar	Budaya

Jumlah	cagar	budaya	yang	dilestarikan	(termasuk	didalamnya	Cagar	
Budaya	yang	Di	lindungi,	dikembangkan	dan	dimanfaatkan)
Jumlah	Event	Internalisasi	Cagar	Budaya

IKHTISAR	EKSEKUTIF	

96.61 % 
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BAB	I	

PENDAHULUAN	

	

A. Gambaran	Umum	

Balai	 Pelestarian	 Cagar	 Budaya	 Sulawesi	 Selatan	 merupakan	 satuan	 kerja	 Unit	

Pelaksana	 Teknis	 yang	 berada	 di	 bawah	 pembinaan	 Direktorat	 Jenderal	 Kebudayaan,	

Balai	 Pelestarian	 Cagar	 Budaya	 Sulawesi	 Selatan	 pertama	 kali	 dibentuk	 tahun	 1973	

dengan	nama	 Lembaga	Purbakala	dan	Peninggalan	Nasional	 (LPPN)	berdasarkan	 surat	

Keputusan	Menteri	 Pendidikan	 dan	 Kebudayaan	 Republik	 Indonesia	 No.335/C/2/1973	

tanggal	 23	 Januari	 1973,	 dengan	 beberapa	 kali	 perubahan-perubahan	 terakhir	 pada	

tahun	 2015,	 berdasarkan	 Peraturan	 Menteri	 Pendidikan	 dan	 Kebudayaan	 nomor	 30	

tahun	 2015	 tentang	 Organisasi	 dan	 Tata	 Kerja	 Balai	 Pelestarian	 Cagar	 Budaya,	 sejak	

tahun	2016	dipimpin	oleh	Drs	Laode	Muhammad	Aksa,	M.Hum,	dengan	jumlah	Sumber	

Daya	Manusia	sebanyak	608	orang	yang	terdiri	dari	PNS	berjumlah	379	Orang	dan	Non	

PNS	 berjumlah	 229	 Orang,	 serta	 memiliki	 wilayah	 kerja	 Propinsi	 Sulawesi	 Selatan,	

Sulawesi	Barat	dan	Sulawesi	Tenggara.	

	

B. Dasar	Hukum	

Dasar	hukum	yang	menjadi	acuan	antara	lain	adalah	:	

1. Undang-undang	No.11	tahun	2010	tentang	Cagar	Budaya;	

2. Peraturan	 Pemerintah	 Nomor	 8	 Tahun	 2006	 tentang	 Pelaporan	 Keuangan	  dan	

Kinerja	Instansi	Pemerintah;	

3. Peraturan	 Presiden	 Nomor	 29	 Tahun	 2014	 tentang	 Sistem	 Akuntabilitas	  Kinerja	

Instansi	Pemerintah;	

4. PemenPAN	 dan	 RB	 Nomor	 53	 Tahun	 2016	 tentang	 Petunjuk	 Teknis	 Perjanjian	

Kinerja,	Pelaporan	kinerja	dan	Tata	Cara	Reviu	Atas	Laporan	Kinerja;	 	

5. Permendikbud	 Nomor	 9	 tahun	 2016	 tentang	 Sistem	 Akuntabilitas	 Kinerja	 di	

Lingkungan	Kemendikbud.	

6. Peraturan	 Menteri	 Pendidikan	 dan	 Kebudayaan	 nomor	 30	 tahun	 2015	 tentang	

Organisasi	dan	Tata	Kerja	Balai	Pelestarian	Cagar	Budaya.	
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7. Peraturan	 Menteri	 Pendidikan	 dan	 Kebudayaan	 nomor	 31	 tahun	 2016	 tentang	

Rincian	Tugas	Balai	Pelestarian	Cagar	Budaya.	

	

C. Tugas	dan	Fungsi	Serta	Struktur	Organisasi	

Sesuai	 Peraturan	 Menteri	 Pendidikan	 dan	 Kebudayaan	 Nomor	 30	 Tahun	 2015	

tentang	 Organisasi	 dan	 Tata	 Kerja	 Balai	 Pelestarian	 Cagar	 Budaya.	 Balai	 Pelestarian	

Cagar	 Budaya	 mempunyai	 tugas	 	 “melaksanakan	 pelindungan,	 pengembangan,	 dan	

pemanfaatan	 cagar	 budaya	 dan	 yang	 diduga	 cagar	 budaya	 yang	 berada	 di	 wilayah	

kerjanya”.	Dalam	melaksanakan	tugas	tersebut,	BPCB	menyelenggarakan	fungsi	sebagai	

berikut:	

a. Pelaksanaan	 penyelamatan	 dan	 pengamanan	 cagar	 budaya	 dan	 yang	 diduga	 cagar	

budaya;	

b. Pelaksanaan	zonasi	cagar	budaya	dan	yang	diduga	cagar	budaya;	

c. Pelaksanaan	pemeliharaan	cagar	budaya	dan	yang	diduga	cagar	budaya;	

d. Pelaksanaan	pengembangan	cagar	budaya	dan	yang	diduga	cagar	budaya;	

e. Pelaksanaan	pemanfaatan	cagar	budaya	dan	yang	diduga	cagar	budaya;	

f. Pelaksanaan	dokumentasi	dan	publikasi	cagar	budaya	dan	yang	diduga	cagar	budaya;	

g. Pelaksanaan	kemitraan	di	bidang	pelestarian	cagar	budaya	dan	diduga	cagar	budaya;	

h. Pelaksanaan	Urusan	Ketatausahaan	BPCB		
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D. Isu-isu	Strategis/Permasalahan	

Beberapa	permasalahan/isu	strategis	yang	menjadi	perhatian	antara	lain:	

1. Belum	 terbentuknya	 opini	 pelestarian	 dan	 apresiasi	 terhadap	 cagar	 budaya	 dari	

masyarakat,	termasuk	kalangan	pemerintah	di	daerah;	

2. Data	 inventarisasi	cagar	budaya	yang	dimiliki	oleh	pemerintah	daerah,	yang	belum	

sinkron	dengan	data	inventaris	Balai	Pelestarian	Cagar	Budaya;	

3. Cagar	budaya	yang	belum	dilengkapi	dengan	bukti	status	hukum	(belum	ditetapkan	

sebagai	cagar	budaya)	

4. Usaha-usaha	pemeliharaan	yang	telah	dilakukan	belum	mampu	menjangkau	seluruh	

objek	cagar	budaya.	
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BAB	II	
PERENCANAAN	KINERJA	

	
	

Visi	Balai	Pelestarian	Cagar	Budaya	Sulawesi	Selatan	periode	2015	–	2019:	

	

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	

“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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cagar	budaya	melalui	pemberian	 izin-izin	kegiatan	di	 lokasi	cagar	budaya	yang	ada	di	

wilayah	kerja	Provinsi	Sulawesi	Selatan,	Sulawesi	Tenggara	dan	Sulawesi	Barat.	

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.	

Dalam	 rangka	 mencapai	 tujuan	 strategis,	 Balai	 Pelestarian	 Cagar	 Budaya	

Sulawesi	 Selatan	 menetapkan	 target	 tahunan	 yang	 akan	 dicapai,	 yaitu	 melalui	

perjanjian	kinerja	tahun	2018.		

Berikut	 ringkasan	 Perjanjian	 Kinerja	 Balai	 pelestarian	 Cagar	 Budaya	 Sulawesi	

Selatan	Tahun	2018	

SasaranSrategis	 Indikator	Kinerja		 Target	 Anggaran	

Pelindungan,	
pengembangan	dan	
pemanfaatan	cagar	
budaya	

Event	Internalisasi	Cagar	
Budaya	/	jumlah	Event	
Internalisasi	Cagar	Budaya	

13	Event	 1.070.480.000	

Naskah	Pelestarian	Cagar	
Budaya	/	Jumlah	Naskah	
Pelestarian	Cagar	Budaya	

15	Naskah	 1.497.200.000	

Cagar	Budaya	Yang	
Dilestarikan/	Jumlah	Cagar	
Budaya	yang	Dilestarikan	

46	
Cagar	Budaya	 8.533.435.000	
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BAB	III	
AKUNTABILITAS	KINERJA	

	

A. Capaian	Kinerja	Organisasi	

Sesuai	 perjanjian	 kinerja	 tahun	 2018,	 Balai	 Pelestarian	 Cagar	 Budaya	 Sulawesi	

Selatan	menetapkan	1	sasaran	strategis	dengan	3	indikator	kinerja	untuk	dicapai	sebagai	

bagian	 tugas	 fungsinya.	 Berikut	 tingkat	 ketercapaian	 satu	 sasaran	 strategis	 BPCB	

Sulawesi	Selatan	kurun	waktu	2018.	

	

Sasaran	:	Pelindungan,	Pengembangan	dan	Pemanfaatan	Cagar	Budaya	

Meningkatnya	 kualitas	 pelindungan,	 pengembangan	 dan	 pemanfaatan	 cagar	 budaya	

yang	berada	di	wilayah	provinsi	Sulawesi	Selatan,	Sulawesi	Tenggara	dan	Sulawesi	Barat	

yang	 sampai	 akhir	 tahun	 2018	 jumlah	 situs	 yang	 ada	 dalam	 pantauan	 BPCB	 Sulawesi	

Selatan	berjumlah	1120	Situs.	

	

INDIKATOR	KINERJA	
CAPAIAN	KINERJA	

2015	 2016	 2017	 2018	
Jumlah	Event	Internalisasi	Cagar	
Budaya	

0	Peserta	 0	Peserta	 13	Event	 13	Event	

Jumlah	cagar	budaya	yang	
dilestarikan	(termasuk	
didalamnya	Cagar	Budaya	yang	
Di	lindungi,	dikembangkan	dan	
dimanfaatkan)	

60	Cagar	
Budaya	

32	Cagar	
Budaya	

30	Cagar	
Budaya	

46	Cagar	
Budaya	

Jumlah	Naskah	Hasil	Kajian	
Pelestarian	Cagar	Budaya	

10	Naskah	 7	Dokumen	 9	Naskah	 15	Naskah	

0 0 13 13

60
32 30 4610
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TREND	CAPAIAN	KINERJA	

Jumlah	Naskah	Hasil	Kajian	Pelestarian	Cagar	Budaya

Jumlah	cagar	budaya	yang	dilestarikan	(termasuk	didalamnya	Cagar	Budaya	yang	Di	lindungi,	
dikembangkan	dan	dimanfaatkan)

Jumlah	Event	Internalisasi	Cagar	Budaya
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Dari	gambaran	tabel	 ini	menunjukkan	bahwa	pada	 indikator	kinerja	Event	 Internalisasi	

Cagar	 Budaya	 terjadi	 perubahan	 satuan	 yang	 sebelumnya	peserta	menjadi	 event,	 dan	

capaian	menunjukkan	trend	yang	meningkat	

	

IKK.1				Jumlah	Event	internalisasi	cagar	budaya	

	

	

	

	

	

	

	

INDIKATOR	KINERJA	
Realisasi	 Tahun	2018	

2017	 Target	 Realisasi	 %	
Jumlah	Event	Internalisasi	
Cagar	Budaya	

13	 13	 13	 100	

	

Ketercapaian	 indikator	 kinerja	 tersebut	 dikarenakan	 dukungan	 kegiatan-

kegiatan	berupa	:	

a. Pameran	Kepurbakalaan	

	

	

	

	

	

	

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.	
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13 13
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TREND	CAPAIAN	KINERJA	EVENT	INTERNALISASI	CAGAR	
BUDAYA

Jumlah	Event	Internalisasi	Cagar	Budaya
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b. Dialog	Interakif.	

	

	

	

	

	

Ket.	Dialog	Interaktif	di	lokasi	situs-situs	

	

	

	

	

	

Ket:	Dialog	Interaktif	di	studio	Televisi	

kegiatan	ini	dimaksudkan	untuk	penyebarluasan	informasi	tentang	upaya-upaya	

pelestarian	Cagar	Budaya	 yang	 telah	dilakukan	Balai	 Pelestarian	Cagar	Budaya	

Sulawesi	Selatan	dan	menginformasikan	tentang	objek-objek	Cagar	Budaya	yang	

telah	mendapatkan	penanganan	pelestarian.	

	

c. Sosialisasi	Pelestarian	Cagar	Budaya.		

Sehubungan	 dengan	 beberapa	

perubahan	 yang	 terjadi	 dalam	

Undang-Undang	 mengenai	 Cagar	

Budaya,	 Balai	 Pelestarian	 Cagar	

Budaya	 Sulawesi	 Selatan	

menyelenggarakan	kegiatan		

Sosialisasi	Undang-Undang	Nomor	11	Tahun	2010	tentang	Cagar	Budaya.	Hal	ini	

dilakukan	untuk	meningkatkan	apresiasi	masyarakat	 tentang	pemahaman	dan	

pelestarian	Cagar		Budaya.	
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d. Pemutaran	Film	Bioskop	Keliling	

	

	

	

	

	

	

	 								Ket.	Pemutaran	Film	di	Kota	Kendari,	provinsi	Sulawesi	Tenggara	

	
																				Ket.	Pemutaran	Film	di	Kab.	Majene,	provinsi	Sulawesi	Barat		

Kegiatan	 pemutaran	 film	 ini	 ditujukkan	 kepada	 masyarakat	 khususnya	

pelajar	 yang	 betempat	 disekitar	 lokasi	 kegiatan,	 dengan	 menyajikan	 film	 yang	

memiliki	 muatan	 pembelajaran	 (edukatif),	 di	 kabupaten	majene	 di	 hadiri	 oleh	

wakil	 bupati	 majene	 yang	 sekaligus	 menyerahkan	 doorprize	 kepada	 penonton	

yang	hadir	yang	sebelumnya	di	berikan	kuis	seputar	cagar	budaya.	

Beberapa	 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	 berkepentingan.	 Salah	 satu	

pemerintah	yang	menunjukkan	komitmen	dalam	hala	pengelolaan	cagar	budaya	

adalah	pemerintah	Kabupaten	Majene	Propinsi	Sulawesi	Barat,	yang	mana	dalam	

kapasitasnya	sebagai	wakil	Bupati	Majene	diharapkan	sebagai	wakil	pemerintah	

daerah	 mampu	 membentuk	 opini	 pelestarian	 dan	 apresiasi	 terhadap	 cagar	
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budaya	oleh	masyarakat	sekitar	cagar	budaya,	termasuk	kalangan	pemerintah	di	

daerah.	

IKK.2			Jumlah	Cagar	Budaya	Yang	Dilestarikan		

	

	

	

	

	

	

INDIKATOR	KINERJA	
Realisasi	 Tahun	2018	

2017	 Target	 Realisasi	 %	
Jumlah	cagar	budaya	yang	
dilestarikan	(termasuk	didalamnya	
Cagar	Budaya	yang	Di	lindungi,	
dikembangkan	dan	dimanfaatkan)	

30	 46	 46	 100	

	

Ketercapaian	 indikator	 kinerj	 tersebut	 dikarenakan	 dukungan	 kegiatan	

sebagai	berikut:	

a. Penyelamatan	Cagar	Budaya	

	

	

	

	

	

																				Ket:	Survey	Penyelamatan	di	Perairan	Bau-bau	Provinsi	Sulawesi	Tenggara	

b. Pemeliharaan	Cagar	Budaya	

	

	

	

	

																																																			Ket:	Keg	Konservasi	KM	Raja-raja	Binamu,		
			Kab	Jeneponto	

60 32 30 46
0

100

2015 2016 2017 2018

TREND	CAPAIAN	KINERJA	CAGAR	BUDAYA	YANG	DILESTARIKAN	

Jumlah	cagar	budaya	yang	dilestarikan	(termasuk	didalamnya	Cagar	Budaya	yang	Di	
lindungi,	dikembangkan	dan	dimanfaatkan)
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c. Pemugaran/Revitalisasi	Cagar	Budaya	

	

	

	

	

	

	

Ket:	 Kegiatan	 Revitalisasi	 Situs	 Bangunan	 di	 Benteng	 Rotterdam,	 Kota	
Makassar	
	

Secara	umum	kegiatan	pelestarian	cagar	budaya	ini	dalam	rangka	untuk	

meminimalisir	penyebab	dari	rusaknya	cagar	budaya	yang	disebabkan	seperti	

Pesatnya	pembangunan	dan	laju	pertumbuhan	penduduk	yang	mana	interaksi	

kepada	 cagar	 budaya	 lebih	 banyak	 dilakukan	 oleh	 manusia,	 untuk	

menghindari	 hal	 tersebut,	 maka	 BPCB	 Sulawesi	 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	

mengendalikannya,	sehingga	dapat	mencegah	terjadinya	konflik	kepentingan	

dalam	pemanfaatan	benda	cagar	budaya.		

Balai	 Pelestarian	 Cagar	 Budaya	 sudah	 melaksanakan	 koordinasi	 ke	

instansi-instansi	 terkait,	 sebagai	 upaya	dalam	hal	 penanganan	pemeliharaan	

cagar	budaya,	karena	diketahui	bahwa	kemampuan-kemampuan	yang	dimiliki	

sangat	terbatas,	baik	dalam	jumlah	anggaran,	maupun	sumber	daya	manusia	

yang	memiliki	 pemahaman	 dalam	 hal	 pemeliharaan	 cagar	 budaya,	 sehingga	

usaha-usaha	 pemeliharaan	 selayaknya	 di	 lakukan	 bersama	 mulai	 dari	

pemerintah	pusat	hingga	daerah,	serta	masyarak	serta	yayasan	dan	individu-

individu	pemerhati	budaya	khususnya	cagar	budaya.	
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IKK.3		Jumlah	Naskah	Hasil	Kajian	Pelestarian	Cagar	Budaya.	

	

	

	

	

	

	

	

	

INDIKATOR	KINERJA	
Realisasi	 Tahun	2018	

2017	 Target	 Realisasi	 %	
Jumlah	Naskah	Hasil	Kajian	
Pelestarian	Cagar	Budaya	 9	 15	 15	 100	

	

Secara	 umum	 ketercapaian	 indikator	 kinerja	 tersebut	 dikarenakan	

dukungan	program	dan	kegiatan	sebagai	berikut	

a. Penyusunan	Bahan	Publikasi	Cagar	Budaya	

Penyusunan	bahan	publikasi	 ini	berupa	 leaflet,	bulletin	somba	opu	

serta	 penerbitan	 buku	 hasil	 updating	 data	 cagar	 budaya,	 yang	 bisa	

digunakan	sebagai	penyebarluasan	informasi	mengenai	cagar	budaya.	

b. Kajian	Pelestarian	Cagar	Budaya,		

	

	

	

	

Kegiatan	 Focus	 Groud	 Discussion	 dalam	 rangka	 penyempurnaan	 Kajian	
Masterplan	Kawasan	Gua	Prasejarah	Kabori,	Kab.	Muna	

	

10
7 9

15

0

10

20

2015 2016 2017 2018

TREND	CAPAIAN	KINERJA	NASKAH	HASIL	KAJIAN	PELESTARIAN	
CAGAR	BUDAYA	

Jumlah	Naskah	Hasil	Kajian	Pelestarian	Cagar	Budaya
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Kegiatan	 Pengambilan	 data	 dalam	 rangka	 penyempurnaan	 Kajian	
Masterplan	Kawasan	Gua	Prasejarah	Kabori,	Kab.	Muna	

Kajian	 pelestarian	 ini,	 dimaksudkan	 sebagai	 upaya	 untuk	mengkaji	

potensi,	 kondisi,	 dan	 peluang	 pelestariannya.	 Kajian	 terhadap	 nilai	

penting	sebuah	kawasan,	misalnya	tidak	dapat	hanya	dinilai	dari	keadaan	

permukaan	 lahan	 atau	 sebatas	 kenampakan	 dari	 benda,	 struktur,	 atau	

bangunan	cagar	budaya	secara	nyata.	Hal	terakhir	yang	disebutkan	sangat	

dibutuhkan	 pemahaman	 yang	 baik	 demi	 mencapai	 tujuan	 luhur	 dari	

pelestarian,	 yaitu	 untuk	 memperkaya	 kebudayaan	 nasional	 dan	

memperkokoh	jati	diri	bangsa.	

Kajian	 ini,	 juga	 diharapkan	menjangkau	 kajian	 dari	 berbagai	 sudut	

pandang	 keilmuan	 sebagai	 upaya	melihat	 kawasan	 cagar	 budaya	 secara	

simultan,	 sehingga	 diharapkan	 dapat	menemukan	 solusi	 yang	 harmonis	

dari	 berbagai	 sudut	 pandang	 keilmuan	 dan	 teknis	 penanganan	 Cagar	

Budaya.		

c.		Pendokumentasian	Cagar	Budaya	

	

	

	

	

	

Foto	Kiri:	pengukuran	cahaya	untuk	persiapan	pemotretan	sampel	
dengan	pencahayaan	terkendali	(di	Gua	Anabahi);	Foto	Tengah:	
pengukuran	arah	angin	dengan	alat	sederhana	dan	Foto	Kanan:	
Perekaman	timelapses	dengan	smartphone	(Liang	Metanduno)	
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Ket:	wawancara	(salah	satu	metode)	yang	dilakukan	untuk	pengumpulan	
data,	 dan	 Proses	 Perekaman	 data	 dengan	 mengukur	 dan	 menggambar	
sket	

	

Dari	 beberapa	 kegiatan	 diatas	 dilatarbelakangi	 oleh	 banyaknya	

Potensi	 peninggalan	 sejarah	 dan	 purbakala	 yang	merupakan	 salah	 satu	

kekayaan	 khasanah	 budaya	 di	 Indonesia	 termasuk	 pada	 wilayah	 kerja	

BPCB	Sulawesi	Selatan	yaitu	Provinsi	Sulawesi	Selatan,	Sulawesi	Tenggara	

dan	 Sulawesi	 Barat,	 cukup	 beragam,	 keragaman	 budaya	 tersebut	

berdasarkan	 periode,	 jenis	 bentuk	 dan	 persebarannya.	 Dari	 kegiatan	 ini	

diharapkan	 dapat	 menyajikan	 informasi	 awal	 tentang	 potensi	 cagar	

budaya,	 sebagai	 bagian	 dari	 penyiapan	 data	 dan	 potensi	 cagar	 budaya	

nasional.	 Serta	 dapat	 dijadikan	 sebagai	 Data	 inventarisasi	 cagar	 budaya	

yang	 dapat	 dimiliki	 oleh	 pemerintah	 daerah,	 sehingga	 sinkronisasi	 data	

yang	dimiliki	 oleh	pemerintah,	mulai	 dari	 pemerintah	daerah	dan	pusat	

dapat	diakui	kebenaran	dan	ke	validannya.	

	

B. Realisasi	Anggaran	

Pagu	 anggaran	 Balai	 Pelestarian	 Cagar	 Budaya	 Sulawesi	 Selatan	 tahun	 2018	

sebesar	Rp	38.800.554.000.-	yang	merupakan	pagu	awal,	sedangkan	pagu	Revisi	sebesar	

Rp.	38.646.547.000,-.	Dari	pagu	anggaran	tersebut	berhasil	di	 realisasikan	sebesar	Rp.	

37.334.680.185,-	 dengan	 persentase	 daya	 serap	 sebesar	 96.61	 %.	 Realisasi	 anggaran	

tersebut	melebihi	target	yang	direncanakan	sebesar	95.82%.	



Lakip.2018.	BPCB	Sulawesi	Selatan	 15	

Pagu	 sebesar	 tersebut	 digunakan	 untuk	 membiayai	 pencapaian	 satu	 sasaran	

dengan	tiga	indikator	kinerja,	Berikut	rincian	penyerapan	anggaran	pada	masing-masing	

indikator	kinerja	

Sasaran	
Strategis	 Indikator	Kinerja	 Anggaran	 Realisasi	 %	Daya	

Serap	
Pelindungan,	
pengembangan	
dan	
pemanfaatan	
cagar	budaya	

Jumlah	Event	
Internalisasi	Cagar	
Budaya	

	1,070,480,000		 	985,884,713		 92.10%	

Jumlah	cagar	budaya	
yang	dilestarikan	
(termasuk	didalamnya	
Cagar	Budaya	yang	Di	
lindungi,	
dikembangkan	dan	
dimanfaatkan)	

	8,533,435,000		 	8,123,895,031		 95.20%	

Jumlah	Naskah	Hasil	
Kajian	Pelestarian	
Cagar	Budaya	

	1,497,200,000		 	1,401,105,212		 93.58%	
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38,646,547,000	

37,334,680,185	

PAGU REALISASI

BAB	IV	
PENUTUP	

	

Selama	 tahun	 2018,	 Balai	 Pelestarian	 Cagar	 Budaya	 Sulawesi	 Selatan	 berhasil	
melaksanakan	 seluruh	 kegiatan	 untuk	 mendukung	 pencapaian	 target	 yang	 ditetapkan.	
Berikut	ringkasan	pencapaian	indikator	kinerja	dan	kinerja	keuangan.		

Capaian	Indikator	Kinerja	 	

	

Capaian	Kinerja	Keuangan	

	

	

	

	

	
	

	

Dari	hasil	evaluasi	kinerja,	beberapa	hal	yang	perlu	mendapat	perhatian	antara	lain:		

1. Kompetensi	ASN	masih	minim,	sehingga	hasil	kerja	tidak	maksimal;	

2. Kondisi	geografis	wilayah	kerja;	

3. Sarana	dan	prasarana	pendukung	kegiatan	masih	minim.	

0
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13	Event

46 Cagar	Budaya

15 Naskah

Capaian		2018

96.61	%	
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Untuk	meningkatkan	 kinerja	 organisasi,	 beberapa	 fokus	 perbaikan	 yang	 akan	dilakukan	 ke	

depan	antara	lain	:		

1. Peningkatan	 kompetensi	 ASN	 melalui	 Pendidikan	 dan	 Pelatihan,	 Magang	 dan	

diikutsertakan	dalam	kegiatan	sesuai	dengan	jabatannya;	

2. Melaksanakan	 kegiatan	pendahuluan	dalam	 rangka	 survey	 kondisi	 geografis	 di	 daerah	

rencana	kegiatan;	

3. Mengadakan	sarana	dan	prasarana	sesuai	dengan	kebutuhan	kegiatan.	
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Lampiran-Lampiran	

a. Dokumen	Pengukuran	Kinerja	2018	
b. Dokumen	Perjanjian	Kinerja	2018	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	 	

	

	

	

	


