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Laporan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2020, 

menyajikan pencapaian satu sasaran dengan 1 indikator kinerja sebagaimana diterapkan 

dalam Perjanjian Kinerja tahun 2020, 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 BPCB Sulawesi Selatan masih minim, terutama dalam hal kompetensi 

pengadaan barang dan jasa sehingga hasil kerja tidak maksimal; 

2. Kondisi geografis wilayah kerja yang luas; 

3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan teknis lapangan masih minim. 

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

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

diikutsertakan dalam kegiatan sesuai dengan jabatannya serta pengusulan pegawai 

menjadi tenaga fungsional tertentu; 

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

rencana kegiatan; 

3. Melaksanakan Penyusunan Perencanan Pengadaan sarana dan prasarana sesuai dengan 

kebutuhan kegiatan yang akan dilaksanakan. 

IKHTISAR	EKSEKUTIF	
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Gambaran Umum 

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 Makassar, 

Propinsi Sulawesi Selatan dengan wilayah kerja Propinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi 

Tenggara, dan Sulawesi Barat. 

Sebagai Unit Pelaksana Teknis dari Direktorat Jenderal Kebudayaan maka kehadiran 

Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan tidak terlepas dari upaya penanganan 

kepurbakalaan di Indonesia yang dimulai sejak masa Penjajahan Belanda dengan 

pembentukan suatu Komisi non pemerintah yang bernama “Commisie in Nederlanddsch 

Indie Voor Oedheikundig Onderzoek Op Java en Madura“ Komisi ini masih bersifat 

sementara dirintis pada tahun 1901 dipimpin oleh Dr. J.L.A Branders, berkedudhukan di 

Jakarta dengan wilayah kerja Jawa dan Madura.Pada tahun 1910 kedudukan J.L.A Branders 

digantikan oleh Dr. N.J.Krom. Melihat kompleksnya masalah kepurbakalaan di wilayah 

india Belanda sehingga N.J. Krom berusaha merintis pembentukan lembaga purbakala secara 

resmi. Komisi sementara yang ada dianggap tidak mampu lagi menangani masalah 

kepurbakalaan yang memelukan peneltiian, pemeliharaan dan perlindungan secara kontinyu 

dan berkesinambungan. Komisi itu menuntut penanganan kepurbakalaan yang didasari oleh 

ilmu tersendiri. 

Usaha yang dirintis oleh N.J. Krom sejak tahun 1910 itu, berhasil dengan terbitnya 

Surat Keputusan Pemerintah Hindia Belanda No. 62 tanggal 14 Juni 1913.Surat keputusan 

ini menyatakan resmi didirikan suatu lembaga khusus menangani masalah kepurbakalaan 

yang bernama “Oudheidkundige Dients in Nederlandsch Indie”. Lembaga itu biasa disingkat 

O.D. Berdasarkan surat keputusan itulah, sampai sekarang diperingati sebagai hari Purbakala 

di Indonesia. 
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Sejak berdirinya lembaga khusus keperbukalaan tahun 1913, penyelidikan dan 

penelitian peninggalan purbakala di nusantara (wilayah Hindia Belanda waktu itu), mulai 

dilaksanakan secara menyeluruh. Sasaran para ahli-ahlipurbakala masa itu, bukan saja di 

wilayah Jawa dan Madura, akan tetapi meliputi wilayah Sumatra, Kalimantan dan bagian 

Timur wilayah Hindia Belanda. Penyelidikan dan penelitian kepurbukalaan semakin 

ditingkatkan pada periode-periode selanjutnya seperti pada masa Dr. F.D.K. Bosch dan Dr. 

WT Stutterheim 

Melihat semakin kompleks dan semakin banyaknya pelanggaran-pelanggaran terhadap 

upaya perlindungan dan pemeliharaan kepurbakalaan, berupa penggalian-penggalian dan 

pengerusakanpeninggalan-peninggalan purbakala, maka perlu didukung oleh aturan sebagai 

payung hukum dalam penanganannya. Pada masa kepemimpinan Dr. F.D.K. Bosch, beliau 

mengusulkan kepada pemerintah Hindia Belanda agar dibentuk suatu undang-undang 

mengenai kepurbakalaan. Upaya itu berhasil dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur 

Jenderal Hindia Belanda pada tanggal 13 Juni 1931 No.31 berupa Monumenten Ordonantie 

(Staatsblad 1931 No. 238). Peraturan mengenai peninggalan keperbukalaan ini berlangsung 

hingga tahun 1934 dengan terbitnya Monumenten Ordonantie No.21 tahun 1934 (Staatsblad 

1934 No. 515) sebagai perubahannya. Undang-undang kepurbukalaan itulah yang menjadi 

dasar penelitian, pemeliharaan. Perlindungan terhadap peninggalan-peninggalan 

kepurbukalaan di tanah air sampai pada tahun 1992. 

Pada tahun 1992 Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan suatu Undang-Undang 

yang mengatur tentang Benda Cagar Budaya, yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1992. 

Undang-Undang itu lahir karena Monumenten Ordonantie No. 19 tahun 1931 (Staatsblad 

1931 No. 238) dan perubahannya Monumenten Ordonantie No. 21 tahun 1934 (Staatsblad 

tahun 1934 No. 515) dianggap tidak sesuai lagi dengan upaya perlindungan, pemeliharaan, 

dan pelestarian benda cagar budaya. Undang-Undang No. 5 tahun 1992, tersebut merupakan 

produk hukum di bidang keperbukalan yang disusun oleh Bangsa Indonesia. 

Sejak masa penyerahan kedaulatan pada tahun 1949/1950 dari pemerintah Belanda 

kepada Indonesia yang melahirkan negara Republik Indonesia Serikat (RIS), Jawatan 

Barang-barang purbakala di ubah. Menjadi Jawatan Purbakala Republik Indonesia 

selanjutnya pada tahun 1951 Jawatan Purbakala diubah lagi menjadi Dinas Purbakala yang 
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secara administratif berada dibawah naungan jawatan Kebudayaan Departemen Pendidikan 

Pengajaran dan Kebudayaan (P.P.dan K.). 

Pada tahun 1956, Dinas Purbakala diubah lagi menjadi Lembaga Purbakala dan 

Peninggalan Nasional (LPPN), selanjutnya pada tahun 1973 LPPN yang berada dibawah 

naungan Direktorat ‘ Jenderal Kebudayaan Departemen P dan K hanya terdiri dari kantor 

cabang PrambananJawa Tengah, Mojokerto Jawa Timur, Gianyar Bali dan Ujung Pandang 

Sulawesi. Mengenai Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional di Sulawesi Selatan. 

Pada awalnya disebut LPPN Cabang IV Ujung Pandang. LPPN Cabang IV Ujung Pandang 

masa itu, wilayah kerjanya meliputi seluruh Sulawesi. LPPN Cabang IV itu dibentuk pada 

tanggal 20 Maret 1971. 

Pada awal pembentukan LPPN Cabang IV Ujung Pandang, berada dibawah 

pengawasan Asisten Kepala Perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Sulawesi 

Selatan. Dengan struktur seperti itu, penanganan pelestarian peninggalan purbakala belum 

dapat dilaksanakan dengan baik dan maksimal. LPPN Cabang IV Sulawesi yang 

berkedudukan di Ujung Pandang. Pertama kali dipimpin oleh Drs, Hadimulyono. 

Pengangkatan itu, berdasarkan Surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Republik Indonesia No. 335/C/2/1973 tanggal 23 Januari 1973. Bersamaan dengan 

pembentukan LPPN Cabang IV, dibentuk pula 3 (tiga) buah LPPN lainnya. Masing-masing 

LPPN Cabang I Prambanan Jogyakarta, LPPN Cabang II Gianyar Bali dan LPPN Cabang III 

Mojokerto Jawa Timur. 

Berdasarkan Keputusan Presiden tentang perubahan struktur departemen-departemen, 

No. 44/45 tahun 1974, maka Menteri P dan K menindak lanjuti dengan Surat Keputusan No. 

079/0/75 dan No.094/0/75 tentang pembagian Lembaga Purbakala dan Peninggalan Nasional 

menjadi dua yakni; Pertama, Pusat Penelitian Purbakala dan Peninggalan Nasional yang 

sekarang bernama Pusat Penelitian Arkeologi Nasional. Untuk cabang-cabang di daerah 

diberi nama Balai Arkeologi. Kedua, Direktorat Sejarah dan Purbakala, pada tingkat daerah 

sekarang disebut Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala kedua lembaga diatas berada 

dibawah naungan Direktorat Jederal Kebudayaan Departemen P dan K. 

Perubahan bentuk organisasi LPPN menjadi Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala, 

dilakukan dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 
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079/0/I/1975 tanggal April 1975. Berdasarkan Surat Keputusan tersebut, LPPN Cabang IV 

Ujung Pandang dengan wilayah kerja Sulawesi, berubah menjadi Suaka Peninggalan Sejarah 

dan Purbakala Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tenggara, sampai tahun 2002. Pada tahun 

2002 Suaka Peninggalan Sejarah dan Purbakala diubah namanya, menjadi Balai Pelestarian 

Peninggalan Purbakala Makassar, dengan wilayah kerja Propinsi Sulawesi Selatan, Tenggara 

dan Sulawesi Tengah. Lembaga Purbakala sampai tahun 2012 tersebut, dipindahkan 

kedudukannya dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke Kementerian Kebudayaan 

dan Pariwisata Republik Indonesia.  

Pada tahun 2008 wilayah kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, 

yakni meliputi wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, berubah 

dengan dibentuknya Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Gorontalo, yang wilayah 

kerjanya meliputi Propinsi Gorontalo,Sulawesi Tengah dan Sulawesi Utara. Sejak itu juga 

wilayah kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Makassar, meliputi Sulawesi Selatan, 

Tenggara dan Sulawesi Barat. 

Pada tahun 2012, kembali berada di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan berdasarkan Surat Keputusan No. 1 Tahun 2012 sekaligus diubah namanya 

menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar dengan wilayah kerja meliputi Propinsi 

Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat, dengan tetap berkantor di 

kompleks Benteng Ujung Pandang (Fort Rotterdam) Makassar sejak pembentukannya 1973. 

Dan sejak tahun 2015 berdasarkan Permendikbud Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 

Pelestarian Cagar Budaya nomor 30, maka Balai Pelestarian Cagar Budaya Makassar 

berubah menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan dan terjadi perubahan lagi 

sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang namanya berubah menjadi 

Balai Pelestarian Cagar Budaya Provinsi Sulawesi Selatan dan sejak Januari 2016 dipimpin 

oleh Drs Laode Muhammad Aksa, M.Hum. dengan Jumlah SDM Sebanyak 362 Pegawai. 

Cagar Budaya yang menjadi fokus utama dalam kegiatan Pelestarian yang 

dilaksanakan oleh satker Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, hingga saat ini 

yang berupa struktur, bangunan dan situs dapat dilihat pada tabel berikut: 
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No Wilayah Kerja/ Provinsi Jumlah Cagar Budaya 

1 Sulawesi Selatan 821 Cagar Budaya 

2 Sulawesi Barat 78 Cagar Budaya 

3 Sulawesi Tenggara 197 Cagar Budaya 

 

Total cagar budaya selain benda cagar budaya sebanyak  1.096 Cagar Budaya, Sedangkan 

Cagar budaya berupa benda yang terdaftar  berjumlah 2.222 Benda Cagar Budaya yang 

terdiri atas arca, batu landasan, jirat, keramik, keranjang, lesung, lumping, nisan, patung, peti 

mati, tembaga dan mummi. 

 

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 danRB 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 31 tahun 2016 tentang Rincian 

Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya. 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi 

dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 
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C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi 

Tugas Pokok dan Fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan mengacu 

pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020, Pasal 44 dan 

45, menyebutkan bahwa Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas  “melaksanakan 

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar 

budaya 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 zona 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas sesuai pasal 47, permendikbud tersebut 

adalah melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan 

masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik negara dan kerumahtanggan 

 

 

 

 

Kepala

Kelompok	
Jabatan	

Fungsional

Kepala	Sub	
Bagian	Tata	

Usaha
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D. Isu Strategis/Permasalahan Utama 

Beberapa permasalahan/isu Strategis yang menjadi perhatian antara lain: 

1. Belum terbentuknya secara menyeluruh 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 

tersinkronisasi 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 yang berada di wilayah kerja Satker.  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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 

 

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 memberikan dampak 

ekonomi yang berakibat meningkatnya kesejahteraan masyarakat. 

 

2.2. Misi 

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 

 

“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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Misi Rencana Strategis BPCB Sulawesi Selatan 2020 – 2024, 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 pelestarian 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 Sualwesi Selatan tahun 2020-2024 adalah : 

 
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 bermakna, cagar budaya merupakan kekayaan 
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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. 

 

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, selanjutnya ditetapkan Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur 

apakah sasaran strategis dapat mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan di capai pada masa 

depan. Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian tujuan strategis adalah sebagai berikut: 

 
KODE Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Strategis 
SS1 Pelindungan, 

Pengembangan dan 
Pemanfaatan Cagar 
Budaya 

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk 
didalamnya Cagar budaya yang dilindungi, 
dikembangkan dan dimanfaatkan) 

 

Sasaran strategis ini berorientasi pada kegiatan yang berwujud pada pelestarian cagar 

budaya. Pengukuran ketercapaian sasaran strategis ini melalui indikator jumlah cagar budaya 

yang dilestarikan. Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Balai Pelestarian Cagar 

Budaya Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu 

melalui perjanjian kinerja tahun 2020.  

Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Balai pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan 

Tahun 2020 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan 
Target 
Kinerja 

Anggaran  

Meningkatnya Jumlah Cagar 
Budaya yang dikelola lewat 
Mekanisme BLU 

Jumlah Cagar Budaya yang 
Dilestarikan 

80 Cagar 
Budaya 

3.000.327.000 
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Jumlah Alokasi Anggaran Program Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan Tahun 

Anggaran 2020, Sebesar Rp.35.857.142.000,- (Tiga puluh lima milyar delapan ratus lima 

puluh tujuh juta seratus empat puluh dua ribu rupiah). 
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BAB III 
AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan 

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2020, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan 

menetapkan 1 sasaran strategis dengan 1 indikator kinerja untuk dicapai sebagai bagian tugas 

fungsinya. Berikut tingkat ketercapaian satu sasaran strategis BPCB Sulawesi Selatan kurun 

waktu 2020. 

 

Sasaran : Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang dikelola melalui Mekanisme BLU 

Meningkatnya kualitas jumlah cagar budaya yang berada di wilayah provinsi Sulawesi 

Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat yang sampai akhir tahun 2020 jumlah situs 

yang ada dalam pantauan BPCB Sulawesi Selatan berjumlah 1096 Situs cagar budaya yang 

tidak bergerak dan 2.222 buah cagar budaya yang bergerak ( berupa benda). Sedangkan 

untuk tahun 2020 yang menjadi target pelestarian cagar budaya berjumlah 80 Cagar Budaya 

 
 

INDIKATOR KINERJA 
Realisasi 

2020 
Jumlah cagar budaya yang dilestarikan  80 Cagar Budaya 

 

Dari gambaran tabel ini menunjukkan bahwa sasaran meningkatnya jumlah cagar 

budaya yang dikelola melalu mekanisme BLU dengan indikator Kegiatan jumlah cagar 

budaya yang dilestarikan dengan target sebanyak 80 Cagar Budaya, hingga akhir tahun 

ini, mencapai 80 Cagar budaya atau sebesar 100%. 

-

100	

1

80	Cagar	Budaya

Capaian	2020
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Ketercapaian kinerja indikator ini dikarenakan karena dukungan kegiatan sebagai 

berikut : 

1. Penyelamatan Cagar Budaya 

2. Pengamanan Cagar Budaya 

3. Zonasi Cagar Budaya 

4. Pemeliharaan Cagar Budaya 

5. Pemugaran Cagar Budaya dan  

6. Penilaian dan Pemanfaatan Cagar Budaya 

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian 

target antara lain: 

1. Faktor waktu pelaksanaan yang memerlukan persiapan yang matang dikarenakan 

membutuhkan banyak sumber daya manusia, namun untuk satker BPCB provinsi 

Sulawesi Selatan yang memiliki SDM yang mumpuni masih sedikit, sehingga 

pelaksanaan kegiatan memerlukan pengaturan jadwal kegiatan yang baik sehingga 

pelaksana kegiatan dapat mengikuti kegiatan yang memang mampu dan menguasai 

kegiatan tersebut. 

2. Faktor sarana dan prasarana yang pada saat kegiatan masih minim hal ini 

dikarenakan pengadaan saran dan prasaran terlambat di adakan yaitu mendekati 

akhir tahun anggaran 

3. Adanya proses pelelangan yang mengalami kendala dikarenakan waktu pelelangan 

yang sudah menjelang akhir tahun serta adanya paket pelelangan yang mana 

penawaran yang masuk tidak sesuai dengan spesifikai pekerjaan sehingga terjadi 

gagal lelang. 

4. Serta adanya peristiwa Covid-19, yang membuat perubahan rencana aksi atas 

pelaksanaan kegiatan dan anggaran 

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat 

tercapai antara lain: 

1. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dengan Atasan langsung dengan pegawai 

atau personil yang mampu melaksanakan kegiatan, dengan cara mengatur jadwal 

kegiatan bersama-sama 
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2. Dikarenakan proses pengadaan yang terlambat maka dilaksanakan dengan 

penyewaan sarana dan prasarana pendukung dalam proses kegiatan yang akan 

dilaksanakan 

3. Terkait adanya proses lelang yang gagal lelang, maka dilakukan evaluasi, dan 

melaksanakan pengurangan pagu anggaran satker dan diserahkan ke Unit Eselon I 

untuk dipergunakan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

4. Dengan adanya peristiwa force mejurw pandemi covid-19 maka dilakukan realokasi 

angggaran, serta melaksanakan reschedule ulang terhadap kegiatan-kegiatan yang 

ada didalam DIPA dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan yang berlaku 

Adapun beberapa dokumentasi-dokumentasi kegiatan dalam pencapaian indikator 

kinerja kegiatan ini adalah sebagai berikut: 

 Penanganan Laporan Kasus Cagar Budaya 

Peninjauan temuan dalam penyelamatan cagar budaya adalah salah satu upaya 

untuk menanggulangi berbagai bentuk pelanggaran terhadap cagar budaya seperti 

pencurian, pengrusakan, pemanfaatan tanpa izin, memindahkan atau membawa 

cagar budaya keluar daerah/negeri, memperbaiki bangunan tanpa izin dan 

sebagainya. Kesemuanya ini sering terjadi di daerah-daerah yang merupakan 

wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan. Penanganan 

laporan kasus cagar budaya sudah terlaksana di Benteng Garassi, Komp. Makam 

Manjalling Kab.Takalar.. 

 Ekskavasi Struktur Bangunan Situs Benteng Balang Nipa Kab. Sinjai 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bagian dari tanggungjawab tugas fungsi 

pelestarian terhadap cagar budaya BPCB Sulsel dengan wilayah kerja 

Prov.Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat. Kegiatan 

penyelamatan dengan ekskavasi dilakukan berdasarkan berbagai alasan, salah 

satunya adalah untuk menyelamatkan cagar budaya yang terancam rusak, hilang 

atau musnah.  
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 Zonasi Situs Leang Panning Kab. Maros Prov.Sulawesi Selatan 

Zonasi merupakan upaya melakukan pengaturan ruang-ruang lahan situs beserta 

lingkungannya, meliputi penentuan batas-batas zona beserta peruntukannya dalam 

rangka pelestarian, pengembangan, dan pemanfaatan situs-situs arkeologi. 

 
 

 Konservasi Cagar Budaya 

Konservasi bangunan cagar budaya tujuannya adalah untuk melakukan perawatan 

dan pengawetan sesuai dengan rekomendasi dari hasil pelaksanaan observasi 

kerusakan dan tetap mengacu pada kaidah-kaidah pelestarian. Kegiatan konservasi 

cagar budaya sampai dengan Juni 2020 sudah dilaksanakan di dua tempat yaitu: 

                     a. Konservasi keramik dan logam di Museum Nekara Kab.Selayar 

b. Konservasi  bangunan  kolonial di Kompleks Benteng Rotterdam Makassar, dan 

penyemprotan larutan disinfektan di Benteng Rotterdam Makassar 
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 Pemeliharaan Rutin Cagar Budaya 

Kegiatan ini dilaksanakan dengan cara parsial-parsial atau dilaksanakan sesuai 

dengan laporan-laporan dari juru pelihara jika ada yang rusak atau kondisi lainnya. 

Dalam kegiatan ini jug dilaksanakan pengecatan, dan perbaikan-perbaikan yang 

dianggap perlu. Target cagar budaya yang akan dipelihara secara rutin tahun 2020, 

sebanyak 11 cagar budaya yang berada di wilayah kerja BPCB Sulawesi Selatan. 

Kegiatan pemelihara rutin cagar budaya sudah dilaksanakan di Kompleks Benteng 

Rotterdam Makassar dan Taman Prasejarah Leang-Leang Maros. 

 Pemugaran/Revitalisasi Situs Kompleks Makam Lajangiru Kota Makassar 

Kegiatan pemugaran atau revitalisasi merupakan upaya pengembalian kondisi fisik 

suatu cagar budaya berupa benda cagar budaya, bangunan dan struktur cagar budaya 

yang rusak sesuai dengan keaslian bentuk, bahan, tata letak, dan teknik 

pengerjaannya. Upaya pengembalian atau pemulihan cagar budaya dilakukan 

dengan cara memperbaiki, memperkuat dan mengawetkannya melalui pekerjaan 

rekonstruksi, konsolidasi, rehabilitasi, dan restorasi. Pada umumnya kegiatan 

pemugaran dan revitalisaisi ini dilakukan secara gabungan swakelola dan 

kontraktual, melaui mekanisme pengadaan barang dan jasa pemerintah.  

Pengukuran Kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan 

pengukuran dalam bentuk prosentase, indek, rata-rata, angka dan jumlah. Prosentase 

pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi 

realisasi menggambarkan pencapaian rencana tingkat capaian yang semakin baik. 
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Penghitungan prosentase pencapaian rencana tingkat capaian (Formulir 

Pengukuran Kinerja), perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi, dalam 

kondisi Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, 

maka digunakan rumus : 

 

Rencana Tingkat Capaian      = Persentase Pencapaian x100%  

                         Rencana 

B. Realisasi Anggaran 

Pagu anggaran Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan tahun 2020 sebesar 

Rp 35.857.142.000.- Dari pagu anggaran tersebut berhasil di realisasikan hingga sebesar Rp. 

34.564.486.225,- dengan persentase daya serap sebesar 96.39 %.  

Dari pagu sebesar tersebut, maka anggaran yang digunakan dalam pemenuhan 

perjanjian kinerja tahun 2020 adalah sebagai berikut: 

Sasaran 
Strategis Indikator Kinerja Anggaran Realisasi 

% 
Daya 
Serap 

Meningkatnya 
Jumlah Cagar 
Budaya yang 
dikelola melalu 
mekanisme BLU 

Jumlah cagar budaya 
yang dilestarikan 

Rp.3.000.327.000  2.956.834.138  
 

98.55% 

 

Efisiensi Anggaran 

Pada tahun 2020, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan, berhasil 

melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 1.412.771.394,- atau sekitar 3,94 %                    

(sumber:	 monev.anggaran.kemenkeu.go.id/), hasil efisiensi tersebut diperoleh dari sisa 

Belanja Pegawai, Barang dan Modal. 
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BAB IV 
PENUTUP 

 

Selama tahun 2020, 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 BPCB Sulawesi Selatan masih minim, terutama dalam hal kompetensi 

pengadaan barang dan jasa sehingga hasil kerja tidak maksimal; 

2. Kondisi geografis wilayah kerja yang luas; 

3. Sarana dan prasarana pendukung kegiatan teknis lapangan masih minim. 

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 serta pengusulan pegawai menjadi tenaga 

fungsional tertentu; 

2. Melaksanakan kegiatan pendahuluan terutama studi pustaka dalam rangka survey kondisi 

geografis di lokus rencana kegiatan; 

3. Mengadakan sarana dan prasarana sesuai dengan kebutuhan kegiatan di awal tahun 

anggaran. 

0

50

100

Target	:	80

Realisasi	:	
80

Capaian		2020
35,857,1
42,000	

34,564,4
86,225	

PAGU REALISASI

96.39 % 
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Lampiran:	

1. Pengukuran	Kinerja	

2. Perjanjian	Kinerja	Tahun	2020	



Unit Kerja : Balai Pelestarian Cagar Budaya Sulawesi Selatan
Tahun : 2020

% Anggaran %

(1) (2) (3) (3) (4) (4) (6) (7) (8)
Pelindungan, 
pengembangan dan 
pemanfaatan cagar 
budaya

Jumlah Cagar Budaya yang 
dilestarikan

82 Cagar 
Budaya

80 Cagar 
Budaya

     4,827,728,000        3,000,327,000     80  Cagar 
Budaya 

100.00%       2,956,834,138 98.55%

Target

(5)

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Menjadi
Anggaran 
Menjadi

RealisasiAnggaran 
Semula

Target Semula
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