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ecara filosofis, Rencana Strategis (Renstra) Balai Pelestarian Cagar Budaya 
Sumatera Barat Tahun 2015–2019 disusun berdasarkan berdasarkan beberapa 
peraturan perundang-undangan. Beberapa diantaranya seperti Undang-Undang 

Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-Undang Nomor 25 
Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang 
Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 
(RPJPN) Tahun 2005–2025, Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015–2019, dan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun  2015–2019. 

Sementara itu, secara teknis operasional, Renstra ini disusun berdasarkan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Sistem 
Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
terutama Pasal 4 ayat (5) yang menyebutkan bahwa: “unit kerja eselon II dan UPT 
menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada 
Renstra eselon I.” Selain itu, secara substansi renstra ini juga disusun mengacu kepada 
Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2015–2019 yang telah selesai disusun 
pada Bulan Desember 2015. 

Tujuan utama penyusunan dokumen Rencana Strategis ini adalah untuk 
memberikan arahan kebijakan dan strategi terhadap perencanaan dan pelaksanaan 
program dan kegiatan di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat 
selama lima tahun anggaran, khususnya 2015–2019. Jangka waktu ini merupakan 
bagian dari tahap III dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (2005–
2025). Secara lebih khusus, penyusunan renstra ini dimaksudkan sebagai pedoman 
dalam penyusunan: (1). Rencana Kerja (Renca) dan Rencana Kerja dan Anggara (RKA), 
(2). Laporan Tahunan, dan (3). Laporan Akuntabilitas dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(LAKIP) di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat.  
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Perencanaan  : suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang 

tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan 
sumber daya yang tersedia. 

Rencana Strategis : dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun. 
Visi : rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

periode akhir perencanaan. 
Misi : rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan 

dilaksanakan untuk mewujudkan visi. 
Strategi : langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk 

mewujudkan visi dan misi. 
Kebijakan : arah/tindakan yang diambil (oleh Pemerintah) untuk 

mencapai tujuan. 
Program : instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang 

dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk 
mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi 
anggaran, atau kegiatan maasyarakat yang dikoordinasikan 
oleh instansi pemerintah. 

Tujuan : sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan pada jangka waktu 
1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. 

Sasaran Strategis : hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah dalam 
rumusan yang lebih spesifik, terukur, dan tepat waktu. 

Kinerja : keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah 
dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan 
kuantitas dan kualitas terukur. 

Indikator Kinerja : ukuran keberhasilan yang akan dicapai dari program dan 
kegiatan yang telah direncanakan atau sasaran yang akan 
dicapai. 

Indikator Kinerja 
Utama (IKU) 

: ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis 
organisasi yang berorientasi pada hasil.    

Cagar Budaya : warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar 
Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, 
Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya di darat 
dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena 
memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 
pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui proses 
penetapan. 

Pelestarian : upaya dinamis untuk mempertahankan keberadaan Cagar 
Budaya dan nilainya dengan cara melindungi, 
mengembangkan, dan memanfaatkannya 
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Pelindungan : upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, 
kehancuran, atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, 
Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan Pemugaran Cagar 
Budaya 

Penyelamatan : upaya menghindarkan dan/atau menanggulangi Cagar 
Budaya dari kerusakan, kehancuran, atau kemusnahan. 

Pengamanan : upaya menjaga dan mencegah Cagar Budaya dari ancaman 
dan/atau gangguan 

Zonasi : penentuan batas-batas keruangan Situs Cagar Budaya dan 
Kawasan Cagar Budaya sesuai dengan kebutuhan. 

Pemeliharaan : upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Cagar Budaya 
tetap lestari. 

Pemugaran : upaya pengembalian kondisi fisik Benda Cagar Budaya, 
Bangunan Cagar Budaya, dan Struktur Cagar Budaya yang 
rusak sesuai dengan keaslian bahan, bentuk, tata letak, 
dan/atau teknik pengerjaan untuk memperpanjang usianya. 

Pengembangan : peningkatan potensi nilai, informasi, dan promosi Cagar 
Budaya serta pemanfaatannya melalui Penelitian, 
Revitalisasi, dan Adaptasi secara berkelanjutan serta tidak 
bertentangan dengan tujuan Pelestarian.  

Penelitian : kegiatan ilmiah yang dilakukan menurut kaidah dan metode 
yang sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan 
keterangan bagi kepentingan Pelestarian Cagar Budaya, ilmu 
pengetahuan, dan pengembangan kebudayaan. 

Revitalisasi : kegiatan pengembangan yang ditujukan untuk 
menumbuhkan kembali nilai-nilai penting Cagar Budaya 
dengan penyesuaian fungsi ruang baru yang tidak 
bertentangan dengan prinsip pelestarian dan nilai budaya 
masyarakat. 

Adaptasi : upaya pengembangan Cagar Budaya untuk kegiatan yang 
lebih sesuai dengan kebutuhan masa kini dengan melakukan 
perubahan terbatas yang tidak akan mengakibatkan 
kemerosotan nilai pentingnya atau kerusakan pada bagian 
yang mempunyai nilai penting. 

Pemanfaatan : pendayagunaan Cagar Budaya untuk kepentingan sebesar-
besarnya kesejahteraan rakyat dengan tetap 
mempertahankan kelestariannya. 
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[1] 

Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Sumatera Barat 
2015–2019 

Bab I 
Pendahuluan 

 
 1.1. Latar Belakang 

Cagar budaya adalah kekayaan budaya bangsa sebagai wujud pemikiran dan 
perilaku kehidupan manusia. Kedudukannya sangat penting artinya bagi pemahaman 
dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Di sisi lain, cagar budaya sebagai sumber 
daya budaya juga memiliki sifat rapuh, unik, langka, terbatas, dan tidak terbarui. Oleh 
karena itu, cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya 
pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan kebudayaan 
nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat dengan tetap memperhatikan 
keseimbangan antara kepentingan akademis, ideologis, dan ekonomis.1 

Pokok pikiran diatas didasarkan pada realitas bahwa cagar budaya yang 
merupakan warisan budaya bendawi (tangible) adalah bagian integral dari khazanah 
kebudayaan Indonesia secara utuh. Terkait dengan hal ini, Pasal 32 ayat (1) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan bahwa “negara 
memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan 
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 
budayanya” sehingga kebudayaan Indonesia perlu dihayati oleh seluruh warga negara. 
Oleh karena itu, kebudayaan Indonesia yang mencerminkan nilai-nilai luhur bangsa 
harus dilestarikan guna memperkukuh jati diri bangsa, mempertinggi harkat dan 
martabat bangsa, serta memperkuat ikatan rasa kesatuan dan persatuan bagi 
terwujudnya cita-cita bangsa pada masa depan.2 

Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Sumatera Barat sebagai salah satu Unit 
Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan merupakan salah 
satu pemangku kepentingan (stakeholder) di bidang pelestarian cagar budaya, 
khususnya untuk pelestarian cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan 
Kepulauan Riau.3  Untuk melakukan tugas-tugas di bidang pelestarian cagar budaya 
secara tepat, terarah, dan berkesinambungan (sustainable) perlu perencanaan 
strategis yang matang. Hal ini merupakan salah satu inti dari tata kelola pelestarian 
cagar budaya.4 Selain itu, secara teknis yuridis, BPCB selaku UPT juga diwajibkan untuk 
menyusun rencana strategis sebagai pedoman dalam perencanaan kinerja tahunan, 
pelaksanaan kegiatan, maupun untuk evaluasi kegiatan, dan akuntabilitas kinerja.5 
 

                                                           
1
 Lihat Konsideran dan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

2
 Lihat Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya. 

3
 Lihat Permendikbud Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar 

Budaya, sebagaimana telah diperbaharui dengan Permendikbud Nomor 30 Tahun 2015. 
4
 Lihat Pasal 1 angka 21 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010. 

5
 Lihat Permendikbud Nomor 35 Tahun 2014 tentang SAKIP Kemdikbud, terutama pasal 5 ayat (3). 
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Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Sumatera Barat 
2015–2019 

 1.2. Landasan Hukum 
Rencana strategis ini didasarkan atas berbagai peraturan perundangan antara 

lain sebagai berikut:  
 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 
 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan 

Tanggung Jawab Keuangan Negara; 
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 

Nasional; 
 7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005–2025; 
 8. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya; 
 9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 
tahun 2015; (18 Maret 2015) 
 10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Nasional Tahun 2015–2019; (8 Januari 2015) 
 11. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; (21 Januari 2015) 
 12. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan 
Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Penyusunan dan Penelahaan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 
2015–2019; 
 13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 35 Tahun 2014 tentang 
Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan; 
 14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sebagaimana 
telah diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 11 Tahun 
2015; (17 April 2015) 
 15. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang 
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015–2019; (12 
Juni 2015) 
 16. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, sebagaimana telah 
diganti dengan  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 
2015; (9 Oktober 2015) 
 17. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28 Tahun 2013 Tentang 
Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya. 
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 1.3. Paradigma Pelestarian Cagar Budaya  
Pelestarian cagar budaya adalah bagian tak terpisahkan dari pembangunan 

bidang kebudayaan yang dalam tatanan konstruksinya mempunyai tujuh pilar, yaitu (1) 
pelestarian hak-hak berkebudayaan; (2) pembangunan jati diri dan karakter bangsa 
dan multikulturalisme; (3) pelestarian sejarah dan warisan budaya; (4) pengembangan 
kesenian dan industri budaya; (5) pengembangan diplomasi budaya; (6) 
pengembangan pranata dan insan kebudayaan; dan (7) pengembangan sarana dan 
prasarana budaya. Konstruksi pilar di atas tergambar dalam diagram berikut. 

 

 
Gambar 1.1. Pilar Pembangunan Kebudayaan 

 

 
Gambar 1.2. Lingkup komponen Pilar Pembangunan Kebudayaan di Indonesia 
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Dalam diagram diatas terlihat bahwa pelestarian Cagar Budaya merupakan 
bagian dari pilar ketiga yang meliputi pelestarian Benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar 
Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar Budaya. 
Cakupan pelestarian Cagar Budaya ini sudah diatur secara baik dalam Undang-Undang 
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya yang meliputi upaya pelindungan, 
pengembangan, dan pemanfaatannya. 

Merujuk kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya, 
tata kelola pelestarian cagar budaya di Indonesia menerapkan paradigma baru, yaitu 
lebih berorientasi pada pengelolaan kawasan, peran serta masyarakat, desentralisasi 
pemerintahan, perkembangan, serta tuntutan dan kebutuhan hukum dalam 
masyarakat. Hal ini berbeda dengan undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya yang menganut paradigma 
(lama), yaitu berorientasi pada situs (site oriented), dominasi peran negara, sentralisasi 
pemerintahan, dan masih kurang kuat dan jelas dalam pengaturan aspek legalitasnya. 
Uraian berikut mengelaborasi lebih lanjut paradigma baru pelestarian cagar budaya di 
Indonesia. 

 

 
Gambar 1.3. Paradigma Baru Pelestarian Cagar Budaya di Indonesia 

 

 1.3.1. Orientasi Pengelolaan Kawasan6 
Pandangan yang lazim berkembang dalam melakukan pelestarian benda 

warisan budaya bangsa, cenderung lebih mengutamakan tujuan mempertahankan 
bagian utama dari benda-benda atau monumen sebagai sebuah artefak. Belakangan 
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 Dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cagar Budaya. 
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muncul pandangan bahwa dalam melestarikan benda warisan budaya tidak lengkap 
jika hanya mengutamakan artefaknya saja, tanpa mengindahkan faktor lingkungan 
yang mendukung keberadaan artefak itu. Di samping itu, keberadaan artefak juga tidak 
dapat hanya dilihat sebagai satuan saja tanpa mengindahkan keberadaan artefak yang 
lain yang masih dalam jangkauan satu kawasan. Muncullah istilah Kawasan Bersejarah, 
yakni setiap wilayah yang memiliki situs  bersejarah, landmark (landmark), bangunan-
bangunan, struktur (bukan bangunan shelter), dan objek-objek lain yang dilestarikan 
berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku. Kawasan bersejarah tidak harus 
sebuah wilah tunggal yang tertutup (enclosed area) tetapi juga dapat merupakan 
beberapa wilayah yang bersinggungan satu sama lain yang membentuk sebuah 
kawasan. 

Pengakuan kawasan budaya sebagai paradigma baru juga dikembangkan oleh 
UNESCO adalah apa yang disebut dengan Cultural Landscapes. Yang dimaksud dengan 
cultural landscape oleh UNESCO adalah “the combined works of nature and of man 
and are illustrative of the evolution of human society and settlement over time, under 
the influence of the physical constraints and/or opportunities presented by their 
natural environment and of successive social, economic and cultural forces, both 
external and internal”. (UNESCO/ICOMOS Expert Group, World Heritage Convention 
Operation Guidelines, February 1995).   

Di bagian lain cultural landscape diartikan: "a geographic area, including both 
cultural and natural resources and the wildlife or domestic animals therein, associated 
with a historic event, activity, or person or exhibiting other cultural or aesthetic values.  
The NPS acknowledges four general types of cultural landscapes.  These are not 
mutually exclusive and include historic sites, historic designed landscapes, historic 
vernacular landscapes and ethnographic landscapes.”  

Dengan adanya perubahan pandangan itu, pengertian benda warisan budaya 
ikut mengalami perkembangan. Seperti tampak dalam gambar di bawah ini, benda 
warisan budaya tidak hanya terbatas pada artefak saja tetapi juga berarti situs dan 
lingkungannya, kawasan dan yang terdiri atas artefak dan situs. 

 

 
Gambar 1.4. Perubahan Paradigma Arkeologi 

PERUBAHAN PARADIGMA ARKEOLOGI
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Di samping itu, berkembang beberapa istilah baru yang mencerminkan 
perkembangan konsep dan pandangan tentang benda warisan budaya sebagai yang 
tidak hanya bersifat partsial tetapi suata kawasan. Muncul istilah istilah Historic Sites 
yang berart: ”are landscapes significant for associations with a historic event, activity, 
or person.  A local example would be the Selma Plantation, Aldie Mill and the land 
associated with the Battle of Balls Bluff.” Muncul pula istilah Historic Designed 
Landscapes yang berarti: ”are landscapes intentionally designed or laid out, either by a 
professional (landscape architect, master gardener or architect) or an amateur 
following concepts of recognized design traditions.  An example would be the formal 
gardens at Oatlands Plantation or Morven Park.” Sementara itu, istilah Historic 
Vernacular Landscapes diartikan sebagai: “are ones that evolved through use by the 
people whose activities or occupancy shaped that landscape.  These landscapes can be 
a single property such as a farm or a collection of properties.  The majority of Loudoun 
County may be characterized as a historic vernacular landscape.” Ada lagi yang 
memopulerkan istilah Ethnographic Landscapes yang berarti: “contain a variety of 
natural and cultural elements that may be defined as heritage resources.  Examples are 
typically associated with Native American religious sites.         

Seiring dengan perkembangan istilah seperti tersebut di atas, UNESCO maupun 
organisasi benda warisan budaya mengeluarkan beberapa konvensi yang mengarah 
pada pelestarian yang bersifat kawasan. Beberapa konvensi, piagam (charter), 
deklarasi dan rekomendasi itu antara lain adalah: 

 1. International Charter for the Conservation and Restoration of Monuments and 
Sites, yang dikenal dengan Venice Charter ditetapkan tahun 1964. 

 2. Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural Heritage, 
UNESCO ditetapkan tahun 1972. 

 3. The Burra Charter (The Australia ICOMOS charter for the conservation of places of 
cultural significance), ditetapkan tahun 1979 dan mengalami revisi pada tahun 
1981, 1988 dan 1999. 

 4. ICOMOS Charter for the Protection and Management of the Archaeology Heritage, 
ditetapkan tahun 1990. 

 5. Asean Declaration on Cultural Heritage yang ditandatangani oleh para Menteri Luar 
Negeri Asean pada tanggal 25 Juli 2000. 

Konvensi (convention), piagam (charter), dan deklarasi (declaration) tersebut di 
atas, yang berkaitan dengan pengelolaan warisan budaya Indonesia perlu dijadikan 
acuan dalam pengambilan keputusan kebijakan dalam rangka pengelolaan sumber 
daya arkeologi, walaupun sesungguhnya Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1992 
Tentang Benda Cagar Budaya telah ditetapkan, peraturan perundangan yang 
diperlukan sebagai dasar kebijakan teknis pelaksanaan pengelolaan benda cagar 
budaya, baik yang bersifat standar pelestarian dan pemanfaatannya yang dikehendaki 
masih dirasakan kurang, misalnya peraturan perundangan yang mengatur. Dalam 
konteks pelestarian warisan budaya bangsa, paradigma kawasan merupakan suatu 
konsep pelestarian yang lengkap dan memungkinkan tercapainya pelestarian warisan 
budaya bangsa. 
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 1.3.2. Orientasi Peningkatan Peran Serta Masyarakat7 
 1.3.2.1. Peran Pemerintah Sebagai Fasilitator 
Masalah pengelolaan kebudayaan termasuk benda cagar budaya akhir-akhir ini 

dipertanyakan orang. Muncul pandangan baru, masalah pengurusan kebudayaan 
sebaiknya diserahkan kepada masyarakat dan pemerintah tidak perlu ikut campur. 
Keterlibatan pemerintah dalam melindungi kebudayaan dipandang sebagai sebuah 
konsep yang diterapkan oleh penjajah Belanda. Atas restu pemerintah Hindia-Belanda 
berdiri Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen (1778) Landsarchief 
(1892), Bataviaasch Kunstkring (1902), Oudheidkundige Dients (1913), Volklectuur 
(1918), Java-Instituut (1919) dan beberapa museum. Memasuki masa kemerdekaan 
tahun 1945, pemerintah Indonesia melanjutkan keberadaan lembaga-lembaga itu dan 
beberapa di antara lembaga-lembaga itu ada yang  masih tetap aktif melaksanakan 
kegiatannya hingga sekarang.  Di samping itu pemerintah juga membentuk lembaga-
lembaga baru.  

Memasuki masa reformasi, konsep seperti di atas dikoreksi dan muncul 
paradigma baru dalam melestarikan kebudayaan di Indonesia. Pengurusan 
kebudayaan termasuk benda cagar budaya tidak mungkin kalau hanya menjadi beban 
dan tanggung jawab pemerintah saja. Peran dominan dari pemerintah sebagai atasan 
bergeser ke arah aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat dengan mengutamakan 
pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya. Peran pemerintah adalah sebagai 
fasilitator, dinamisator, dan motivator semua potensi yang ada di masyarakat. Jika 
peranan negara dalam pengelolaan warisan budaya tetap dominan dan benda cagar 
budaya menjadi bagian dari birokrasi pemerintah, hak dan peran partisipatif 
masyarakat luas yang memiliki potensi yang amat besar dalam melestarikan benda 
cagar budaya tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Kini, kesadaran masyarakat 
tentang keberadaan benda warisan budaya masa lalu makin kuat. Oleh karena itu, 
pengelolaan benda warisan budaya haruslah sepengetahuan masyarakat luas 
(McGimsey dan Davis, 1977; Cleere, 1990; Schaafsma, 1990; Little, 2002). Mengapa 
demikian, karena setiap masyarakat pada hakikatnya selalu mempunyai konsep-
konsep dalam melestarikan aset budayanya masing-masing (ethnoconservation). 
Pengelola warisan budaya harus peka baik terhadap keragaman minat dan 
kepentingan akan masa lampau, masa kini, maupun dampaknya terhadap kualitas 
sumber daya arkeologi yang tersedia (Hodder,1999).  

Oleh karena itu, anggapan bahwa pemerintah sebagai penanggung jawab 
utama yang menentukan nasib sumber daya budaya tanpa melibatkan unsur 
masyarakat harus dihilangkan. Dalam melakukan pengelolaan benda warisan budaya 
pemerintah tidak lagi bertindak sebagai pengendali (controller) atau penguasa-
penentu (authority), tetapi harus dapat menempatkan diri sebagai steward (penjaga-
pengelola). Pengelola benda warisan budaya harus menyadari bahwa yang dijaga dan 
dikelola bukanlah milik perorangan atau lembaga tertentu, melainkan milik 
masyarakat. Masyarakat juga dapat dilibatkan dalam proses nominasi sumber daya 
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 Dikutip dari Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Cagar Budaya. 
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budaya yang berada di wilayah publik (public domain) menjadi benda cagar budaya 
(Tanudirjo, 2003). 

Perubahan sikap dari abdi negara menjadi abdi masyarakat ini akan menjadi 
lebih jelas dengan satu contoh kasus dalam pengelolaan sumber daya budaya, 
khususnya dalam kaitannya dengan kecenderungan pemanfaatan sumber daya budaya 
untuk berbagai kepentingan dalam konteks globalisasi. Menjadikan warisan budaya 
sebagai daya tarik wisata berarti memberi tekanan pada pemanfaatannya secara 
global (global use), yang bisa menyebabkan benda cagar budaya itu terisolir dari 
kehidupan masyarakatnya 

Masalah hubungan antara pemerintah dan masyarakat sebagai pemilik  
kebudayaan telah diperdebatkan dalam Kongres Kebudayaan 1951. Mohammad Yamin 
selaku salah satu pemakalah menampilkan pandangannya dengan membandingkan 
masalah pengurusan kebudayaan di beberapa negara.   Menurut Yamin ada 3 model. 
Pertama, adalah model pengurusan kebudayaan yang diterapkan di negara-negara 
demokrasi totaliter (komunis) seperti yang berlaku di Rusia. Urusan pemeliharaan 
kebudayaan dan ilmu pengetahuan dominan ditangani oleh pemerintah. Hasilnya 
seperti dapat disaksikan, kebudayaan Rusia  mengagumkan banyak bangsa. Model 
kedua  adalah yang diterapkan di negara-negara nasional-demokratis (liberal) seperti 
di Eropa Barat, Amerika Serikat, urusan pemeliharan kebudayaan dan ilmu 
pengetahuan dipecah menjadi dua, yaitu oleh pemerintah dan sebagian besar 
ditangani oleh lembaga di masyarakat. Hasilnya, semua bangsa juga mengakui sebagai 
karya budaya yang mengagumkan.  

Model ketiga adalah pengurusan kebudayaan yang dilaksanakan oleh 3 bentuk 
lembaga, yaitu: (1) oleh lembaga pemerintah; (2) oleh lembaga di masyarakat; dan (3) 
oleh lembaga campuran antara masyarakat dan pemerintah atau semi pemerintah. 
Setelah memperhatikan model 1 dan 2, serta kondisi bangsa Indonesia yang pluralis 
menurut Yamin pemeliharaan kebudayaan dan ilmu pengetahuan dalam negara RI  
dilaksanakan oleh ketiga lembaga itu dengan mengadakan kerja sama yang sebaik-
baiknya (Majalah Indonesia 1950: 414-415).   

Bertolak dari pendapat Yamin maka ketiga bentuk lembaga itu pada hakikatnya 
harus ada. Oleh karena itu, tidak tepat jika ada lembaga yang diusulkan untuk 
dihapuskan. Lembaga kebudayaan di pemerintahan diperlukan karena merupakan 
amanat konstitusi di samping kondisi bangsa yang pluralis. Demikian pula halnya 
dengan lembaga kebudayaan di masyarakat. Lembaga ini diperlukan karena menjadi 
wadah aktivitas komunitas pemilik kebudayaan. Kebudayaan berada, tumbuh, dan 
berkembang di masyarakat. Lembaga kebudayaan di masyarakat amat dekat jaraknya 
dengan objek yang diurus sehingga dapat menjadi benteng terdepan dalam 
memajukan kebudayaan bangsa. Lembaga itu menjadi kantong-kantong yang potensial 
dan menjadi sumber kekuatan dalam memajukan kebudayaan bangsa. Sementara itu, 
lembaga semi pemerintah juga perlu dipertahankan keberadaannya karena tidak 
semua lembaga kebudayaan memiliki kemampuan untuk mandiri. Kepada lembaga 
jenis ini perlu diberikan bantuan oleh pemerintah dengan catatan tidak ada ikatan 
apapun kecuali untuk kepentingan kebudayaan. Dalam konteks mempertahankan 
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keberadaan benda cagar budaya, paradigma pelestarian dinamis menuntut 
dikembangkannya pengelolaan BCB yang berbasis masyarakat dalam arti pelestarian 
itu juga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat sekitar. 

 
 1.3.2.2. Konsep Kemitraan 
Sebagaimana diuraikan di atas, peran dominan dari pemerintah sebagai atasan 

bergeser ke arah aparat pemerintah sebagai abdi masyarakat dengan mengutamakan 
pemberian pelayanan yang sebaik-baiknya. Peran pemerintah adalah sebagai 
fasilitator, dinamisator, dan motivator semua potensi yang ada di masyarakat. Akhir-
akhir ini, baik di kalangan birokrat, tokoh masyarakat hingga rakyat biasa berkembang 
pemakaian istilah ‘kemitraan’ sebagai perwujudan pengaturan hubungan antara 
pemerintah dan masyarakat. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika menutup 
Kongres Dewan Kesenian di Papua Barat, 25-8-2005 yang lalu, mengatakan “Perlu 
dibangun kemitraan antara pemerintah dengan organisasi kesenian yang berkembang 
di masyarakat”. Mengapa pemerintah gencar menyosialisasikan konsep ini?  Menurut 
Presiden, dalam penanganan suatu masalah tidak mungkin pemerintah bekerja sendiri 
dan berjalan sendiri,  tanpa menjalin kebersamaan dengan berbagai elemen yang ada 
di masyarakat.        

Kata ‘kemitraan’ itu sendiri mengandung makna “jalinan kerja sama  sebagai 
kawan kerja, atau rekan kerja, atau pasangan kerja” (KBBI, 1988: 588). Dalam 
membangun jalinan antara pemerintah dan masyarakat dalam bentuk kemitraan itu 
perlu dituangkan dalam pembagian kewenangan yang jelas dan direalisasikan secara 
konsisten dan konsekuen agar semua elemen lembaga dapat berfungsi optimal. 
Pemerintah sebagai pemegang amanat UUD 1945 perlu segera dapat menciptakan 
kondisi agar kedua lembaga itu selalu berada dalam atmosfir kemitraan  sebagai kawan 
kerja, rekan kerja, atau pasangan kerja.    

Ada beberapa elemen dalam masyarakat yang terlibat dalam kegiatan 
kebudayaan termasuk benda warisan budaya. Pertama, adalah kelompok masyarakat 
yang memiliki komitmen dalam memajukan kebudayaan bangsa. Kelompok 
Masyarakat Lokal (Hosting Communities)  ini adalah masyarakat yang memiliki asal usul 
kelokalan otentik yang ada di sebuah wilayah yang terdapat warisan budaya. 
Masyarakat lokal pada umumnya terdiri atas komunitas-komunitas yang 
berkepentingan melestarikan warisan budaya, menjaga identitas, mempertahankan 
otentisitas, sistem nilai serta kesejahteraan mereka. Komunitas-komunitas yang dapat 
dimasukkan dalam kategori ini adalah masyarakat adat atau pendukung kebudayaan 
yang masih berlangsung, komunitas agama, komunitas pengrajin, komunitas seniman 
tradisional, dll.   

Kedua, adalah individu  yang memiliki perhatian (komitmen) yang tinggi 
terhadap sesuatu (stakeholder) dalam hal ini dalam memajukan kebudayaan bangsa 
termasuk benda warisan budaya. Untuk dapat mengaktualisasikan komitmennya itu 
mereka dapat memilih berbagai macam bentuk, dapat secara indvidual maupun 
kelompok dalam suatu wadah organisasi atau lembaga. Keberadaan lembaga-lembaga 
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itu diatur sesuai  dengan Undang-Undang RI No. 8 tahun 1985, yang memiliki ciri-ciri 
antara lain: 

 a. merupakan lembaga legal dan berbadan hukum; 
 b. mempunyai landasan, visi dan misi, tujuan, pengurus dan program kerja sesuai 

dengan Anggaran Dasar dan Rumah Tangga; 
 c. mempunyai program dan kegiatan secara rutin. 

Di lingkungan arkeologi terdapat banyak organisasi pelestari (Conservation 
Agencies) dalam bentuk yayasan atau lembaga swadaya masyarakat (Non Goverment 
Organization) yang menempatkan pelestarian kebudayaan dan lingkungan dalam 
kerangka berkelanjutan sebagai konsentrasi kerja mereka. Organisasi tersebut ada 
yang bersifat kedaerahan (lokal), nasional, regional, dan internasional.  

 Pada tingkat lokal pada umumnya dibentuk oleh komunitas-komunitas yang 
berkepentingan melestarikan benda warisan budaya yang dimilikinya, seperti Jogja 
Heritage Society, Pusat Pelestarian Pusaka, Sahabat Pakuningratan, JUTAP-UGM. 
Lembaga pada tingkat nasional adalah sekelompok orang yang memiliki komitmen 
terhadap kelestarian benda warisan budaya bangsa yang bertebaran di seluruh wilayah 
Indonesia, seperti: Wahana Lingkungan Hidup (WALHI), Badan Pelestari Pusaka 
Indonesia (BPPI), Badan Penelitian dan Pengkajian benda cagar budaya, situs, dan 
kawasan. Sementara itu, lembaga tingkat regional terbentuk atas kesepakatan negara-
negara yang tergabung dalam organisasi Asia maupun Asean. Adapun lembaga tingkat 
internasional yang mempunyai anggota dari berbagai benua seperti International 
Council on Monument and Sites (ICOMOS), ICCROM. ICOM.  

Ketiga, adalah lembaga yang bernaung dalam organisasi pemerintah sebagai 
Badan Pembuat dan Pelaksana Kebijakan dan Regulasi (Governing  Bodies). Lembaga 
kelompok ini terdiri atas badan-badan yang memiliki kewenangan untuk membuat dan 
menegakkan berbagai kebijakan serta peraturan yang berkaitan dengan pelaksanaan. 
Lembaga pada kelompok ini juga memiliki tingkatan-tingkatan: daerah (lokal), nasional, 
regional, dan internasional. Di lingkungan pemerintah baik di tingkat daerah (provinsi, 
kabupaten, kotamadya, dan Kecamatan) maupun di tingkat nasional (pusat) terdapat 
lembaga yang secara khusus mengurus benda warisan budaya bangsa.  

Sementara di tingkat regional, juga dibentuk lembaga-lembaga yang secara 
khusus mengurus pelestarian benda warisan budaya, seperti ACCU, Asean COCI, 
SPAFA. Adapun pada tingkat internasional badan-badan yang termasuk dalam kategori 
ini adalah, World Heritage Centre, PBB, UNESCO, UNICEF, dan ASEAN COCI, dsb. 

Keempat adalah lembaga atau organisasi yang disebut sebagai Lembaga Donor 
(Funding Agencies). Lembaga ini merupakan badan-badan filantropis yang memberikan 
bantuan dana dan/atau fasilitas berupa grant (hibah)  kepada berbagai pihak yang 
melakukan upaya-upaya pelestarian, pemanfaatan, dan pengembangan benda warisan 
budaya. Keterlibatan badan-badan ini pada umumnya tidak sampai pada tingkat 
operasional di lapangan, walaupun sebagian dari mereka ada yang terlibat langsung 
dengan pelaksanaan di lapangan.  

Beberapa badan yang termasuk dalam kategori ini, karena keterlibatannya di 
lapangan, juga berstatus sebagai Conservation Agencies. Beberapa organisasi yang 
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murni beroperasi sebagai badan pendana yang dapat disebutkan adalah Rockefeller 
Foundation, Ford Foundation, Japan Foundation, Asia Foundation, dll.   

Selain badan-badan tersebut, dunia usaha (berbagai perusahaan) yang memiliki 
komitmen dalam melestarikan benda warisan budaya bangsa tergolong pada lembaga 
ini. Kelompok dunia usaha merupakan mitra dalam memberikan bantuan finansial 
dalam melestarikan benda warisan budaya bangsa. 

Dalam konteks pelestarian warisan budaya bangsa, kerangka pikir (paradigma) 
kemitraan sebagai alternatif penataan mekanisme hubungan antara pemerintah dan 
masyarakat itu perlu diatur dalam sebuah undang-undang sehingga batas-batas 
kewenangannya menjadi jelas. Selain itu juga perlu diatur mekanisme kemitraannya, 
karena keempat elemen itu tidak mungkin berjalan secara sendiri-sendiri. Dalam hal ini 
lembaga di pemerintahan sebagai pemegang amanat Pasal 32 UUD 1945 perlu 
menempatkan paradigma baru ini sebagai bagian penting dalam melestarikan benda 
warisan budaya bangsa.   

Gambar 1.5. Perubahan status dan fungsi tinggalan budaya 

 
 1.3.3. Orientasi Desentralisasi Pemerintahan8 
Runtuhnya Orde Baru pada tahun 1998 menjadi awal dari Era Reformasi. 

Presiden Habibiepun, sebagai pengganti Suharto, mulai melakukan reformasi total di 
bidang pemerintahan. Salah satu langkah yang ditempuh adalah menerbitkan sejumlah 
besar peraturan perundang-undangan yang mempunyai perbedaan jiwa dengan 
undang-undang yang dibuat pada zaman Orde Baru.  

Salah satu undang-undang yang diterbitkan adalah UU No. 22/1999 tentang 
Pemerintahan Daerah pada tanggal 7 Mei 1999. Undang-undang semacam ini memang 

                                                           
8
 Diadaptasi dari Sri Sugiharta. “Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika Penyelenggaraan Urusan 

Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Era Otonomi Daerah 1999–2011”, 
Tesis Magister Administrasi Publik. Yogyakarta: UGM, 2013, terutama Bab III. 

Tinggalan Budaya 
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Sumber Daya Budaya 

Warisan Budaya 

Kajian 

Pengelolaan 

Milik Publik 



[12] 

Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Sumatera Barat 
2015–2019 

bukan yang pertama,9 tetapi UU No. 22/1999, yang karena substansinya sering disebut 
UU Otonomi Daerah, berbeda dengan undang-undang pemerintahan daerah 
sebelumnya (UU No. 5/1974). Perbedaannya terlihat dari adanya pelimpahan sejumlah 
besar urusan atau kewenangan pemerintahan ke daerah. Secara lebih vulgar UU ini 
bahkan menyebutkan (Pasal 7 ayat *1+), “Kewenangan Daerah mencakup kewenangan 
dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali kewenangan dalam bidang politik luar 
negeri, pertahanan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama, serta 
kewenangan bidang lain10” dan dalam pasal selanjutnya disebutkan (Pasal 11 ayat *1+), 
“Kewenangan Daerah Kabupaten dan Daerah Kota mencakup semua kewenangan 
pemerintahan selain kewenangan yang dikecualikan ...”. Dengan klausul seperti ini, 
pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada Daerah Kabupaten dan Daerah 
Kota dan pemerintah tidak perlu melakukan penyerahan kewenangan secara aktif, 
tetapi cukup melalui pengakuan saja (Penjelasan Pasal 11 ayat [1]). 

Berdasarkan kebijakan di atas, dapat disimpulkan bahwa bidang kebudayaan, 
termasuk urusan kepurbakalaan yang ada di dalamnya, adalah bidang yang menjadi 
urusan atau kewenangan pemerintah daerah. Hal ini dipertegas dalam Pasal 11 ayat 
(2) yang berbunyi, 

“Bidang pemerintahan yang wajib dilaksanakan oleh Daerah Kabupaten dan 
Daerah Kota meliputi pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan 
kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman 
modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga  kerja”. 
Namun demikian, bukan berarti pemerintah pusat tidak lagi mengurusi sama 

sekali urusan kebudayaan. Supardi dkk (2004: 141) menjelaskan bahwa adanya frase 
“kewenangan bidang lain” dalam Pasal 7 ayat (1) seperti tersebut di atas dapat 
dimaknai bahwa pemerintah pusat masih mempunyai kewenangan dalam bidang 
kebudayaan, yaitu kewenangan: 

 a. Kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian pembangunan nasional 
secara makro, karena kebudayaan merupakan modal dasar pembangunan, 
disamping sebagai objek dari pembangunan; 

 b. Pemberdayaan sumber daya manusia, terutama dalam menyiapkan  manusia 
Indonesia yang memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia; 

 c. Dalam hal konservasi terutama dalam rangka pelestarian kebudayaan bangsa; 
 d. Standarisasi nasional bidang kebudayaan, terutama menyangkut kriteria karya 
bangsa tingkat nasional dan internasional. 

Selanjutnya, dalam PP No. 25/2000 yang terbit tanggal 6 Mei 2000, secara lebih 
rinci dijelaskan tentang pembagian urusan antara pemerintah pusat dan pemerintah 

                                                           
9
 Sejak Indonesia merdeka tercatat sudah 5 kali keluar undang-undang pemerintahan daerah, yaitu UU 

No. 1/1945, UU No. 22/1948, UU No. 1/1957, UU No. 18/1965, dan UU No. 5/1974. 
10

 Kewenangan bidang lain meliputi kebijakan tentang perencanaan nasional dan pengendalian 
pembangunan nasional secara makro, dana perimbangan keuangan, sistem administrasi negara dan 
lembaga perekonomian negara, pembinaan dan pemberdayaan sumber daya manusia, pendayagunaan 
sumber daya alam serta teknologi tinggi yang strategis, konservasi, dan standardisasi nasional (Pasal 7, 
ayat [2], UU No. 22/1999). 
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daerah (provinsi).11 Terkait dengan urusan kepurbakalaan, dalam PP ini disebutkan 
bahwa kewenangan pemerintah pusat adalah (a) penetapan persyaratan 
pemintakatan/zoning, pencarian, pemanfaatan, pemindahan, penggandaan, sistem 
pengamanan dan kepemilikan benda cagar budaya serta persyaratan penelitian 
arkeologi dan (b) pemanfaatan hasil penelitian arkeologi nasional serta pengelolaan 
museum nasional, galeri nasional, pemanfaatan naskah sumber arsip, dan monumen 
yang diakui secara internasional (Pasal 2 ayat [3], butir [11], huruf [f] dan [g]). 
Sementara itu, kewenangan pemerintah provinsi adalah penyelenggaraan museum 
propinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai 
tradisional serta pengembangan bahasa dan budaya daerah (Pasal 3 ayat [5], butir 
[10], huruf [f]). Berdasarkan ketentuan ini, maka urusan kepurbakalaan (suaka 
peninggalan sejarah dan kepurbakalaan) tidak lagi menjadi urusan pemerintah pusat, 
tetapi dilimpahkan ke pemerintah propinsi, sebagaimana halnya urusan museum 
propinsi, kajian sejarah dan nilai tradisional, dan pengembangan bahasa dan budaya 
daerah. Dengan demikian, konsekuensi logisnya adalah lembaga Suaka Peninggalan 
Sejarah dan Purbakala (SPSP) seharusnya dilimpahkan ke daerah (propinsi). 

Selanjutnya, ketika UU No. 22/1999 belum genap berumur 5 tahun, tepatnya 
pada tanggal 15 Oktober 2004, pemerintah mengambil keputusan untuk 
mengeluarkan undang-undang penggantinya, yaitu UU No. 32/2004. Secara normatif, 
UU No. 22/1999 diganti karena tidak lagi sesuai dengan perkembangan keadaan, 
ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah (Konsideran UU No. 
32/2004). Namun demikian, secara realistis gerakan untuk merevisi, dan akhirnya 
mengganti, UU No. 22/1999 sebenarnya karena banyaknya carut-marut dalam proses 
implementasi UU No. 22/1999.  

Berkaitan dengan hal di atas, penggantian UU No. 22/1999 bukan karena 
kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi dianggap salah, tetapi lebih kepada 
penganturan pola hubungan antara daerah dengan daerah dan hubungan antara pusat 
dengan daerah. Dengan demikian, kebijakan umum tentang otonomi daerah dan 
desentralisasi tetap sama, yaitu pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang 
ditentukan kemudian sebagai urusan Pemerintah Pusat, yaitu a. politik luar negeri; b. 
pertahanan; c. keamanan; d. yustisi; e. moneter dan fiskal nasional; dan f. agama 
(Pasal 10 ayat [1] dan [3]). Sementara itu, untuk urusan kepurbakalaan kebijakan 
desentralisasi juga hampir tidak mengalami perubahan. UU otonomi daerah yang baru 
ini menyebutkan bahwa salah satu kewajiban daerah otonom adalah melestarikan 
nilai sosial budaya (Pasal 22 huruf [m]). 

Setelah tiga tahun berlalu, tepatnya tanggal 9 Juli 2007, keluarlah PP No. 
38/2007 sebagai pelaksanaan UU No. 32/2004. 12  PP ini memperjelas kebijakan 
                                                           
11

 PP ini memang hanya mengatur pembagian urusan antara pemerintah dan pemerintah provinsi. 
Adapun pembagian urusan dengan pemerintah kabupaten/kota baru keluar pada tahun 2007 (PP No. 
38/2007) sebagai pelaksanaan dari UU Otonomi Daerah yang baru (UU No. 32/2004).  
12

 Secara yuridis, disebutkan dalam konsideran bahwa PP ini tidak hanya sebagai pelaksanan UU No. 
32/2004, tetapi juga UU No. 25/2007 tentang Penanaman Modal.  
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desentralisasi dengan memberikan beberapa ketentuan yang lebih “operasional”. 
Sebagai contoh, dalam Pasal 2 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan terdiri 
atas urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerin-tah (pusat) 
dan urusan pemerintahan yang dibagi bersama antar tingkatan dan/atau susunan 
pemerintahan. Urusan Pemerintah Pusat meliputi politik luar negeri, pertahanan, 
keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama, sedangkan urusan 
pemerintahan yang dibagi bersama adalah semua urusan pemerintahan di luar urusan 
Pemerintah Pusat (Pasal 2 ayat [2] dan [3]).  

Berdasarkan klausul di atas, dan sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) 
huruf (q), dapat disimpulkan bahwa urusan kebudayaan (termasuk di dalamnya urusan 
kepurbakalaan) tidak sepenuhnya dilimpahkan ke daerah, tetapi menjadi urusan 
bersama (konkuren) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (provinsi, 
kabupaten, dan kota). Selanjutnya, dalam Lampiran PP huruf [Q] disertakan secara 
rinci ketentuan pembagian urusan bidang kebudayaan dan pariwisata antara 
pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, termasuk di 
dalamnya urusan kepurbakalaan (Lihat Tabel 3.4). Sementara itu, PP ini juga membuat 
kategorisasi urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah menjadi urusan 
wajib dan urusan pilihan (Pasal 6 ayat [2]) dan dalam konteks ini, urusan kebudayaan 
termasuk dalam kategori urusan wajib (Pasal 7 ayat [2] huruf [w]). 

 
Tabel 1.1 Pembagian Urusan Kepurbakalaan/Cagar Budaya antara Pemerintah Pusat,  

Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota 
NO PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH ABUPATEN/KOTA 

 A. Kebijakan 

 1.  Penetapan pedoman 
pelaksanaan hasil ratifikasi 
konvensi internasional "Cultural 
Diversity, Protection on Cultural 
Landscape, Protection on Cultural 
and Natural Heritage". 

Pelaksanaan pedoman mengenai 
hasil ratifikasi konvensi 
internasional "Cultural Diversity, 
Protection on Cultural Landscape, 
Protection on Cultural and 
Natural Heritage" skala provinsi. 

Pelaksanaan pedoman mengenai 
hasil ratifikasi konvensi internasi-
onal "Cultural Diversity, Protec-
tion on Cultural Landscape, Pro-
tection on Cultural and Natural 
Heritage" skala kabupaten/kota. 

 2.  Penetapan dan pelaksanaan kebi-
jakan perlindungan, pemelihara-
an, dan pemanfaatan Benda 
Cagar Budaya (BCB)/situs skala 
nasional. 

Penerapan kebijakan 
perlindungan, pemeliharaan, dan 
pemanfaatan BCB/situs skala 
provinsi. 

Penerapan kebijakan 
perlindungan, pemeliharaan, dan 
pemanfaatan BCB/situs skala 
kabupaten/kota. 

 3.  Penetapan BCB/situs skala 
nasional. 

Penetapan BCB/situs skala 
provinsi. 

Penetapan BCB/situs skala 
kabupaten/kota. 

 4.  Penetapan kebijakan 
permuseuman. 

Penerapan kebijakan penyeleng-
garaan dan pengelolaan museum 
di provinsi. 

Penerapan kebijakan penyeleng-
garaan dan pengelolaan museum 
di kabupaten/kota. 

 5.  Penetapan pedoman penelitian 
arkeologi. 

Penerapan pedoman penelitian 
arkeologi. 

Penerapan pedoman penelitian 
arkeologi. 

 6.  Penetapan pedoman pendirian 
museum. 

Penerapan pedoman pendirian 
museum yang dimiliki provinsi. 

Penerapan pedoman pendirian 
museum yang dimiliki 
kabupaten/kota. 

 7.  Penetapan pedoman hasil 
pengangkatan peninggalan 
bawah air sesuai peraturan 
perundang undangan. 

Penerapan pedoman hasil 
pengangkatan peninggalan 
bawah air skala provinsi. 

Penerapan pedoman hasil 
pengangkatan peninggalan 
bawah air skala kabupaten/kota. 
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 B. Penyelenggaraan 

 8.  Perizinan membawa BCB keluar 
wilayah Republik Indonesia. 

Perizinan membawa BCB keluar 
provinsi. 

Perizinan membawa BCB keluar 
kabupaten/kota dalam satu 
provinsi. 

 9.  Penanganan perlindungan, 
pemeliharaan dan pemanfaatan 
BCB/situs warisan budaya dunia. 

Penanganan perlindungan, 
pemeliharaan dan pemanfaatan 
BCB/situs warisan budaya dunia 
skala provinsi. 

Penanganan perlindungan, 
pemeliharaan dan pemanfaatan 
BCB/situs warisan budaya dunia 
skala kabupaten/kota. 

 10.  Registrasi BCB/situs dan kawasan 
skala nasional. 

Registrasi BCB/situs dan kawasan 
provinsi. 

Registrasi BCB/situs dan kawasan 
skala kabupaten/kota. 

 11.  Pengusulan penetapan warisan 
budaya dunia dan penetapan 
BCB/situs skala nasional. 

Pengusulan penetapan BCB/situs 
nasional kepada pusat dan 
penetapan BCB/situs skala 
provinsi. 

Pengusulan penetapan BCB/situs 
provinsi kepada provinsi dan 
penetapan BCB/situs skala 
kabupaten/kota. 

 12.  Penyelenggaraan kerjasama bi-
dang perlindungan, pemanfaatan 
BCB/situs peringkat nasional dan 
warisan budaya dunia. 

Penyelenggaraan kerjasama 
bidang perlindungan, 
pemeliharaan, pemanfaatan 
BCB/situs skala provinsi. 

Penyelenggaraan kerjasama 
bidang perlindungan, 
pemeliharaan, pemanfaatan 
BCB/situs skala kabupaten/kota. 

 13.  Koordinasi, dan peningkatan 
peran serta masyarakat dalam 
perlindungan, pemeliharaan dan 
pemanfaatan BCB/situs. 

Koordinasi, dan fasilitasi 
peningkatan peranserta 
masyarakat dalam perlindungan 
pemeliharaan dan pemanfaatan 
BCB/situs skala provinsi. 

Koordinasi, dan fasilitasi, 
peningkatan peran serta 
masyarakat dalam perlindungan 
pemeliharaan dan pemanfaatan 
BCB/situs skala kabupaten/kota. 

 14.  Perizinan survei dan 
pengangkatan BCB/situs bawah 
air lebih dari 12 (dua belas) mil 
laut. 

Perizinan survei dan 
pengangkatan BCB/situs diatas 4 
(empat) sampai dengan 12 
(duabelas) mil laut dari garis 
pantai atas rekomendasi 
pemerintah. 

Perizinan survei dan 
pengangkatan BCB/situs bawah 
air sampai dengan 4 (empat) mil 
laut dari garis pantai atas 
rekomendasi pemerintah. 

Sumber: PP 38/2007, Lampiran Q. 

 

Akhir tahun 2009, tepatnya tanggal 24 September 2009, pemerintah pusat 
melalui Menteri Kebudayaaan dan Pariwisata menetapkan 5 (lima) buah norma, 
standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) di bidang sejarah dan kepurbakalaan yang 
diterbitkan dalam rangka memenuhi amanat PP No. 39/2007, khususnya Pasal 9. 
Kelima buah NSPK tersebut, yaitu: 

 1. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.45/UM.001/MKP/2009 
tentang Pedoman Permuseuman;  

 2. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.46/UM.001/MKP/2009 
tentang Pedoman Penulisan Sejarah Lokal;  

 3. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.47/UM.001/MKP/2009 
tentang Pedoman Pemetaan Sejarah;  

 4. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.48/UM.001/MKP/2009 
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Peninggalan Bawah Air; dan 

 5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata No. PM.49/UM.001/MKP/2009 
tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan Situs.  

Sebagai sampel, tulisan ini akan memaparkan pokok-pokok kebijakan dan 
pedoman yang terdapat dalam salah satu NSPK tersebut, yaitu Permenbudpar No. 
PM.49/UM.001/MKP/2009 tentang Pedoman Pelestarian Benda Cagar Budaya dan 
Situs (selanjutnya disebut Permenbudpar No. 49/2009). Hal ini karena Permen ini 
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sudah mewakili untuk pembahasan dalam hubungannya dengan penyelenggaraan 
urusan kepurbakalaan di daerah otonom.  

Permenbudpar No. 49/2009 ini dimaksud sebagai acuan (pedoman) bagi 
pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota dalam pelaksanaan perlindungan, 
pemeliharaan, dan pemanfaatan benda cagar budaya dan situs (Pasal 2). Sementara 
itu, tujuan dari pedoman ini adalah untuk (Pasal 3): (a) menjamin terlaksananya 
pelestarian benda cagar budaya dan situs; (b) meningkatkan efektifitas pemerintahan 
daerah dalam menyusun kebijakan, program, dan kegiatan dalam proses perencanaan, 
pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pendanaan pelestarian benda 
cagar budaya dan situs; dan (c) meningkatkan peran, fungsi dan kemandirian lembaga 
pemerintah daerah dan masyarakat yang menangani pelestarian benda cagar budaya 
dan situs. Untuk maksud dan tujuan di atas, maka Permen ini memberikan perincian 
tentang tugas provinsi dan kabupaten/kota dalam hubungannya dengan upaya 
pelestarian benda cagar budaya dan situs, sebagaimana terdapat pada Pasal 5 sampai 
9 (Lihat Tabel 3.9).   

 
Tabel 1.2. Perincian Pedoman Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan/Cagar 

Budaya di Tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota 
NO PEMERINTAH PROVINSI PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA 

 1.  Gubernur berkewajiban melaksanakan pelestarian 
benda cagar budaya dan situs di daerah provinsi 
dengan berpedoman pada kebijakan nasional. 

Kabupaten/kota berkewajiban melaksanakan 
pelestarian benda cagar budaya dan situs di 
kabupaten/kota dengan berpedoman pada 
kebijakan nasional dan provinsi tentang pelestarian 
benda cagar budaya dan situs. 

 2.  Pelestarian benda cagar budaya dan situs di daerah 
provinsi dapat dilakukan melalui: 

 a. penyusunan kebijakan daerah provinsi di bidang 
pelestarian benda cagar budaya dan situs; 

 b. penyusunan rencana induk pelestarian benda 
cagar budaya dan situs daerah provinsi; 

 c. menyusun daftar rekapitulasi benda cagar 
budaya dan situs provinsi 

 d. penetapan benda cagar budaya atau situs 
sebagai benda cagar budaya atau situs tingkat 
regional; 

 e. pemberian imbalan jasa atau ganti untung 
terhadap penemu benda cagar budaya dan 
situs; 

 f. pembentukan tim penilai temuan terhadap 
benda yang diduga benda cagar budaya atau 
situs; 

 g. pembuatan registrasi benda cagar budaya dan 
situs berdasarkan hasil pendaftaran tingkat 
Kabupaten/Kota; 

 h. penyerahan hasil registrasi benda cagar budaya 
dan situs kepada Menteri; 

 i. penyelenggaraan pemanfaatan benda cagar 
budaya dan situs bagi provinsi; 

 j. pengusulan benda cagar budaya dan situs 
kepada Menteri untuk didaftarkan sebagai 
benda cagar budaya dan situs tingkat nasional; 

 k. pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan 

Pelestarian benda cagar budaya dan situs di 
kabupaten/kota dapat dilakukan melalui: 

 a. penyusunan rencana induk pelestarian daerah 
kabupaten/kota benda cagar budaya dan situs; 

 b. penyusunan kebijakan daerah kabupaten/ kota 
di bidang pelestarian benda cagar budaya dan 
situs; 

 c. penyelenggaraan pendaftaran benda cagar 
budaya dan situs milik masyarakat dan 
pemerintah; 

 d. penetapan benda cagar budaya atau situs 
sebagai benda cagar budaya atau situs tingkat 
lokal; 

 e. pendaftaran benda cagar budaya dan situs yang 
berada di kabupaten/kota; 

 f. penyerahan hasil pendaftaran benda cagar 
budaya dan situs kepada Menteri dan Gubernur; 

 g. pengusulan benda cagar budaya dan situs 
kepada Gubernur untuk didaftarkan sebagai 
benda cagar budaya dan situs tingkat regional; 

 h. pemberian imbalan jasa atau ganti untung 
terhadap penemu benda cagar budaya dan 
situs; 

 i. penyelenggaraan pemanfaatan benda cagar 
budaya dan situs bagi kabupaten dan kota; 

 j. pembentukan tim penilai temuan terhadap 
benda yang diduga benda cagar budaya atau 
situs; 
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benda cagar budaya dan situs; 
 l. pemberian ijin terhadap benda cagar budaya 

dan situs yang akan dibawa ke luar wilayah 
provinsi berdasarkan rekomendasi bupati/ 
walikota; 
 m. pemberian rekomendasi pembawaan benda 
cagar budaya dan situs ke luar wilayah Republik 
Indonesia kepada Menteri; 

 n. pengordinasian pelaksanaan pelestarian benda 
cagar budaya dan situs di perbatasan antar 
kabupaten atau kota dengan perhatian khusus 
untuk kepentingan pelestarian; 

 o. penyusunan peraturan daerah yang berkaitan 
dengan pelestarian benda cagar budaya dan 
situs bersama dengan DPRD; 

 p. berperan sebagai mediator, fasilitator, 
dinamisator, dan motivator dalam pelestarian 
benda cagar budaya dan situs; dan 

 q. pembinaan dan mengoordinasikan bupati/ 
walikota dalam penyelenggaraan pelestarian 
benda cagar budaya dan situs di daerah. 

 k. pelaksanaan pengamanan dan penyelamatan 
benda cagar budaya dan situs; 

 l. pemberian ijin terhadap benda cagar budaya 
dan situs yang akan dibawa ke luar wilayah 
kabupaten atau kota dalam satu provinsi; 
 m. pemberian rekomendasi membawa benda cagar 
budaya ke luar wilayah Republik Indonesia kepa-
da Menteri dengan tembusan kepada Gubernur; 

 n. mengkoordinasikan pelaksanaan pelestarian 
benda cagar budaya dan situs di perbatasan 
kecamatan, kelurahan, dan desa dengan per-
hatian khusus untuk kepentingan pelestarian; 

 o. penyusunan peraturan daerah yang berkaitan 
dengan pelestarian benda cagar budaya dan 
situs bersama dengan DPRD; 

 p. berperan sebagai mediator, fasilitator, 
dinamisator, dan motivator dalam pelestarian 
benda cagar budaya dan situs; dan 

 q. pembinaan dan mengkoordinasikan Camat, 
Lurah, atau Kepala Desa dalam pelestarian 
benda cagar budaya dan situs di daerah. 

 3.  Gubernur dapat melakukan kerjasama dengan luar 
negeri dalam melaksanakan pelestarian benda 
cagar budaya dan situs dengan berkoordinasi 
kepada Menteri. 

Bupati/Walikota dapat melakukan kerjasama 
dengan luar negeri dalam melaksanakan 
pelestarian benda cagar budaya dan situs 
berkoordinasi dengan Menteri dan Gubernur. 

 4.  Dalam pelaksanaan tugas pelestarian, gubernur 
dibantu oleh wakil gubernur. 

Dalam pelaksanaan tugas pelestarian, Bupati/ 
Walikota dibantu oleh Wakil Bupati/Wakil 
Walikota. 

 5.  Pelestarian benda cagar budaya dan situs di 
provinsi dilaksanakan oleh SKPD provinsi yang 
membidangi kebudayaan. 

Pelestarian benda cagar budaya dan situs di 
kabupaten/kota dilaksanakan oleh SKPD 
kabupaten/ kota yang membidangi kebudayaan. 

 6.  Pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya dan 
situs di provinsi dikoordinasikan dengan UPT. 

Pelaksanaan pelestarian benda cagar budaya dan 
situs di kabupaten/kota dikoordinasikan dengan 
SKPD. 

 7.   Pelaksanaan teknis bidang pelestarian benda cagar 
budaya dan situs dapat dilimpahkan oleh bupati 
atau walikota kepada camat, lurah, atau kepala 
desa. 

Sumber: Permenbudpar No: PM.49/UM.001/MKP/2009, Pasal 5–9.  

 
Adanya peraturan menteri ini sedikit banyak telah memberikan panduan yang 

semakin jelas tentang bagaimana urusan kepurbakalaan seharusnya dilakukan. Namun 
demikian, peraturan menteri ini ternyata belum memberikan penjelasan tentang 
kriteria benda cagar budaya skala nasional, skala provinsi, dan skala kabupaten/kota 
sebagaimana diisyaratkan dalam PP No. 38/2007 (Lihat kembali Tabel 3.4). Dengan 
demikian, secara normatif, ketentuan PP No. 38/2007 tentang penyelenggaraan 
purbakala belum dapat dilaksanakan (belum implementatif) karena masing-masing 
tingkatan pemerintahan belum tahu cagar budaya mana yang harus atau dibenarkan 
untuk dikerjakan atau diselenggarakan urusannya. 

Selanjutnya, pada akhir tahun 2010, keluarlah UU No. 11/2010 tentang Cagar 
Budaya sebagai pengganti UU No. 5/1992. Selaras dengan undang-undang otonomi 
daerah, UU No. 11/2010 juga mengamanatkan bahwa pelestarian dan pengelolaan 
cagar budaya menjadi tugas dan wewenang bersama antara pemerintah (pusat) 
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dengan pemerintah daerah sesuai dengan tingkatannya. Secara detail, tugas dan 
wewenang pemerintah dan pemerintah daerah tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.10. 

Terkait dengan peran pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari seluruh 
pasal-pasal teknis yang berhubungan dengan pelestarian (pelindungan, pengembang-
an, dan pemanfaatan) dan pengelolaan (perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan). 
Pada seluruh pasal-pasal teknis tersebut seluruhnya melibatkan peran pemerintah 
daerah (pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, dan pemerintah kota).  

 
Tabel 1.3. Tugas dan Wewenang Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam 

Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan 
 

TUGAS 
 

 
WEWENANG 

 

Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah mem-
punyai tugas melakukan Pelindungan, Pengem-
bangan, dan Pemanfaatan Cagar Budaya 

- 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
tingkatannya mempunyai tugas: 

 a. mewujudkan, menumbuhkan, mengembang-
kan, serta meningkatkan kesadaran dan tang-
gung jawab akan hak dan kewajiban masyarakat 
dalam Pengelolaan Cagar Budaya; 

 b. mengembangkan dan menerapkan kebijakan 
yang dapat menjamin terlindunginya dan 
termanfaatkannya Cagar Budaya; 

 c. menyelenggarakan Penelitian dan Pengem-
bangan Cagar Budaya; 

 d. menyediakan informasi Cagar Budaya untuk 
masyarakat; 

 e. menyelenggarakan promosi Cagar Budaya; 
 f. memfasilitasi setiap orang dalam melaksanakan 

pemanfaatan dan promosi Cagar Budaya; 
 g. menyelenggarakan penanggulangan bencana 

dalam keadaan darurat untuk benda, 
bangunan, struktur, situs, dan kawasan yang 
telah dinyatakan sebagai Cagar Budaya serta 
memberikan dukungan terhadap daerah yang 
mengalami bencana; 

 h. melakukan pengawasan, pemantauan, dan 
evaluasi terhadap Pelestarian warisan budaya; 
dan 

 i. mengalokasikan dana bagi kepentingan 
Pelestarian Cagar Budaya. 

 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan 
tingkatannya mempunyai wewenang: 

 a. menetapkan etika pelestarian Cagar Budaya; 
 b. mengoordinasikan Pelestarian Cagar Budaya secara 

lintas sektor dan wilayah; 
 c. menghimpun data Cagar Budaya; 
 d. menetapkan peringkat Cagar Budaya; 
 e. menetapkan dan mencabut status Cagar Budaya; 
 f. membuat peraturan Pengelolaan Cagar Budaya; 
 g. menyelenggarakan kerja sama Pelestarian Cagar 

Budaya; 
 h. melakukan penyidikan kasus pelanggaran hukum; 

 i. mengelola Kawasan Cagar Budaya; 
 j. mendirikan dan membubarkan unit pelaksana teknis 

bidang Pelestarian, Penelitian, dan museum; 
 k. mengembangkan kebijakan sumber daya manusia di 

bidang kepurbakalaan; 
 l. memberikan penghargaan kepada setiap orang yang 

telah melakukan Pelestarian Cagar Budaya; 
 m. memindahkan dan/atau menyimpan Cagar Budaya 
untuk kepentingan Pengamanan; 

 n. melakukan pengelompokan Cagar Budaya berdasarkan 
kepentingannya menjadi peringkat nasional, peringkat 
provinsi, dan peringkat kabupaten/kota; 

 o. menetapkan batas situs dan kawasan; dan 
 p. menghentikan proses pemanfaatan ruang atau proses 

pembangunan yang dapat menyebabkan rusak, hilang, 
atau musnahnya Cagar Budaya, baik seluruh maupun 
bagian-bagiannya. 

Sumber: UU No. 11/2010, Pasal 95–96.  

 
Sementara itu, terkait dengan pengaturan masalah skala atau peringkat cagar 

budaya yang belum diatur dalam PP 38/2007 dan Permenbudpar No. 
PM.49/UM.001/MKP/2009, maka dalam undang-undang ini sudah diberikan panduan 
dasar dalam rangka pemeringkatan cagar budaya. Panduan dasar dimaksud terdapat 
pada Pasal 42 sampai 44 sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut. 
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Tabel 1.4. Kriteria Pemeringkatan Cagar Budaya  

CAGAR BUDAYA NASIONAL CAGAR BUDAYA PROVINSI 
CAGAR BUDAYA 

KABUPATEN/KOTA 

Cagar Budaya dapat ditetapkan 
menjadi Cagar Budaya peringkat 
nasional apabila memenuhi syarat 
sebagai: 

 a. wujud kesatuan dan persatuan 
bangsa; 

 b. karya adiluhung yang 
mencerminkan kekhasan 
kebudayaan bangsa Indonesia; 

 c. Cagar Budaya yang sangat 
langka jenisnya, unik 
rancangannya, dan sedikit 
jumlahnya di Indonesia; 

 d. bukti evolusi peradaban bangsa 
serta pertukaran budaya lintas 
negara dan lintas daerah, baik 
yang telah punah maupun yang 
masih hidup di masyarakat; 
dan/atau  

 e. contoh penting kawasan 
permukiman tradisional, lanskap 
budaya, dan/atau pemanfaatan 
ruang bersifat khas yang 
terancam punah. 

Cagar Budaya dapat ditetapkan 
menjadi Cagar Budaya peringkat 
provinsi apabila memenuhi syarat: 
 

 a. mewakili kepentingan 
pelestarian Kawasan Cagar 
Budaya lintas kabupaten/kota; 

 b. mewakili karya kreatif yang khas 
dalam wilayah provinsi; 

 c. langka jenisnya, unik 
rancangannya, dan sedikit 
jumlahnya di provinsi; 

 d. sebagai bukti evolusi peradaban 
bangsa dan pertukaran budaya 
lintas wilayah kabupaten/kota, 
baik yang telah punah maupun 
yang masih hidup di 
masyarakat; dan/atau 

 e. berasosiasi dengan tradisi yang 
masih berlangsung. 

 

Cagar Budaya dapat ditetapkan 
menjadi Cagar Budaya peringkat 
kabupaten/kota apabila memenuhi 
syarat: 

 a. sebagai Cagar Budaya yang 
diutamakan untuk dilestarikan 
dalam wilayah kabupaten/kota; 

 b. mewakili masa gaya yang khas; 
 c. tingkat keterancamannya tinggi; 
 d. jenisnya sedikit; dan/atau 
 e. jumlahnya terbatas. 

 

Sumber : UU No. 11/2010, Pasal 42 sampai 44 

 
Selain ketentuan kriteria diatas, pada Pasal 34 ayat (1) dan (2) juga terdapat ketentuan 
sebagai berikut: 

 a. Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) 
kabupaten/kota atau lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya provinsi. 

 b. Situs Cagar Budaya atau Kawasan Cagar Budaya yang berada di 2 (dua) provinsi atau 
lebih ditetapkan sebagai Cagar Budaya nasional. 

Sementara itu, undang-undang ini juga mengatur mekanisme dasar dalam 
rangka pemeringkatan Cagar Budaya, yaitu bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah 
dapat melakukan pemeringkatan Cagar Budaya berdasarkan kepentingannya menjadi 
peringkat nasional, peringkat provinsi, dan peringkat kabupaten/kota berdasarkan 
rekomendasi Tim Ahli Cagar Budaya (Pasal 41). Tim Ahli inilah yang secara akademis 
mempunyai otoritas untuk melakukan penilaian Cagar Budaya dalam rangka 
pemeringkatannya.  

Dengan ketentuan-ketentuan di atas, sedikit banyak undang-undang ini telah 
menutup sejumlah besar kekurangan yang terdapat pada perundang-undangan 
sebelumnya.13 Dengan demikian, penulis berpandangan bahwa adanya UU ini tetap 
dapat dianggap sebagai kemajuan, walaupun masih terjadi kekurangan di sana-sini 
yang perlu penyempurnaan lebih lanjut atau kekurangan tersebut dapat diminimalisasi 
melalui RPP UU ini yang sekarang masih dalam proses penyusunan. Walaupun 
                                                           
13

 Atmosudiro (2004a: 914, mengutip Pearson dan Sullivan, 1996) menyatakan bahwa tidak ada satupun 
perundang-undangan yang dapat menyelesaikan semua persoalan dalam pengelolaan warisan budaya.  
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demikian, secara teknis sampai sekarang (2012) undang-undang ini juga belum 
implementatif karena peraturan pemerintah yang menjadi dasar pelaksanaan secara 
teknis dari undang-undang ini, khususnya masalah pelestarian cagar budaya, belum 
terbit.14 Dengan demikian, baik pemerintah maupun pemerintah daerah, walaupun 
sudah terdapat kriteria dasar dalam pemeringkatan cagar budaya, belum dapat 
mengimplementasikan ketentuan tersebut, karena prosedur (tata cara yang akan 
diatur dalam PP dari UU ini) dan perangkatnya (seperti Tim Ahli Cagar Budaya) belum 
tersedia.  

Terakhir, pada tanggal 2 Oktober 2014 diterbitkan UU No. 23 tahun 2014  
tentang Pemerintahan Daerah sebagai pengganti UU No. UU No. 32 Tahun 2004.  
Dalam konteks ini, UU ini memperkuat desentralisasi urusan cagar budaya 
sebagaimana tersebut dalam Tabel berikut 

 
Tabel 1.5. Pembagian Kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, 

dan Pemerintah Kabupaten/Kota 

PEMERINTAH PUSAT PEMERINTAH PROVINSI 
PEMERINTAH  

KABUPATEN/KOTA 

 a. Registrasi nasional cagar 
budaya. 

 b. Penetapan cagar budaya 
peringkat nasional. 

 c. Pengelolaan cagar budaya 
peringkat nasional. 

 d. Penerbitan izin membawa cagar 
budaya ke luar negeri 

 a. Penetapan cagar budaya 
peringkat provinsi. 

 b. Pengelolaan cagar budaya 
peringkat provinsi. 

 c. Penerbitan izin membawa 
cagar budaya ke luar 
Daerah provinsi. 

 a. Penetapan cagar budaya 
peringkat kabupaten/ kota. 

 b. Pengelolaan cagar budaya 
peringkat kabupaten/kota. 

 c. Penerbitan izin membawa cagar 
budaya ke luar 
Daerah kabupaten/kota 
dalam 1 (satu) Daerah 
provinsi. 

 
 1.3.4. Orientasi pada Akomodasi Perkembangan serta Tuntutan dan 
Kebutuhan Hukum dalam Masyarakat 
Pengaturan hukum tentang bangunan purbakala atau cagar budaya sebenarnya 

termasuk pengaturan tertua di Indonesia (Hindia Belanda). Hal ini karena sejak zaman 
kolonial, pengaturan ini sudah ada, yaitu sejak tahun 1931 ketika pemerintah kolonial 
mengeluarkan Monumenten Ordonnantie No. 19 Tahun 1931 yang kemudian diubah 
dengan Monumenten Ordonnantie No. 21 Tahun 1934. Pada saat kemerdekaan 
Indonesia diproklamasikan pada tahun 1945, regulasi ini tetap berlaku sampai tahun 
1992 ketika pemerintah Republik Indonesia menerbitkan regulasi buatan sendiri, yaitu 
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya.  

Namun demikian, setelah undang-undang tersebut diatas berjalan dan 
diimplementasikan segera nampak bahwa undang-undang tersebut tidak lagi sesuai 
dengan perkembangan serta tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Apalagi sejak 
reformasi, banyak tatanan hukum yang dituntut untuk didekonstruksi karena tidak 
sesuai lagi dengan nafas zaman. Demikian pula Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992, 

                                                           
14

 Ada dua Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) yang disiapkan sebagai peraturan pelaksanaan dari 
UU No. 11/2010 tentang Cagar Budaya, yaitu RPP Pelestarian Cagar Budaya dan RPP Permuseuman. RPP 
Permuseuman telah terbit pada 19 Agustus 2015 sebagai PP Nomor  66 Tahun 2015 tentang Museum. 



[21] 

Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Sumatera Barat 
2015–2019 

segera setelah reformasi bergulir, undang-undang ini tidak lagi sesuai dengan undang-
undang tentang ototomi daerah (Nomor 22 Tahun 1999). Dalam hubungannya dengan 
tuntutan dan kebutuhan hukum, undang-undang ini jugab belum akomodatif. Hal ini 
disebabkan karena dalam undang-undang ini belum diterakan secara jelas batasan-
batasan atau definisi operasional dari klausul-klausul pelestarian dan pelindungan 
cagar budaya. Akibatnya, batasan-batasan tentang sanksi hukum juga tidak jelas. 
Sementara itu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen ketiga (10 
November 2001) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum” (Pasal 1 
ayat (3). Oleh karena itu, melakukan revisi atau bahkan penggantian terhadap undang-
undang ini adalah sebuah keniscayaan. 

Undang-undang cagar budaya yang baru (Nomor 11 Tahun 2010) walaupun 
dinilai masih terdapat kekurangan di sana-sini, tapi paling tidak sudah menutup banyak 
celah yang terdapat di undang-undang yang lama. Salah satu celah besar adalah 
mengenai definisi cagar budaya itu sendiri, yang  dalam undang-undang yang baru ini 
sangat kuat aroma dan penegasan yudiksinya dengan adanya klausul “… melalui proses 
penetapan”. Dengan demikian, definisi cagar budaya ini sangat jelas dan tegas, 
memenuhi aspek teknis dan aspek yuridis sekaligus. Selain itu, pengaturan mengenai 
sanksi hukum atas pelanggaran terhadap undang-undang ini juga lebih jelas dan lebih 
berat/lebih sesuai dengan kondisi nilai mata uang saat ini (kontemporer). 

 

 1.4. Kondisi Umum (2010–2014) 
Sepanjang tahun 2010–2014, Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat 

telah melaksanakan berbagai program dan kegiatan yang semuanya berada di bawah 
nomenklatur program Pelestarian Peninggalan Purbakala dengan catatan, untuk 
rentang waktu 2010–2011 berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata, 
sedangkan untuk tahun 2012–2014 berada di bawah Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan. 

Sepanjang tahun 2010–2014 ini pula telah terjadi kenaikan pagu anggaran yang 
cukup signifikan. Jika dibandingkan antara pagu anggaran tahun 2010 dengan pagu 
anggaran tahun 2014 telah terjadi kenaikan hampir dua kali lipat, tepatnya sebesar 97 
% sebagaimana tergambar dalam Tabel dan Diagram berikut. Uraian berikutnya 
memaparkan secara lebih detail sasaran dan capaian program dan kegiatan BPCB 
Sumbar pada tahun anggaran 2010–2014. 

 
Tabel 1.6. Perkembangan Pagu Anggaran BP3/BPCB Sumatera Barat 

Tahun Anggaran 2010–2014  
NO TAHUN ANGGARAN PAGU ANGGARAN* 

 1.  2010 7.509.093.000 
 2.  2011 8.900.000.000 
 3.  2012 12.745.000.000 
 4.  2013 14.410.000.000 
 5.  2014 14.800.000.000 

 *) dalam rupiah  
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Gambar 1.6. Perkembangan Pagu Anggaran BP3/BPCB 2010–2014 

 

 1.4.1. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Pertama (2010)15 
Tahun 2010 BP3 Batusangkar mempunyai sasaran strategis, indikator kinerja 

dan rencana tingkat capaian (target kinerja) sebagai berikut: 
 

Tabel 1.7. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja  
BP3 Batusangkar Tahun 2010 

Uraian Indikator 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(Target) 

1 2 3 

 1. Meningkatnya data 
yang lengkap dan akurat 
dalam rangka 
pemeliharaan dan 
pemanfaatan BCB 

Jumlah kegiatan pengumpulan dan kompilasi data 2 situs 

Jumlah kegiatan pengumpulan data teknis pemanfaatan  2 situs 

Jumlah data BCB tidak bergerak yang dimutakhirkan 6 kab 

Jumlah situs yang akan diekskavasi 2 lok 

Jumlah naskah rekomendasi penanganan pelestarian dan pengembangan 
kawasan 

2 naskah 

Jumlah kegiatan pemetaan dan penggambaran BCB 2 keg 

Jumlah kegiatan survei pendataan 8 keg 

Jumlah BCB yang dinilai dan akan diusulkan untuk penetapannya 1 kab 

Jumlah kegiatan pengumpulan data teknis pemugaran 4  keg 

Jumlah Kegiatan Studi Keterawatan 3 keg 

Jumlah kegiatan Studi Pencagarbudayaan 3 keg 

Jumlah kegiatan Pengumpulan Foto-foto Lama BCB 1 keg 

Outcomes: 
Meningkatnya inventarisasi BCB Bergerak dan Tidak Bergerak di darat dan di 
laut 

 
70 % 

Naskah perencanaan pengembangan situs 100 % 

Peningkatan kualitas data untuk penanganan pelestarian 80 % 

Meningkatnya kualitas data lingkungan untuk perencanaan dan   kerjasama 
dalam pelestarian dan pengembangan kawasan kepurbakalaan 

60 % 

                                                           
15

 Dikutip dan diadaptasi dari LAKIP BPCB Batusangkar 2010. 

2010 
•7.509.093.000 

2011 
•8.900.000.000 

2012 
•12.745.000.000 

2013 
•14.410.000.000 

2014 
•14.800.000.000 
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Meningkatnya kualitas BCB untuk pelestarian dan pengembangannya 80 % 

Meningkatnya kualitas data BCB dalam bentuk peta yang mudah diakses 50 % 

Terwujudnya kepastian hukum status BCB untuk penanganan pelestarian dan 
pengembangannya 

50 % 

 2. Meningkatnya publikasi 
BCB dan upaya 
pelestariannya   

Jumlah kegiatan penyebaran informasi melalui media elektronik 2 media 

Jumlah buku BCB yang diterbitkan 3   judul 

Jumlah buletin yang diterbitkan 2 edisi 

Jumlah leaflet/poster yang tercetak 3 eks 

Jumlah kegiatan pameran 3 keg 

Jumlah pembuatan film kepurbakalaan 1 keg 

Jumlah pengadaan buku untuk perpustakaan 60  buah 

Outcomes: 
Meningkatnya publikasi tentang BCB dan upaya pelestariannya kepada 
masyarakat luas    

 
60 % 

Meningkatnya pelayanan informasi tentang kebudayaan 50 % 

 3. Meningkatnya 
koordinasi antar 
instansi terkait, baik 
vertikal maupun 
horizontal dalam rangka 
peningkatan pelestarian 
BCB 

Jumlah kegiatan Pendampingan Penyusunan Perda 2 keg 

Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Program dan Kegiatan 1 keg 

Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan BCB 1 keg 

Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi program/pengelolaan BCB  50 Kab/kota 

Jumlah kegiatan Penanganan Kasus 3 kasus 

Jumlah kegiatan Pemantapan Program 2 keg 

Monitoring dan evaluasi kegiatan pelestarian BCB 1 thn (20 keg) 

Jumlah kegiatan monitoring kinerja jupel 10 Kab 

Jumlah kegiatan Sosialisasi/seminar/lokakarya pelestarian dan pemanfaatan 
BCB 

6 keg 

Outcomes: 
Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait, baik vertikal maupun 
horisontal 

70 % 

Meningkatnya frekuensi monitoring kegiatan pelestarian BCB dan situs 80 % 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas rapat koordinasi dan program 
pelestarian BCB 

70 % 

 4. Meningkatnya 
pemahaman 
masyarakat terhadap 
BCB dan upaya 
pelestariannya 

Jumlah instansi yang diberi sosialisasi (lokakarya/bimtek) 3 instansi 

Jumlah pejabat daerah yang ikut sosialisasi (lokakarya) 30 orang 

Jumlah Kasi daerah otonom yang ikut bimtek 30 orang 

Jumlah siswa yang paham BCB 250 org 

Outcomes: 
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pelajar dan masyarakat luas akan 
nilai penting BCB 

70 % 

 5. Terwujudnya 
dokumentasi BCB yang 
baik dan akurat 

Jumlah Peta Kepurbakalaan yang dibuat 10 buah 

Jumlah duplikat BCB yang dibuat 1 buah 

Jumlah maket BCB yang dibuat 1 buah 

Jumlah Buku BCB yang dibuat 3 eks 

Outcomes: 
Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumentasi BCB dan kegiatan 
penanganannya 

50 % 

 6. Meningkatnya kualitas 
sumberdaya budaya di 
lingk. BP3 Batusangkar 

Jumlah SDM yang ikut pelatihan dan pendidikan 30 orang 

Outcomes: 
Meningkatnya kuantitas  SDM bidang pengelolaan BCB 

90 % 

 7. Meningkatnya upaya 
pelestarian BCB dan 
situs 

Jumlah BCB yang direhabilitasi 3 lok 

Jumlah BCB kayu yang dikonservasi (luas/volume konservasi) 300 m2 

Jumlah BCB batu yang dikonservasi (luas/volume konservasi) 150 m2 

Jumlah jupel yang menerima peralatan 147 orang 

Jumlah pengadaan peralatan dan bahan laboratorium 1 paket 

Jumlah situs yang ditata lingkungannya 2 lok 

Jumlah situs yang diberi sarana perlindungan (papan nama dan larangan 
situs) 

20 lok 

Jumlah Pembuatan dan Pemasangan leaflet/poster/banner di bandara 3 lok 

Outcomes: 
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan BCB dan situs 

60 % 

 
Berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan, maka Capaian Kinerja BP3 

Batusangkar Tahun 2010 sebagai berikut. 
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 Tabel 1.8. Capaian Kinerja BP3 Batusangkar Tahun 2010 

Sasaran Indikator Sasaran 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(Target) 

Realisasi 
Persentase 
Pencapaian  

1 2 3 4 5 

 1. Meningkatnya data yang 
lengkap dan akurat 
dalam rangka 
pemeliharaan dan 
pemanfaatan BCB 

Jumlah kegiatan pengumpulan data teknis 
pemanfaatan  

2 situs 2 situs 
 

100 % 

Jumlah data BCB tidak bergerak yang 
dimutakhirkan 

6 kab 8 kab 133,3 % 

Jumlah situs yang diekskavasi 2 lok 2 lok 100 % 

Jumlah naskah rekomendasi penanganan 
pelestarian dan pengembangan kawasan 

2 naskah 2 naskah 100 % 

Jumlah kegiatan pemetaan dan 
penggambaran BCB 

2 keg 2 keg 100 % 

Jumlah kegiatan survei pendataan 8 keg 7 keg 87,5 % 

Jumlah BCB yang dinilai dan akan 
diusulkan untuk penetapannya 

1 kab 2 kab 200 % 

Jumlah kegiatan pengumpulan data teknis 
pemugaran 

4  keg 3 keg 75 % 

 Jumlah kegiatan Studi keterawatan 3 keg 3 keg 100 % 

Jumlah kegiatan Studi Pencagarbudayaan 3 keg 3 keg 100 % 

Jumlah kegiatan Pengumpulan Foto-foto 
Lama BCB 

1 keg 1 keg 100 % 

 2. Meningkatnya publikasi 
BCB dan upaya 
pelestariannya  

 
 
 

Jumlah kegiatan penyebaran informasi 
melalui media elektronik 

2 media 2 media 100 % 

Jumlah buku BCB yang diterbitkan 3   judul 1 judul 33,3 % 

Jumlah buletin yang diterbitkan 2 edisi 1 edisi 50 % 

Jumlah leaflet/poster yang tercetak 3 eks 3 eks 100 % 

Jumlah kegiatan pameran 3 keg. 4 keg 133,3 % 

Jumlah pembuatan film kepurbakalaan 1 keg 1 keg 100 % 

Jumlah pengadaan buku untuk 
perpustakaan 

60  buah 71 buah 118,3 % 

 3. Meningkatnya 
koordinasi antar 
instansi terkait, baik 
vertikal maupun 
horisontal dalam rangka 
peningkatan pelestarian 
BCB 

Jumlah kegiatan Pendampingan 
Penyusunan Perda 

2 keg 2 keg 100 % 

Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Program dan 
Kegiatan 

1 keg 1 keg 100 % 

Jumlah Kegiatan Sinkronisasi Pengelolaan 
BCB 

1 keg 1 keg 100 % 

Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi 
program/pengelolaan BCB  

50 Kab/kota 60 kab/kota 120 % 

Jumlah kegiatan Penanganan Kasus 3 kasus 3 kasus 100 % 

Jumlah kegiatan Pemantapan Program 2 keg 2 keg 100 % 

Monitoring dan evaluasi kegiatan 
pelestarian BCB 

1 tahun 
(20 keg) 

19 keg 95 % 

Jumlah kegiatan monitoring kinerja jupel 10 Kab 10 kab 100 % 

Jumlah kegiatan Sosialisasi/seminar/ 
lokakarya pelestarian dan pemanfaatan 
BCB 

6 keg 4 keg 66,6 % 

 4. Meningkatnya 
pemahaman 
masyarakat terhadap 
BCB dan upaya 
pelestariannya 

Jumlah instansi yang diberi sosialisasi 
(lokakarya/Bimtek) 

3 instansi 3 instansi 100 % 

Jumlah pejabat daerah yang ikut 
lokakarya 

30 orang 30 orang 100 % 

Jumlah Kasi daerah otonom yang ikut 
bimtek 

30 orang 30 orang 100 % 

Jumlah siswa yang paham BCB 250 org 400 org 160 % 

 5. Terwujudnya 
dokumentasi BCB yang 
baik dan akurat 

Jumlah Peta Kepurbakalaan yang dibuat 10 buah 6 buah 60 % 

Jumlah duplikat BCB yang dibuat 1 buah 0 0 % 

Jumlah maket BCB yang dibuat 1 buah 1 buah 100 % 

Jumlah Buku BCB yang dibuat 3 eks 3 eks 100 % 

 6. Meningkatnya kualitas 
sumberdaya manusia di 
lingk. BP3 Batusangkar 

Jumlah SDM yang ikut pelatihan dan 
pendidikan 

30 orang 21 org 70 % 
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 7. Meningkatnya upaya 
pelestarian BCB dan 
situs 

Jumlah BCB yang direhabilitasi 3 lok 3 lok 100 % 

Jumlah BCB kayu yang dikonservasi 
(Luas/volume konservasi) 

300 m2 393 m2 131 % 

Jumlah BCB batu yang dikonservasi  150 m2 166 m2 110,6 % 

Jumlah jupel yang menerima peralatan 147 orang 147 orang 100 % 

Jumah pengadaan peralatan dan bahan 
laboratorium 

1 paket 1 paket 100 % 

Jumlah situs yang ditata lingkungannya 2 lok 2 lok 100 % 

Jumlah situs yang diberi sarana 
perlindungan (papan nama dan larangan 
situs) 

20 lok 20 lok 100 % 

Jumlah Pembuatan dan Pemasangan 
leaflet/poster/banner di bandara 

3 lok 0 0 % 

 

Sementara itu, dari sisi akuntabilitas, catatan keuangan BP3 Batusangkar Tahun 
Anggaran 2010 dapat diuraikan sebagai berikut. Pada Tahun 2010, BP3 Batusangkar 
mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.509.093.000,- melalui Daftar Isian 
Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2010 Nomor: SP-
0034/040.04.2/III/2010. Alokasi dana tersebut digunakan untuk melaksanakan  2 (dua) 
Program, yaitu Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik dan Program 
Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan sasaran program: Terkelolanya Sumberdaya 
Budaya Secara Proporsional dan Berkualitas.  

Alokasi anggaran untuk Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik 
sebesar RP. 5.309.093.000,- dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan berupa : (1) 
Pembayaran gaji, lembur, honorarium dan vakasi sebesar Rp. 2.399.415.000,- dan (2) 
Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran sebesar Rp. 
2.909.678.000,-. Adapun alokasi Program Pengelolaan Kekayaan Budaya sebesar Rp. 
2.200.000.000,- dipergunakan untuk pembiayaan satu kegiatan yaitu Pengembangan 
Pemahaman Kekayaan Budaya Daerah sebesar Rp. 2.200.000.000,-  

Berdasarkan alokasi anggaran tersebut diatas, daya serap BP3 Batusangkar 
tahun anggaran 2010 untuk Program Kepemerintahan yang Baik sebesar Rp. 
5.280.574.844,- dari total pagu anggaran Rp. 5.309.093.000,- atau 99,46 %. Adapun 
untuk program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan kegiatan Pengembangan 
Pemahaman Kekayaan Budaya Daerah, daya serapnya sebesar Rp. 1.581.784.300,- dari 
total pagu Rp. 2.200.000.000,- atau 71,90 %.  Dengan demikian, secara keseluruhan 
daya serap BP3 Batusangkar pada tahun anggaran 2010 adalah 91,3 %. 

Jika dibandingkan dengan pelaksanaan kegiatan pada tahun anggaran 2009, 
terdapat peningkatan pada program Penerapan Kepemerintahan yang Baik dengan 
realisasi Rp. 4.723.282.763,- dari pagu anggaran Rp. 4.807.654.000,- (98,24 %) dan 
Program Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan realisasi Rp. 1.731.923.700,- dari pagu 
anggaran Rp. 2.446.375.000,- (70,79 %.) Jika dibandingkan dengan tahun 2009, maka 
terdapat peningkatan capaian kinerja sebesar 2,32 %. Daya serap kegiatan tahun 2010 
ini sebenarnya mengalami penurunan. Hal ini disebabkan karena adanya penghematan 
anggaran kegiatan dengan pengurangan SDM dan pemindahan lokasi kegiatan. Namun 
secara keseluruhan tidak mengurangi tujuan dan sasaran program yang ingin dicapai.  
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 1.4.2. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Kedua (2011)16 
Tahun 2011, BP3 Batusangkar mempunyai sasaran strategis, indikator kinerja 

dan rencana tingkat capaian (target kinerja) sebagai berikut: 
 

Tabel 1.9. Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja 
 BP3 BatusangkarTahun 2011 

Uraian Indikator 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(Target) 

1 2 3 

 1. Meningkatnya data 
yang lengkap dan akurat 
dalam rangka 
pemeliharaan dan 
pemanfaatan Cagar 
Budaya 

Jumlah kegiatan pengumpulan data teknis pemugaran (SKA) 5 lok 

Jumlah data Cagar Budaya tidak bergerak yang dimutakhirkan 1 Prov 

Jumlah situs yang akan diekskavasi 2 lok 

Jumlah naskah rekomendasi kajian pelestarian, pengembangan dan 
pengembangan kawasan 

3 naskah 

Jumlah kegiatan Pemetaan dan Penggambaran Cagar Budaya 5 keg 

Jumlah kegiatan Studi Pemintakatan 2 keg 

Jumlah kegiatan Survei Maritim dan Tinggalan Arkelogi Bawah Air 3 keg 

Jumlah kegiatan Penilaian Cagar Budaya 1 keg 

Jumlah kegiatan Pengumpulan Data Pemugaran (Studi Teknis Arkeologis) 4 keg 

Jumlah Kegiatan Observasi Keterawatan 3 keg 

Jumlah kegiatan Studi Pencagarbudayaan 3 keg 

Jumlah kegiatan Pengumpulan Dokumen lama Cagar Budaya di Puslitarkenas 1 keg 

Jumlah kegiatan Pemetaan dan Penggambaran 5 keg 

Outcomes: 
Meningkatnya inventarisasi Cagar Budaya Bergerak dan Tidak Bergerak di 
darat dan di laut 

 
80 % 

Naskah perencanaan pengembangan situs 90 % 

Peningkatan kualitas data untuk penanganan pelestarian 90 % 

Meningkatnya kualitas data lingkungan untuk perencanaan dan   kerjasama 
dalam pelestarian dan pengembangan kawasan kepurbakalaan 

 
70 % 

Meningkatnya kualitas Cagar Budaya untuk pelestarian dan 
pengembangannya 

80 % 

Meningkatnya kualitas data Cagar Budaya dalam bentuk peta yang mudah 
diakses 

50 % 

Terwujudnya kepastian hukum status Cagar Budaya untuk penanganan 
pelestarian dan pengembangannya 

 
70 % 

 2. Meningkatnya publikasi 
Cagar Budaya dan 
upaya pelestariannya   

Jumlah kegiatan penyebaran informasi melalui media elektronik 6 lok 

Jumlah buku Cagar Budaya yang diterbitkan 4   judul 

Jumlah buletin yang diterbitkan 2 edisi 

Jumlah poster yang tercetak 5 judul 

Jumlah leaflet yang tercetak 5 judul 

Jumlah kegiatan pameran 3 keg 

Jumlah pengadaan buku untuk perpustakaan 50  buah 

Jumlah Cagar Budaya Bergerak yang diberi imbalan/ganti rugi 3 buah 

Outcomes: 
Meningkatnya publikasi tentang Cagar Budaya dan upaya pelestariannya 
kepada masyarakat luas    

 
70 % 

Meningkatnya pelayanan informasi tentang kebudayaan 60 % 

Outcomes: 
Meningkatnya upaya perlindungan Cagar Budaya Bergerak 

50 % 

 3. Meningkatnya 
koordinasi antar 
instansi terkait, baik 
vertikal maupun 
horizontal dalam rangka 
peningkatan pelestarian 

Jumlah kegiatan Pendampingan Penyusunan Perda 
(Advokasi Penyusunan Perda Cagar Budaya Kab. 50 Kota) 

1 keg 

Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi program/pengelolaan Cagar 
Budaya  

50 Kab/kota 

Jumlah kegiatan Penanganan Kasus 3 kasus 

Jumlah kegiatan Pemantapan Program 1 keg 

                                                           
16

 Dikutip dan diadaptasi dari LAKIP BPCB Batusangkar 2011. 
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Cagar Budaya Monitoring dan evaluasi kegiatan pelestarian Cagar Budaya 1 thn (20 keg) 

Jumlah kegiatan monitoring kinerja jupel 10 Kab 

Outcomes: 
Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait, baik vertikal maupun 
horisontal 

80 % 

Meningkatnya frekuensi monitoring kegiatan pelestarian Cagar Budaya 80 % 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas rapat koordinasi dan program 
pelestarian Cagar Budaya 

70 % 

 4. Meningkatnya 
pemahaman 
masyarakat terhadap 
Cagar Budaya dan 
upaya pelestariannya 

Jumlah Provinsi yang disosialisasi pelestarian Cagar Budaya 2 prov 

Jumlah Juru Pelihara  yang ikut bimtek 63 orang 

Jumlah siswa/masyarakat yang paham Cagar Budaya 300 org 

Outcomes: 
Meningkatnya pemahaman dan kesadaran pelajar dan masyarakat luas akan 
nilai penting Cagar Budaya 

80 % 

 5. Terwujudnya 
dokumentasi Cagar 
Budaya yang baik dan 
akurat 

Jumlah duplikat Cagar Budaya yang dibuat 1 buah 

Inventarisasi Data penetapan Cagar Budaya 1 Kab/Kota 

Outcomes: 
Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumentasi Cagar Budaya dan 
kegiatan penanganannya 

50 % 

Meningkatnya kualitas dan kuantitas data penetapan Cagar Budaya 60% 

 6. Meningkatnya kualitas 
sumber daya manusia di 
lingkungan BP3 
Batusangkar 

Jumlah SDM yang ikut pelatihan dan pendidikan 30 orang 

Outcomes: 
Meningkatnya kuantitas  SDM bidang pengelolaan Cagar Budaya 

90 % 

 7. Meningkatnya upaya 
pelestarian Cagar 
Budaya 

Jumlah Cagar Budaya yang direhabilitasi (dipugar) 5 lok 

Jumlah Cagar Budaya batu yang dikonservasi 
(luas/volume konservasi) 

150 m2 

Jumlah Cagar Budaya yang dipelihara dan diperbaiki Fasilitasnya 1 lok 

Jumlah jupel yang menerima peralatan 145 orang 

Jumlah pengadaan peralatan dan bahan laboratorium 10 unit 

Jumlah situs yang ditata lingkungannya 4 lok 

Jumlah situs yang diberi sarana perlindungan (papan nama dan larangan 
situs) 

20 lok 

Jumlah Pembuatan dan Pemasangan leaflet/poster/banner di bandara 3 lok 

Outcomes: 
Meningkatnya pelestarian dan pengembangan Cagar Budaya 

70 % 

 
Berdasarkan sasaran strategis tersebut, maka Capaian Kinerja BP3 Batusangkar 

Tahun Anggaran 2011 sebagai berikut. 
 

Tabel 1.10. Capaian Kinerja BP3 Batusangkar Tahun 2011 

Sasaran Indikator Sasaran 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(Target) 

Realisasi 
Persentase 
Pencapaian  

1 2 3 4 5 

 1. Meningkatnya data yang 
lengkap dan akurat 
dalam rangka 
pemeliharaan dan 
pemanfaatan Cagar 
Budaya 

Jumlah kegiatan Pengumpulan Data Teknis 
Pemugaran (SKA) 

5 lok 5 lok 100 % 

Jumlah data CB tidak bergerak yang 
dimutakhirkan 

1 Prov 1 Prov 100 % 

Jumlah situs yang akan diekskavasi 3 lok 3 lok 100 % 

Jumlah naskah rekomendasi kajian 
pelestarian, pengembangan dan 
pengembangan kawasan 

 
3 naskah 

 
2 naskah 

 
66,6 % 

Jumlah kegiatan Pemetaan dan 
Penggambaran CB 

5 keg 4 keg 80 % 

Jumlah kegiatan Studi Pemintakatan 2 keg 2 keg 100 % 

Jumlah kegiatan Survei Maritim dan 
Tinggalan Arkelogi Bawah Air 

3 keg 2 keg 66,6 % 

Jumlah kegiatan Penilaian CB 1 keg 1 keg 100 % 

Jumlah kegiatan Pengumpulan Data 5  keg 5  keg 100 % 
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Pemugaran (Studi Kelayakan Arkeologis) 

Jumlah kegiatan Pengumpulan Data 
Pemugaran (Studi Teknis Arkeologis) 

4 keg 4 keg 100 % 

Jumlah Kegiatan Observasi Keterawatan 3 keg 3 keg 100% 

Jumlah kegiatan Studi Pencagarbudayaan 3 keg 3 keg 100% 

Jumlah kegiatan Pengumpulan Dokumen 
lama CB di Puslitarkenas 

1 keg 1 keg 100% 

 2. Meningkatnya publikasi 
Cagar Budaya dan 
upaya pelestariannya  

 
 
 

Jumlah kegiatan penyebaran informasi 
melalui media elektronik 

 
6 lok 

 
6 lok 

 
100 % 

Jumlah buku CB yang diterbitkan 4   judul 3 judul 75 % 

Jumlah buletin yang diterbitkan 2 edisi 1 edisi 50 % 

Jumlah leaflet yang tercetak 5 judul 5 judul 100% 

Jumlah poster yang tercetak 5 judul 15 judul 300 % 

Jumlah kegiatan pameran 3 keg 2 keg 75 % 

Jumlah pengadaan buku untuk 
perpustakaan 

50  buah 45 buah 90 % 

Jumlah CB Bergerak yang diberi 
imbalan/ganti rugi 

3 buah 1 buah 33,3 % 

 3. Meningkatnya 
koordinasi antar 
instansi terkait, baik 
vertikal maupun 
horisontal dalam rangka 
peningkatan pelestarian 
Cagar Budaya 

Jumlah kegiatan Pendampingan 
Penyusunan Perda 

1 keg 
(5 tahap) 

1 keg 
(5 tahap) 

100% 

Jumlah kegiatan koordinasi dan konsultasi 
program/ pengelolaan CB 

50  
kab/kota 

25 kab/kota 50 % 

Jumlah kegiatan Penanganan Kasus 3 kasus 5 kasus 166,6 % 

Jumlah kegiatan Pemantapan Program 1 keg 1 keg 100 % 

Monitoring dan evaluasi kegiatan 
pelestarian CB 

1 tahun 
(20 keg) 

  

Jumlah kegiatan monev jupel 10 kab 10 kab 100 % 

 4. Meningkatnya 
pemahaman 
masyarakat terhadap 
Cagar Budaya dan 
upaya pelestariannya 

Jumlah Kab/kota yang disosialisasi 
pelestarian CB 

4 Kab/kota 3 Kab/kota  
75 % 

Jumlah Juru Pelihara  yang ikut bimtek 63 orang 50 79,3 % 

Jumlah siswa/masyarakat yang paham 
Cagar Budaya 

300 org 500 166,6 % 

 5. Terwujudnya 
dokumentasi Cagar 
Budaya yang baik dan 
akurat 

Inventarisasi Data penetapan CB 1  
Kab/Kota 

1 Kab/Kota 100 % 

Jumlah duplikat BCB yang dibuat 1 buah 0 0 % 

 6. Meningkatnya kualitas 
sumberdaya manusia di 
BP3 Batusangkar 

Jumlah SDM yang ikut pelatihan dan 
pendidikan 

30 orang 52 orang 173,3 % 

 7. Meningkatnya upaya 
pelestarian Cagar 
Budaya 

Jumlah CB yang direhabilitasi/dipugar 5 lok 4 lok 80 % 

Jumlah CB batu yang dikonservasi 150 m2 172,93 m2 115,28 % 

Jumlah CB yang dipelihara dan diperbaiki 
Fasilitasnya 

1 lok 1 lok 100 % 

Jumlah jupel yang menerima peralatan 145 orang 145 orang 100 % 

Jumlah pengadaan peralatan dan bahan 
laboratorium 

10 unit 10 unit 100 % 

Jumlah situs yang ditata lingkungannya 4 lok 3 lok 75 % 

Jumlah situs yang diberi sarana 
perlindungan (papan nama dan larangan 
situs) 

20 lok 30 lok 150 % 

Jumlah Pembuatan dan Pemasangan 
leaflet/poster/ banner di bandara 

3 lok 0 lok 0 % 

 
Sementara itu, dari sisi akuntabilitas, catatan keuangan BP3 Batusangkar Tahun 

Anggaran 2011 sebagai berikut. Pada Tahun 2011, Balai Pelestarian Peninggalan 
Purbakala Batusangkar Wilayah  Kerja Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan 
Riau mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 8.900.000.000,-  (Kode 040-04.07) 
melalui DIPA Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala Batusangkar Tahun 2011 Nomor : 
0040/040-04.2.01/03/2011 tanggal 20 Desember 2010. Alokasi dana tersebut 
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digunakan untuk melaksanakan Program Kesejarahan, Kepurbakalaan dan 
Permuseuman yang tertuang dalam beberapa sub program antara lain:  

 1. Cagar Budaya yang dilindungi (kode 2598.01) dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 
335.022.000,- 

 2. Cagar Budaya yang dipelihara (kode 2598.02) dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 
1.288.040.000,- 

 3. Laboratorium Cagar Budaya (kode 2598.03) dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 
55.000.000,- 

 4. Cagar Budaya yang dipugar (kode 2598.04) dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 
652.215.000,- 

 5. Cagar Budaya yang dieksplorasi (kode 2598.05) dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 
76.250.000,- 

 6. Cagar Budaya yang ditetapkan (kode 2598.06) dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 
49.975.000,- 

 7. Kajian Pelestarian Cagar Budaya (kode 2598.07) dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 
61.880.000,- 

 8. Bimtek Bidang Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala (kode 2598.09) 
dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 146.670.000,- 

 9. Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya (kode 2598.10) dengan Pagu anggaran 
sebesar Rp. 684.247.000,- 
 10. Dokumentasi Pelestarian Cagar Budaya (kode 2598.12) dengan Pagu anggaran 
sebesar Rp. 240.040.000,- 
 11. Layanan Perkantoran (kode 2598.13) dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 
4.309.848.000,- 
 12. Layanan Kesekretariatan (kode 2598.14) dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 
1.000.813.000,- 

Pada tahun anggaran 2011 ini terdapat penyesuaian anggaran, yaitu 
penambahan pagu anggaran yang terdapat pada Program Layanan Perkantoran, kode 
001 (pembayaran gaji dan tunjangan) yakni sebesar Rp. 167.000.000,-. Perubahan ini 
terjadi karena adanya penambahan pegawai baru di lingkungan Balai Pelestarian 
Peninggalan Purbakala Batusangkar sebanyak 4 orang.  

Secara keseluruhan capaian kinerja BP3 batusangkar berdasarkan sasaran 
strategis yang telah ditetapkan untuk tahun 2011 pada Program Kesejarahan, 
Kepurbakalaan dan Permuseuman adalah sekitar 94,43 %. Adapun realisasi anggaran 
(daya serap) mencapai tingkat 86,54 %. Jika dibandingkan dengan tahun 2010, maka 
terdapat penurunan sebesar 2,1 % pada tingkat capaian kinerja dan sekitar 4,76 % 
pada realisasi anggaran (daya serap).  
 

 1.4.3. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Ketiga (2012)17 
Program dan Kegiatan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau 

untuk tahun anggaran 2012 dapat diuraikan sebagai berikut. 
 

                                                           
17

 Dikutip dan diadaptasi dari LAKIP BPCB Batusangkar 2012. 
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Tabel 1.11. Program Kegiatan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan 
Riau Tahun 2012 

Uraian Indikator 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(Target) 

 1. Cagar budaya yang 
dilindungi 

 

jumlah cagar budaya yang dilindungi 200 CB 

  Jumlah kegiatan pencagarbudayaan 3 kegiatan 

  jumlah kegiatan zonasi cagar budaya 2 kegiatan 

  jumlah cagar budaya yang diekskavasi 3 lokasi 

  jumlah kegiatan penanganan kasus  12 bulan 

  jumlah sarana perlindungan yang dibuat 30 buah 

  advokasi penyusunan Perda cagar budaya kabupaten Sijunjung 5 tahap 

  jumlah kegiatan penilaian cagar budaya 1 kegiatan 

  jumlah kegiatan pemberian imbalan temuan 1 kegiatan 

  jumlah kegiatan penilaian dampak rencana pembangunan 2 kegiatan 

 2. Cagar budaya yang 
dipelihara 

jumlah cagar budaya yang dipelihara 150 CB 

  jumlah kegiatan perawatan cagar budaya 3 kegiatan 

  cagar budaya yang dikonservasi 3 lokasi 

  jumlah kegiatan penataan lingkungan cagar budaya 3 kegiatan 

  jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas cagar budaya 21 kegiatan 

  jumlah kegiatan observasi keterawatan cagar budaya 3 kegiatan 

 3. Laboratorium cagar 
budaya 

jumlah peralatan laboratorium 10 unit 

 4. Cagar budaya yang 
dipugar 

 

jumlah cagar budaya yang dipugar 16 CB 

  jumlah kegiatan studi kelayakan pemugaran 5 kegiatan 

  jumlah kegiatan studi teknis pemugaran 6 kegiatan 

  jumlah kegiatan pemugaran cagar budaya 8 kegiatan 

  jumlah kegiatan evaluasi hasil pemugaran 3 kegiatan 

  jumlah kegiatan rehabilitasi pasca bencana gempa 1 kegiatan 

 5. Cagar Budaya yang 
dieksplorasi 

jumlah cagar budaya yang dieksplorasi 10 CB 

  jumlah kegiatan survei maritim dan tinggalan arkeologi bawah air 3 kegiatan 

 6. Cagar budaya yang 
ditetapkan 

 

jumlah cagar budaya yang ditetapkan 50 CB 

  jumlah kegiatan inventarisasi data penetapan 10 kegiatan 

  jumlah kegiatan penetapan cagar budaya 1 kegiatan 

 7. Kajian pelestarian 
cagar budaya 

jumlah naskah kajian pelestarian cagar budaya 3 naskah 

  jumlah kegiatan pelestarian dan pemanfaatan 3 kegiatan 

 8. Bimbingan teknis 
bidang pelestarian 
peninggalan sejarah 
dan purbakala 

jumlah peserta bimbingan teknis bidang pelestarian peninggalan sejarah dan 
purbakala 

50 peserta 

  jumlah kegiatan bimbingan teknis bidang pelestarian peninggalan sejarah 
dan purbakala 

2 kegiatan 

 9. Internalisasi 
pelestarian cagar 
budaya 

jumlah peserta internalisasi pelestarian cagar budaya 2500 peserta 

  jumlah kegiatan penyuluhan juru pelihara 3 kegiatan 

  jumlah kegiatan penerbitan dan pencetakan 4 kegiatan 

  jumlah kegiatan penyebaran informasi kepurbakalaan 2 kegiatan 

  jumlah kegiatan pameran kepurbakalaan 4 kegiatan 

  jumlah kegiatan sosialisasi pelestarian cagar budaya 3 kegiatan 

  jumlah kegiatan penataan dan pengelolaan ruang informasi 2 kegiatan 

  jumlah kegiatan pengelolaan perpustakaan  2 kegiatan  

 10. Dokumentasi 
pelestarian cagar 
budaya 

jumlah dokumen pelestarian cagar budaya 15 dokumen 

  jumlah kegiatan pendataan  8 kegiatan 

   jumlah kegiatan pengolahan data 5 kegiatan 

  jumlah kegiatan penggambaran cagar budaya 5 kegiatan 

  jumlah kegiatan pembuatan duplikat cagar budaya 1 kegiatan 

 11. Layanan perkantoran layanan perkantoran 12 bulan 

 12. Perangkat pengolah 
data dan komunikasi 

jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi 10 unit 

  jumlah kegiatan pengadaan alat pengolah data 1 kegiatan 

 13. Peralatan dan fasilitas 
perkantoran 

jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran 10 unit 

  jumlah kegiatan pengadaan peralatan perkantoran 1 kegiatan 



[31] 

Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Sumatera Barat 
2015–2019 

Sebagai catatan pada DIPA BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan 
Riau tahun anggaran 2012 (yang sudah tercantum pada kegiatan-kegiatan di atas) 
terdapat beberapa penyesuaian/penghematan anggaran pada Bulan Maret 2012. 
Penghematan anggaran yang dilakukan sebesar Rp. 2.088.840.000,-, sehingga pagu 
awal sebesar Rp. 12.745.000.000,- menjadi Rp. 10.656.160.000,-. Penghematan 
anggaran ini dilakukan pada kegiatan-kegiatan yang dianggap belum menjadi prioritas 
utama dalam pelestarian Cagar Budaya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain: 

 

Tabel 1.12. Penghematan Program Kegiatan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 
Kepulauan Riau Tahun 2012 

Uraian Indikator 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(Target) 

Pagu Penghematan 

 1. Cagar budaya yang 
dilindungi 

 

jumlah cagar budaya yang dilindungi 200 CB   

  jumlah kegiatan penanganan kasus  12 bulan 100.710.000 

  jumlah kegiatan penilaian dampak rencana 
pembangunan 

2 kegiatan 44.200.000 

 2. Cagar budaya yang 
dipugar 

jumlah cagar budaya yang dipugar 16 CB   

  jumlah kegiatan pemugaran cagar budaya 5 kegiatan 375.021.000 

  jumlah kegiatan evaluasi hasil pemugaran 3 kegiatan 13.500.000 

  jumlah kegiatan rehabilitasi pasca bencana gemp 1 kegiatan 1.000.000.000 

 3. Cagar Budaya yang 
dieksplorasi 

jumlah cagar budaya yang dieksplorasi 10 CB   

  jumlah kegiatan survei maritim dan tinggalan 
arkeologi bawah air 

3 kegiatan 76.800.000 

 4. Cagar budaya yang 
ditetapkan 

jumlah cagar budaya yang ditetapkan 50 CB   

  jumlah kegiatan penetapan cagar budaya 1 kegiatan 24.250.000 

 5. Bimbingan teknis 
bidang pelestarian 
peninggalan sejarah dan 
purbakala 

jumlah peserta bimbingan teknis bidang pelestarian 
peninggalan sejarah dan purbakala 

50 peserta   

  jumlah kegiatan bimbingan teknis bidang 
pelestarian peninggalan sejarah dan purbakala 

2 kegiatan 212.550.000 

 6. Internalisasi pelestarian 
cagar budaya 

jumlah peserta internalisasi pelestarian cagar budaya 2500 peserta   

  jumlah kegiatan pengelolaan perpustakaan  2 kegiatan 11.200.000 

 7. Layanan perkantoran  layanan perkantoran 12 bulan   

  Belanja pegawai transito  12 bulan 238.408.000 

TOTAL PENGHEMATAN 2.096.639.000 

 
Berdasarkan penghematan tersebut, maka program kegiatan BPCB Provinsi 

Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau setelah penghematan sebagai berikut.  
 

Tabel 1.13. Program Kerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau 
Tahun 2012 Pasca Penghematan 

Uraian Indikator 

Rencana 
Tingkat 
Capaian 
(Target) 

 1. Cagar budaya yang 
dilindungi 

jumlah cagar budaya yang dilindungi 200 CB 

  Jumlah kegiatan pencagarbudayaan 3 kegiatan 

  jumlah kegiatan zonasi cagar budaya 2 kegiatan 

  jumlah cagar budaya yang diekskavasi 3 lokasi 

  jumlah sarana perlindungan yang dibuat 30 buah 

  advokasi penyusunan Perda CB Kab. Sijunjung  5 tahap 

  jumlah kegiatan penilaian cagar budaya 1 kegiatan 

  jumlah kegiatan pemberian imbalan temuan 1 kegiatan 

 2. Cagar budaya yang jumlah cagar budaya yang dipelihara 150 CB 
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dipelihara   jumlah kegiatan perawatan cagar budaya 3 kegiatan 

  cagar budaya yang dikonservasi 3 lokasi 

  jumlah kegiatan penataan lingkungan cagar budaya 3 kegiatan 

  jumlah kegiatan pemeliharaan dan perbaikan fasilitas cagar budaya 21 kegiatan 

  jumlah kegiatan observasi keterawatan cagar budaya 3 kegiatan 

 3. Laboratorium cagar 
budaya 

jumlah peralatan laboratorium 10 unit 

 4. Cagar budaya yang 
dipugar 

jumlah cagar budaya yang dipugar 16 CB 

  jumlah kegiatan studi kelayakan pemugaran 5 kegiatan 

  jumlah kegiatan studi teknis pemugaran 6 kegiatan 

  jumlah kegiatan pemugaran cagar budaya 5 kegiatan 

 5. Cagar budaya yang 
ditetapkan 

jumlah cagar budaya yang ditetapkan 50 CB 

  jumlah kegiatan inventarisasi data penetapan 10 kegiatan 

 6. Kajian pelestarian 
cagar budaya 

jumlah naskah kajian pelestarian cagar budaya 3 naskah 

  jumlah kegiatan pelestarian dan pemanfaatan 3 kegiatan 

 7. Internalisasi 
pelestarian cagar 
budaya 

jumlah peserta internalisasi pelestarian cagar budaya 2500 peserta 

  jumlah kegiatan penyuluhan juru pelihara 3 kegiatan 

  jumlah kegiatan penerbitan dan pencetakan 4 kegiatan 

  jumlah kegiatan penyebaran informasi kepurbakalaan 2 kegiatan 

  jumlah kegiatan pameran kepurbakalaan 4 kegiatan 

  jumlah kegiatan sosialisasi pelestarian cagar budaya 3 kegiatan 

  jumlah kegiatan penataan dan pengelolaan ruang informasi 2 kegiatan 

 8. Dokumentasi 
pelestarian cagar 
budaya 

jumlah dokumen pelestarian cagar budaya 15 dokumen 

  jumlah kegiatan pendataan 8 kegiatan 

  jumlah kegiatan pengolahan data 5 kegiatan 

  jumlah kegiatan penggambaran cagar budaya 5 kegiatan 

  jumlah kegiatan pembuatan duplikat cagar budaya 1 kegiatan 

 9. Layanan perkantoran layanan perkantoran 12 bulan 

 10. Perangkat pengolah 
data dan komunikasi 

jumlah perangkat pengolah data dan komunikasi 10 unit 

  jumlah kegiatan pengadaan alat pengolah data 1 kegiatan 

 11. Peralatan dan fasi-
litas perkantoran 

jumlah peralatan dan fasilitas perkantoran 10 unit 

  jumlah kegiatan pengadaan peralatan perkantoran 1 kegiatan 

 
Berdasarkan program kerja di atas, maka capaian kinerja BPCB Sumatera Barat 

dapat diuraikan sebagai berikut.  
Sasaran 1 : Meningkatnya data yang lengkap dan akurat dalam 

rangka pemeliharaan dan pemanfaatan Cagar Budaya 
Jumlah sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu 
Inventarisasi dan Pendaftaran Peninggalan Purbakala yang terkait dengan 
pengumpulan data penetapan Cagar Budaya dalam rangka pelestarian dan 
pemanfaatannya. Capaian kinerja dapat dilihat berdasarkan beberapa kegiatan yang 
outputnya berupa meningkatnya data Cagar Budaya sebagimana tabel berikut: 
 

Tabel 1.14. Evaluasi Capaian Kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 
Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran 1 

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian 

 Inventarisasi dan Pendaftaran Peninggalan Purbakala    

1 Jumlah Kegiatan Inventarisasi Data Penetapan 10 kab/kota 10 kab/kota 100 % 

2 Jumlah Kegiatan Pencagarbudayaan 3 kab/kota 3 kab/kota 100 % 

3 Jumlah Kegiatan Pendataan Cagar Budaya 8 lok 8 lok 100 % 

Total Persentase 100 % 

 
Indikator kinerja dari sasaran ini adalah tercipta data terkait Cagar Budaya yang 
lengkap dalam rangka pelestarian dan pemanfaatan. Secara khusus data tersebut 
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nantinya dapat digunakan sebagai bahan pengajuannya dengan ketetapan SK Menteri 
(tingkat Nasional), SK Gubernur (tingkat provinsi) dan SK Bupati/Walikota (tingkat 
Kab/Kota). Secara umum capaian kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 
Kepulauan Riau dalam rangka pengumpulan data Cagar Budaya dalam rangka 
pelestarian dan pemanfaatannya ini mencapai 100 %. 
 

Sasaran 2 : Meningkatnya publikasi Cagar Budaya dan upaya 
pelestariannya 

Jumlah sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu Jumlah 
orang yang mengunjungi Cagar Budaya dan Kegiatan Pelestarian sebagaimana tabel 
berikut: 
 

Tabel 1.15. Evaluasi Capaian Kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 
Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran 2 

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian 

 Jumlah orang yang mengunjungi Cagar Budaya dan Kegiatan 
Pelestarian 

   

1 Jumlah Kegiatan Penerbitan dan Pencetakan buku Cagar Budaya 4 keg 3 keg 75 % 

Total Persentase 75 % 

Indikator capaian kinerja dari sasaran ini adalah jumlah kegiatan publikasi 
terkait Cagar Budaya yang secara tidak langsung akan berpengaruh kepada jumlah 
orang yang mengunjungi Cagar Budaya. Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja  BPCB 
Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau selama tahun 2012 adalah 75 %.  
 

Sasaran 3 : Meningkatnya koordinasi antar instansi terkait, baik 
vertikal maupun horizontal dalam rangka peningkatan 
pelestarian Cagar Budaya. 

Jumlah sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu 
Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana tabel berikut: 
 

Tabel 1.16. Evaluasi Capaian Kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 
Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran 3 

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian 

 Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya    

1 Jumlah Kegiatan Sosialisasi Cagar Budaya 3 lok 3 lok 100 % 

2 Jumlah Kegiatan Advokasi Penyusunan Perda Cagar Budaya di 
Kab. Sijunjung, Prov. Sumatera Barat 

5 tahap 4 tahap 80 % 

Total Persentase 93,3 % 

 
Tingkat capaian kinerja meningkatnya koordinasi dengan pihak eksternal dapat 

dilihat dari kegiatan yang dilakukan oleh BPCB antara lain berupa sosialisasi, advokasi 
penyusunan perda di daerah otonom. Sebagai imbas dari berbagai kegiatan yang telah 
dilakukan tersebut, selama tahun 2012 BPCB banyak dikunjungi oleh daerah otonom, 
Kepolisian, LSM maupun masyarakat yang berkonsultasi dan berkoordinasi terkait 
pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya yang ada di daerahnya.  Selain itu BPCB 
bersama dengan daerah otonom juga sudah mulai melakukan kerjasama terkait 
kegiatan teknis pelestarian Cagar Budaya. Kegiatan-kegiatan tersebut antara lain 
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dilakukan dengan Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kep. Riau, walaupun secara 
keseluruhan kerjasama yang telah dilakukan ini dinilai masih kurang baru dilakukan di 
beberapa daerah. Kedepannya dibutuhkan upaya-upaya lanjutan dalam rangka 
peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan semua pihak di wilayah kerja BPCB 
(Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau). 
 

Sasaran 4 : Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap Cagar 
Budaya dan upaya pelestariannya 

Jumlah sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu 
Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana tabel berikut: 
 

Tabel 1.17. Evaluasi Capaian Kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 
Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran 4 

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian 

 Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya    

1 Jumlah Penyebarluasan Informasi Kepurbakalaan 2 keg 1 keg 50 % 

2 Jumlah Pemberian Imbalan Temuan 1 keg 0 keg 0 % 

3 Jumlah Kegiatan Pameran Kepurbakalaan 4 keg 8 keg 200 % 

Total Persentase 83,3% 

Indikator capaian sasaran pada program ini dinilai masih belum optimal. 
Dibutuhkan peningkatan volume kegiatan dalam rangka meningkatkan pemahaman 
dan wawasan masyarakat terhadap Cagar Budaya kedepannya. 
 

Sasaran 5 : Terwujudnya dokumentasi Cagar Budaya yang baik dan 
akurat. 

Jumlah sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu 
Pengkajian Pelestarian Cagar Budaya sebagaimana tabel berikut: 

 
Tabel 1.18. Evaluasi Capaian Kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 

Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran 5 
No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian 

 Pengkajian Pelestarian Cagar Budaya    

1 Jumlah Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan 3 keg 2 keg 66,6 % 

2 Jumlah Kegiatan Zonasi Cagar Budaya 2 lok 2 lok 100 % 

3 Jumlah Kegiatan Pengolahan Data 5 keg 3 keg 60 % 

4 Jumlah Kegiatan Penggambaran Cagar Budaya 5 keg 4 keg 80 % 

5 Jumlah Kegiatan Pembuatan Duplikat Cagar Budaya 1 keg 1 keg 100 % 

6 Jumlah Kegiatan Penataan dan Pengelolaan Ruang Informasi 2 keg 1 keg 50 % 

7 Jumlah Kegiatan Penilaian Cagar Budaya 1 keg 1 keg 100 % 

Total Persentase 79,5 % 

 
Secara umum capaian kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 

Kepulauan Riau berdasarkan indikator sasaran kinerja pengkajian pelestarian Cagar 
Budaya guna terwujudnya dokumentasi Cagar Budaya yang baik dan akurat selama 
tahun 2012 adalah 79,5 %. 
 

Sasaran 6 : Meningkatnya kualitas sumberdaya budaya di 
lingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 
Kepulauan Riau. 
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Jumlah sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu 
Jumlah SDM yang Mampu Melakukan Pelestarian BCB/Situs/Kawasan  sebagaimana 
tabel berikut: 
 

Tabel 1.19. Evaluasi Capaian Kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 
Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran 6 

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian 

 Jumlah SDM yang Mampu Melakukan Pelestarian 
BCB/Situs/Kawasan   

   

1 Jumlah Kegiatan Penyuluhan Juru Pelihara 3 provinsi 3 provinsi 100 % 

Total Persentase 100 % 

 
Capaian sasaran BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau dalam 

peningkatan SDM dilingkungan bidang pelestarian Cagar Budaya ini adalah 100 %. 
Sebagai catatan kegiatan peningkatan SDM terkait pelestarian Cagar Budaya ini hanya 
yang dilakukan terhadap juru pelihara. Hal ini karena kegiatan bimbingan teknis bidang 
pelestarian Cagar Budaya yang mengundang pihak eksternal dan internal masuk dalam 
daftar salah satu kegiatan yang saving. Secara keseluruhan selama tahun 2012, 
peningkatan SDM pegawai dilingkungan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 
Kepulauan Riau mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.  
 

Sasaran 7 : Meningkatnya upaya pelestarian Cagar Budaya. 
Jumlah sasaran tersebut diukur dengan 1 (satu) Indikator Kinerja Kegiatan yaitu 

Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola sebagaimana tabel berikut: 
 

Tabel 1.20. Evaluasi Capaian Kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 
Kepulauan Riau berdasarkan Sasaran 7 

No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi Capaian 

 Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan dan Dikelola    

1 Jumlah Kegiatan Perawatan Cagar Budaya 3 keg 3 keg 100 % 

2 Jumlah Kegiatan Konservasi Cagar Budaya 3 keg 3 keg 100 % 

3 Jumlah Kegiatan Penataan Lingkungan Cagar Budaya 3 keg 3 keg 100 % 

4 Jumlah Kegiatan Pemeliharaan dan Perbaikan Fasilitas Cagar Budaya 21 keg 9 keg 42,8 % 

5 Jumlah Kegiatan Observasi Keterawatan Cagar Budaya 3 keg 3 keg 100 % 

6 Jumlah Kegiatan Studi Kelayakan Arkeologis 5 keg 5 keg 100 % 

7 Jumlah Kegiatan Studi Teknis Arkeologis 6 keg 5 keg 83,3 

8 Jumlah Kegiatan Pemugaran Cagar Budaya 5 CB 5 CB 100 % 

9 Jumlah Cagar Budaya yang diekskavasi 3 lok 3 lok 100 % 

10 Jumlah Sarana Perlindungan yang dibuat 30 buah 30 buah 100 % 

Total Persentase 92,61 % 

 
Secara umum capaian sasaran dalam upaya peningkatan pelestarian Cagar 

Budaya adalah 92,61 %. Indikator dari sasaran kegiatan adalah jumlah Cagar Budaya 
yang dikelola dan dilestarikan. Sementara itu, evaluasi capaian kinerja BPCB Provinsi 
Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau Tahun 2012 per sasaran adalah 89,1 %. Jika 
dibandingkan dengan tahun 2011 (94,33 %), terdapat penurunan sebesar 5,23 %.   
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Tabel 1.21. Capaian Kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau 
Berdasarkan Tujuan Tahun 2012  

No Tujuan Indikator Realisasi 

 1.  Meningkatkan pelestarian dan pemanfaatan 
Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, 
Riau dan Kepulauan Riau 

 1. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan dan Dikelola 
 2. Pengkajian Pelestarian Cagar Budaya  
 3. Inventarisasi dan Pendaftaran Peninggalan 
Purbakala 

90,7 % 

 2.  Meningkatkan profesionalitas SDM bidang 
pelestarian dan pemanfaatan Cagar Budaya 

Jumlah SDM yang Mampu Melakukan Pelestarian 
BCB/Situs/Kawasan   

100 % 

 3.  Meningkatkan kerjasama antar instansi dan 
lintas sektoral 

Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya  
 

 88,3 % 

 4.  Meningkatkan kepedulian masyarakat 
terhadap kelestarian Cagar Budaya. 

Jumlah orang yang mengunjungi Cagar Budaya dan 
Kegiatan Pelestarian  

75 % 

 5.  Menjalin kerjasama dengan LSM di bidang 
pelestarian budaya. 

Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya  
 

88,3 % 

 

Berdasarkan tabel diatas, rata-rata capaian kinerja BPCB Provinsi Sumatera 
Barat, Riau dan Kepulauan Riau tahun anggaran 2012 per-tujuan adalah 88,46 %. 
Kegiatan yang dilaksanakan guna peningkatan tujuan menjalin kerjasama dengan LSM 
di bidang pelestarian Cagar Budaya dianggap baik. Selama tahun 2012 telah terjalin 
beberapa kegiatan pelestarian Cagar Budaya yang melibatkan LSM di beberapa daerah 
seperti yang dilaksanakan di Kota Pekanbaru, Provinsi Riau. Dalam penyusunan 
rencana pembuatan Desa Budaya di Senapelan, BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau 
dan Kepulauan Riau bekerjasama dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Provinsi 
dan Kota) Pekabaru melibatkan LSM serta masyarakat setempat. Kedepannya 
kerjasama ini dihararapkan terus terjalin dan juga dapat dilakukan di daerah lainnya.  

Terakhir, dari sisi akuntabilitas, pada Tahun 2012, BPCB Provinsi Sumatera 
Barat, Riau dan Kepulauan Riau mendapatkan Pagu Anggaran sebesar Rp. 
12.745.000.000,-  berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
(DIPA) Tahun Anggaran 2012 Nomor: 0040/040-04.2.01/03/2012 tanggal 9 Desember 
2011. Pada bulan maret (berdasarkan Surat Dit. Dirjen Sepur Nomor: 
21/ND/Dirjen/SP/2012 Tanggal 8 Maret 2012 Tentang Exercise Penghematan Tahun 
Anggaran 2012), pagu anggaran BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan 
Riau mengalami saving (penghematan anggaran) sebesar Rp. 2.088.840.000,- sehingga 
pagu anggaran total menjadi Rp. 10.656.160.000,-.  

Pada akhr tahun anggaran, daya serap BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 
Kepulauan Riau mencapai sebesar 81,6 %. Jika dibanding dengan tahun 2011 (sebesar 
86,54 %), secara umum terdapat penurunan sebesar 4,94 %. Namun, walaupun terjadi 
penurunan capaian kinerja dan daya serap yang diakibatkan berbagai faktor, secara 
keseluruhan capaian kinerja (per-sasaran dan tujuan) serta daya serap dinilai baik. 
Penurunan daya serap tersebut diakibat karena beberapa faktor antara lain: 

 1. Adanya penghematan anggaran (saving). 
 2. Belum optimalnya pelaksanaan program kegiatan  
 3. Penambahan pagu anggaran dari tahun sebelumnya 
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 1.4.4. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Keempat (2013)18 
Berdasarkan program kerja yang telah disusun, BPCB Sumatera Barat pada 

tahun anggaran 2013 mempunyai rumusan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang 
disusun berdasarkan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai tolak ukur keberhasilan.  

 
Tabel 1.22. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 

Kepulauan Riau Tahun 2013 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama Target 

1 2 3 

 1. Meningkatnya data yang lengkap 
dan akurat dalam rangka 
pemeliharaan CB 

Jumlah Cagar Budaya yang Diinventarisasi 160 CB 

 2. Meningkatnya publikasi Cagar 
Budaya dan upaya pelestariannya 

Jumlah Dokumen Pelestarian Cagar Budaya 79  
Dokumen 

 3. Meningkatnya koordinasi antar 
instansi terkait, baik vertikal 
maupun horizontal dalam rangka 
pelestarian Cagar Budaya 

Jumlah Peserta Sinkronisasi Program dan Kegiatan dengan 
instansi terkait 

50 Peserta 

Jumlah orang yang diberikan Bimbingan Teknis terkait 
Pelestarian Cagar Budaya 

85 Peserta 

 4. Meningkatnya pemahaman 
masyarakat terhadap Cagar 
Budaya dan upaya pelestariannya 

Jumlah Media sebagai sarana penyebaran informasi 
kepurbakalaan  

9 media 

Jumlah kegiatan pameran kepurbakalaan 8 event 

Jumlah kegiatan Sosialisasi pelestarian Cagar Budaya di 
wilayah kerja BPCB Provinsi Sumbar, Riau, dan Kepri 

6 event 

Jumlah peserta Jambore Purbakala 100 peserta 

 5. Terwujudnya dokumentasi Cagar 
Budaya yang baik dan akurat 

Jumlah pengkajian pelestarian Cagar Budaya 26 Naskah 

 6. Meningkatnya kualitas Sumber 
Daya Manusia di Lingkungan BPCB 
Provinsi Sumatera Barat, Riau, 
Kepulauan Riau. 

Jumlah SDM pelestari Cagar Budaya yang ditingkatkan  108 orang 

Jumlah PNS yang dibina dan ditingkatkan SDMnya 85 orang 

Jumlah Juru Pelihara yang diberikan penyuluhan dan 
pembinaan 

145 juru Pelihara 

 7. Meningkatnya upaya pelestarian 
Cagar Budaya 

Jumlah Cagar Budaya Yang dilestarikan 217 CB 

Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola 27 CB 

Jumlah Cagar Budaya yang diberi imbalan temuan 5 buah 

 
Berdasarkan rumusan Rencana Kinerja Tahunan tersebut, maka dirumuskan 

Penetapan Kinerja (PK) BPCB Batusangkar Tahun 2013 sebagai berikut.  
 

Tabel 1.23. Penetapan Kinerja (PK) BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 
Kepulauan Riau Tahun 2013 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 
(IKU) 

Target Program Kegiatan Anggaran 

1 2 3 4 5 

 1. Meningkatnya data 
yang lengkap dan akurat 
dalam rangka 
pemeliharaan Cagar 
Budaya 

Jumlah Cagar Budaya 
yang Diinventarisasi 

160 CB 1. Survei Maritim dan 
Tinggalan Arkeologi 
Bawah Air 

2. Inventarisasi Data 
3. Pendataan CB 
4. Verifikasi Peninggalan 

Purbakala 

399.578.000 

 2. Meningkatnya publikasi 
Cagar Budaya dan 
upaya pelestariannya 

Jumlah Dokumen 
Pelestarian Cagar 
Budaya 

79  
Dokumen 

1. Penerbitan dan 
Pencetakan (Buletin, Buku 
Kepurbakalaan, Booklet 
dan Leaflet) 

2. Pengolahan Data CB 
(Perekaman dan 

762.992.000 

                                                           
18

 Dikutip dan diadaptasi dari LAKIP BPCB Batusangkar 2013. 
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Pengolahan Data Audio 
Visual CB dan Pengolahan 
Data SIG/Peta Digital CB) 

3. Penggambaran CB 
4. Duplikasi CB 
5. Pengelolaan Perpustakaan 

(pengadaan buku) 

 3. Meningkatnya 
koordinasi antar 
instansi terkait, baik 
vertikal maupun 
horizontal dalam rangka 
pelestarian Cagar 
Budaya 

Jumlah Peserta 
Sinkronisasi Program 
dan Kegiatan dengan 
instansi terkait 

50 Peserta 1. Sinkronisasi Program dan 
Kegiatan dengan Instansi 
Terkait 

113.968.000 

Jumlah orang yang 
diberikan Bimbingan 
Teknis terkait 
Pelestarian Cagar 
Budaya 

85 Peserta 1. Bimbingan Teknis 
Pelestarian Cagar Budaya 

131.391.000 

 4. Meningkatnya 
pemahaman 
masyarakat terhadap 
Cagar Budaya dan 
upaya pelestariannya 

Jumlah Media sebagai 
sarana penyebaran 
informasi kepurbakalaan  

9 media 1. Penyebaran Informasi 
Kepurbakalaan di Media 
Elektronik 

2. Penyebaran Informasi 
melalui media Cetak 

113.691.000 

Jumlah kegiatan 
pameran kepurbakalaan 

8 event 1. Pameran Kepurbakalaan 
 

186.648.000 

Jumlah kegiatan 
Sosialisasi pelestarian 
Cagar Budaya di wilayah 
kerja BPCB Provinsi 
Sumbar, Riau, dan Kepri 

6 event 1. Sosialisasi Pelestarian 
Cagar Budaya 

270.730.000 

Jumlah peserta Jambore 
Purbakala 

100 peserta 1. Jambore Purbakala 69.515.000 

 5. Terwujudnya 
dokumentasi Cagar 
Budaya yang baik dan 
akurat 

Jumlah pengkajian 
pelestarian Cagar 
Budaya 

26 Naskah 1. Zonasi Tinggalan 
Purbakala dan Cagar 
Budaya 

2. Ekskavasi Penyelamatan 
3. Evaluasi Keterancaman 

Cagar Budaya 
4. Observasi Keterawatan 

Cagar Budaya 
5. Studi Kelayakan 

Pemugaran 
6. Studi Teknis Pemugaran 
7. Kajian Pelestarian Cagar 

Budaya 

638.114.000 

 6. Meningkatnya kualitas 
Sumber Daya Manusia 
di Lingkungan BPCB 
Provinsi Sumatera 
Barat, Riau, Kepulauan 
Riau. 

Jumlah SDM pelestari 
Cagar Budaya yang 
ditingkatkan  

108 orang 1. Peningkatan Kapasitas 
SDM 

600.750.000 

Jumlah PNS yang dibina 
dan ditingkatkan 
SDMnya 

85 orang 1. Pembinaan PNS 189.163.000 

Jumlah Juru Pelihara 
yang diberikan 
penyuluhan dan 
pembinaan 

145 juru 
Pelihara 

1. Bimbingan dan 
Penyuluhan Juru Pelihara 

73.347.000 

 7. Meningkatnya upaya 
pelestarian Cagar 
Budaya 

Jumlah Cagar Budaya 
Yang dilestarikan 

217 Cagar 
Budaya 

1. Pelanggaran UU Cagar 
Budaya No.11 Tahun 2010 

2. Sarana Perlindungan 
Tinggalan Purbakala 

3. Advokasi Penyusunan 
Peraturan Daerah 

4. Perawatan Cagar Budaya 
5. Konservasi Cagar Budaya 
6. Evaluasi Hasil Konservasi 
7. Pemugaran Cagar Budaya 
8. Evaluasi Hasil Pemugaran 

3.023.490.000 

Jumlah Cagar Budaya 27 Cagar 1. Penataan Lingkungan 682.428.000 
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Yang dikelola Budaya 2. Pemeliharaan dan 
Perbaikan Fasilitas Cagar 
Budaya 

3. Penataan dan Pengelolaan 
Ruang Informasi 

Jumlah Cagar Budaya 
yang diberi imbalan 
temuan 

5 buah 1. Pemberian Imbalan 
Temuan 

115.040.000 

 
Berdasarakan RKT dan PK yang telah disusun tersebut, pada akhir tahun 

anggaran 2013 dapat dilihat Capaian Kinerja BPCB Sumatera Barat, baik berdasaran 
Sasaran Strategis dan IKU maupun berdasar realisasi anggaran. Hal ini dapat dilihat 
pada dua tabel berikut.  

 
Tabel 1.24. Capaian Kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau 

Tahun 2013 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 
Target Realisasi 

Capaian 
(%) 

1 2 3 4 5 

 1. Meningkatnya data yang 
lengkap dan akurat dalam 
rangka pemeliharaan Cagar 
Budaya 

Jumlah Cagar Budaya yang Diinventarisasi 160 CB 184 CB 115 % 

 2. Meningkatnya publikasi 
Cagar Budaya dan upaya 
pelestariannya 

Jumlah Dokumen Pelestarian Cagar 
Budaya 

79  
Dokumen 

78  
Dokumen 

98,7 % 

 3. Meningkatnya koordinasi 
antar instansi terkait, baik 
vertikal maupun horizontal 
dalam rangka pelestarian 
Cagar Budaya 

Jumlah Peserta Sinkronisasi Program dan 
Kegiatan dengan instansi terkait 

50 Peserta 20 peserta 40 % 

Jumlah orang yang diberikan Bimbingan 
Teknis terkait Pelestarian Cagar Budaya 

85 Peserta 90 peserta 105,8 % 

 4. Meningkatnya pemahaman 
masyarakat terhadap Cagar 
Budaya dan upaya 
pelestariannya 

Jumlah Media sebagai sarana penyebaran 
informasi kepurbakalaan  

9 media 9 media 100 % 

Jumlah kegiatan pameran kepurbakalaan 8 event 8 event 100 % 

Jumlah kegiatan Sosialisasi pelestarianCB 
di wilayah kerja BPCB Provinsi Sumbar, 
Riau, dan Kepri 

6 event 5 event 81,5 % 

Jumlah peserta Jambore Purbakala 100 peserta 43 peserta 43 % 

 5. Terwujudnya dokumentasi 
Cagar Budaya yang baik dan 
akurat 

Jumlah pengkajian pelestarian Cagar 
Budaya 

26 Naskah 21 naskah 80,7 % 

 6. Meningkatnya kualitas 
Sumber Daya Manusia di 
Lingkungan BPCB Provinsi 
Sumatera Barat, Riau, 
Kepulauan Riau. 

Jumlah SDM pelestari Cagar Budaya yang 
ditingkatkan  

108 orang 139 orang 128,7 % 

Jumlah PNS yang dibina dan ditingkatkan 
SDMnya 

85 orang 80 orang 94,1 % 

Jumlah Juru Pelihara yang diberikan 
penyuluhan dan pembinaan 

145 juru 
Pelihara 

145 juru 
pelihara 

100 % 

 7. Meningkatnya upaya 
pelestarian Cagar Budaya 

Jumlah Cagar Budaya Yang dilestarikan 217 CB 202 CB 79 % 

Jumlah Cagar Budaya Yang dikelola 27 CB 27 CB 100 % 

Jumlah Cagar Budaya yang diberi imbalan 
temuan 

5 buah 0 buah 0 % 

RERATA CAPAIAN 84,4 % 

 

Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja BPCB Provinsi 
Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2013 berdasarkan 
sasaran strategis yang telah ditetapkan secara keseluruhan adalah sebesar 84,4 %.  
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Sementara itu, hubungan tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan 
tingkat realisasi anggaran yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 1.25. Akuntabilitas Keuangan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 

Kepulauan Riau Tahun 2013 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % 

 1. Meningkatnya 
data yang 
lengkap dan 
akurat dalam 
rangka 
pemeliharaan 
Cagar Budaya 

Jumlah Cagar 
Budaya yang 
Diinventarisasi 

1. Survei Maritim dan Tinggalan 
Arkeologi Bawah Air 

2. Inventarisasi Data 
3. Pendataan Cagar Budaya 
4. Verifikasi Peninggalan 

Purbakala 

399.578.000 312.460.000 78% 

 2. Meningkatnya 
publikasi Cagar 
Budaya dan 
upaya 
pelestariannya 

Jumlah Dokumen 
Pelestarian Cagar 
Budaya 

1. Penerbitan dan Pencetakan 
(Buletin, Buku Kepurbakalaan, 
Booklet dan Leaflet) 

2. Pengolahan Data CB 
(Perekaman dan Pengolahan 
Data Audio Visual CB dan 
Pengolahan Data SIG/Peta 
Digital CB) 

3. Penggambaran CB 
4. Duplikasi CB 
5. Pengelolaan Perpustakaan 

(pengadaan buku) 

762.992.000 223.346.000 29% 

 3. Meningkatnya 
koordinasi antar 
instansi terkait, 
baik vertikal 
maupun 
horizontal 
dalam rangka 
pelestarian 
Cagar Budaya 

Jumlah Peserta 
Sinkronisasi 
Program dan 
Kegiatan dengan 
instansi terkait 

1. Sinkronisasi Program dan 
Kegiatan dengan Instansi 
Terkait 

113.968.000 16.768.000 15% 

Jumlah orang yang 
diberikan 
Bimbingan Teknis 
terkait Pelestarian 
CB 

1. Bimbingan Teknis Pelestarian 
Cagar Budaya 

131.391.000 138.004.000 105
% 

 4. Meningkatnya 
pemahaman 
masyarakat 
terhadap Cagar 
Budaya dan 
upaya 
pelestariannya 

Jumlah Media 
sebagai sarana 
penyebaran 
informasi 
kepurbakalaan  

1. Penyebaran Informasi 
Kepurbakalaan di Media 
Elektronik 

2. Penyebaran Informasi melalui 
media Cetak 

113.691.000 86.844.000 78,5
% 

Jumlah kegiatan 
pameran 
kepurbakalaan 

 1. Pameran Kepurbakalaan 
 

186.648.000 118.601.000 64% 

Jumlah kegiatan 
Sosialisasi 
pelestarian CB di 
wilayah kerja 
(Provinsi Sumbar, 
Riau, dan Kepri) 

1. Sosialisasi Pelestarian Cagar 
Budaya 

267.730.000 183.425.000 68% 

Jumlah peserta 
Jambore Purbakala 

1. Jambore Purbakala 69.515.000 56.937.000 82% 

 5. Terwujudnya 
dokumentasi 
Cagar Budaya 
yang baik dan 
akurat 

Jumlah pengkajian 
pelestarian Cagar 
Budaya 

1. Zonasi Tinggalan Purbakala 
dan Cagar Budaya 

2. Ekskavasi Penyelamatan 
3. Evaluasi Keterancaman Cagar 

Budaya 
4. Observasi Keterawatan Cagar 

Budaya 
5. Studi Kelayakan Pemugaran 
6. Studi Teknis Pemugaran 
7. Kajian Pelestarian CB 

638.114.000 451.782.000 71% 

 6. Meningkatnya Jumlah SDM 1. Peningkatan Kapasitas SDM 600.750.000 588.479.000 98% 
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kualitas Sumber 
Daya Manusia di 
Lingkungan 
BPCB Provinsi 
Sumatera Barat, 
Riau, Kepulauan 
Riau. 

pelestari CB yang 
ditingkatkan  

Jumlah PNS yang 
dibina dan 
ditingkatkan 
SDMnya 

1. Pembinaan PNS 189.163.000 49.368.000 26% 

Jumlah Juru 
Pelihara yang 
diberikan 
penyuluhan dan 
pembinaan 

1. Bimbingan dan Penyuluhan 
Juru Pelihara 

73.347.000 46.534.000 63% 

 7. Meningkatnya 
upaya 
pelestarian 
Cagar Budaya 

Jumlah Cagar 
Budaya Yang 
dilestarikan 

1. Pelanggaran UU Cagar Budaya 
No.11 Tahun 2010 

2. Sarana Perlindungan Tinggalan 
Purbakala 

3. Advokasi Penyusunan 
Peraturan Daerah 

4. Perawatan Cagar Budaya 
5. Konservasi Cagar Budaya 
6. Evaluasi Hasil Konservasi 
7. Pemugaran Cagar Budaya 
8. Evaluasi Hasil Pemugaran 

3.023.490.000 2.396.446.000 79% 

Jumlah Cagar 
Budaya Yang 
dikelola 

1. Penataan Lingkungan 
2. Pemeliharaan dan Perbaikan 

Fasilitas CB 
3. Penataan dan Pengelolaan 

Ruang Informasi 

682.428.000 643.667.000 94% 

Jumlah CB yang 
diberi imbalan 
temuan 

1. Pemberian Imbalan Temuan 115.040.000 0 0% 

TOTAL 7.370.845.000 5.312.661.000 72% 

 
Berdasarkan data di atas, daya serap BPCB Provinsi Sumatera Barat 

berdasarkan sasaran strategis yang telah ditetapkan yang diukur dengan indikator 
kinerja utama (IKU) yang didukung oleh program kegiatan adalah sebesar Rp. 
5.312.661.000 dari total anggaran Rp. 7.730.845.000. Jika dikalkulasikan, daya serap 
BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau berdasarkan sasaran strategis 
yang hendak dicapai adalah sebesar 72 %. 
 

 1.4.5. Sasaran dan Capaian Kinerja Tahun Kelima (2014)19 
Berdasarkan program kerja yang telah disusun, BPCB Sumatera Barat pada 

tahun anggaran 2014 mempunyai rumusan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) yang 
disusun berdasarkan IKU (Indikator Kinerja Utama) sebagai tolak ukur keberhasilan.  

 
Tabel 1.26. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 

Kepulauan Riau Tahun 2014 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

1 2 3 

 1. Meningkatnya upaya pelestarian Cagar 
Budaya  

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 178 CB 

Jumlah Cagar Budaya yang diberi imbalan temuan 5 CB 

 2. Meningkatnya data yang lengkap dan 
akurat dalam rangka pelestarian Cagar 
Budaya  

Jumlah Cagar Budaya Didata  
 

60 CB 

 3. Terwujudnya dokumentasi Cagar Budaya Jumlah naskah kajian Pelestarian Cagar Budaya  27 naskah 

                                                           
19

 Dikutip dan diadaptasi dari LAKIP BPCB Batusangkar 2014. 



[42] 

Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Sumatera Barat 
2015–2019 

yang baik dan akurat  

 4. Meningkatnya pemahaman masyarakat 
terhadap Cagar Budaya dan upaya 
pelestariannya  

Jumlah Peserta  kegiatan penyebaran informasi 
kepurbakalaan (media elektronik dan cetak) 

700 peserta 

Jumlah pengunjung/peserta Kegiatan Pameran 
Kepurbakalaan 

1.111 peserta 

Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi Pelestarian Cagar 
Budaya di Wilayah Kerja BPCB Batusangkar  

150 peserta 

 5. Meningkatnya publikasi Cagar Budaya 
dan upaya pelestariannya  

Jumlah dokumen pelestarian Cagar Budaya  115 dokumen 

 6. Meningkatnya koordinasi antar instansi 
terkait dalam rangka pelestarian Cagar 
Budaya  

Jumlah peserta sinkronisasi program dan kegiatan 
dengan instansi terkait pelestarian Cagar Budaya  

71 peserta 

 7. Meningkatnya kualitas SDM di lingkungan 
BPCB Sumbar, Riau, dan  Kepri  

Jumlah SDM Pelestari Cagar Budaya Yang ditingkatkan  85 peserta 

Jumlah PNS yang dibina dan ditingkatkan 
kompetensinya  

78 peserta 

Jumlah juru pelihara yang diberi penyuluhan dan 
pembinaan  

146 peserta 

 
Berdasarkan rumusan Rencana Kinerja Tahunan tersebut, maka dirumuskan 

Penetapan Kinerja (PK) BPCB Batusangkar Tahun 2014 sebagai berikut.  
 

Tabel 1.27. Penetapan Kinerja (PK) BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 
Kepulauan Riau Tahun 2014 

Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 
Target Program Kegiatan Anggaran 

1 2 3 4 5 

 1. Meningkatnya upaya 
pelestarian Cagar 
Budaya 

 

Jumlah Cagar Budaya 
yang dilestarikan 

178 CB  1. PengamananCB 
 2. Advokasi Penyusunan 

Peraturan Daerah 
 3. Pengurusan sertifikat tanah 

situs 
 4. Perawatan CB 
 5. Konservasi CB 
 6. Evaluasi Hasil Konservasi 
 7. Pemugaran CB 
 8. Evaluasi Hasil Pemugaran 
 9. Penataan Lingkungan 
 10. Pemeliharaan dan Perbaikan 

Fasilitas CB 
 11. Penataan dan pengelolaan 

ruang informasi 

139.166.000 
30.950.000 

 
18.265.000 

 
79.290.000 

194.667.000 
9.840.000 

1.298.965.000 
43.572.000 

437.578.000 
394.634.000 

 
37.790.000 

 

Jumlah Cagar Budaya 
yang diberi imbalan 
temuan 

5 CB  1. Pemberian Imbalan Temuan 119.320.000 

 2. Meningkatnya data 
yang lengkap dan akurat 
dalam rangka 
pelestarian CB 

Jumlah Cagar Budaya 
Didata 

60  
CB 

 1. Survei Maritim dan Tinggalan 
Arkeologi Bawah Air 

 2. Pendataan Cagar Budaya 

83.920.000 
 

181.410.000 

 3. Terwujudnya 
dokumentasi Cagar 
Budaya yang baik dan 
akurat 

Jumlah naskah kajian 
Pelestarian Cagar 
Budaya 

27 
naskah 

 1. Zonasi CB 
 2. Ekskavasi Penyelamatan 
 3. Studi Keterancaman CB 
 4. Observasi Keterawatan CB 
 5. Studi Kelayakan Pemugaran 
 6. Studi Teknis Pemugaran 
 7. Kajian Pelestarian Cagar 

Budaya 

44.940.000 
157.260.000 

37.060.000 
58.825.000 
85.290.000 

159.135.000 
266.250.000 

 4. Meningkatnya 
pemahaman 
masyarakat terhadap 
Cagar Budaya dan 
upaya pelestariannya 

Jumlah Peserta  kegiatan 
penyebaran informasi 
kepurbakalaan (media 
elektronik dan cetak) 

700 
peserta 

 1. Penyebaran Informasi 
Kepurbakalaan di Media 
Elektronik 

 2. Penyebaran Informasi melalui 
media Cetak 

95.270.000 
 
 

122.675.000 
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Jumlah pengunjung/ 
peserta Kegiatan 
Pameran Kepurbakalaan 

1.111 
peserta 

 1. Pameran Kepurbakalaan 
 

175.480.000 

Jumlah peserta kegiatan 
Sosialisasi Pelestarian CB 
di Wilayah Kerja BPCB 
Batusangkar  

150 
peserta 

 1. Sosialisasi Pelestarian Cagar 
Budaya 

138.392.000 

 5. Meningkatnya publikasi 
Cagar Budaya dan 
upaya pelestariannya 

Jumlah dokumen 
pelestarian Cagar 
Budaya 

115 
dokumen 

 1. Penerbitan dan Pencetakan 
(Buletin, Buku Kepurbakalaan, 
Booklet dan Leaflet) 

 2. Pengelolaan Perpustakaan 
(pengadaan buku) 

 3. Pengolahan Data CB 
(Perekaman dan Pengolahan 
Data Audio Visual CB dan 
Pengolahan Data SIG/Peta 
Digital CB) 

 4. Penggambaran CB 
 5. Duplikasi CB 

432.565.000 
 
 

10.360.000 
 

243.035.000 
 
 
 
 

38.522.000 
61.298.000 

 6. Meningkatnya 
koordinasi antar 
instansi terkait dalam 
rangka pelestarian 
Cagar Budaya 

Jumlah peserta 
sinkronisasi program 
dan kegiatan dengan 
instansi terkait 
pelestarian Cagar 
Budaya 

71 
peserta 

 1. Sinkronisasi Program dan 
Kegiatan dengan Instansi 
Terkait di wilayah kerja BPCB 

174.916.000 

 7. Meningkatnya kualitas 
SDM di lingkungan BPCB 
Sumbar, Riau, dan  
Kepri 

Jumlah SDM Pelestari CB 
Yang ditingkatkan 

85 
peserta 

 1. Peningkatan Kapasitas SDM 
 2. Bimbingan Teknis Pelestarian 

CB 

451.934.000 
267.640.000 

Jumlah PNS yang dibina 
dan ditingkatkan 
kompetensinya 

78 
peserta 

 1. Pembinaan PNS 
 

140.670.000 

Jumlah juru pelihara 
yang diberi penyuluhan 
dan pembinaan 

146 
orang 

 1. Bimbingan dan Penyuluhan 
Juru Pelihara 

 

86.420.000 
 
 

 
Berdasarkan RKT dan PK yang telah disusun tersebut, pada akhir tahun 

anggaran 2014 dapat dilihat Capaian Kinerja BPCB Sumatera Barat, baik berdasaran 
Sasaran Strategis dan IKU maupun berdasar realisasi anggaran. Hal ini dapat dilihat 
pada dua tabel berikut.  

 
Tabel 1.28. Rekapitulasi Capaian Kinerja BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 

Kepulauan Riau Tahun 2014 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Utama 

(IKU) 
Target Realisasi  Capaian 

(%) 

1 2 3 4 5 

 1. Meningkatnya upaya 
pelestarian Cagar Budaya  

Jumlah Cagar Budaya Yang Dilestarikan  178 CB 141 CB 79,21 % 

Jumlah Cagar Budaya Yang Diberi Imbalan 
Temuan  

5 CB 4 CB 80 % 

 2. Meningkatnya data yang 
lengkap dan akurat dalam 
rangka pelestarian cagar 
budaya  

Jumlah Cagar Budaya yang didata 60 CB 390 CB 650 % 

 3. Terwujudnya dokumentasi 
cagar budaya yang baik dan 
akurat  

Jumlah naskah kajian Pelestarian Cagar 
Budaya  
 

27 naskah 34 naskah 125,92 % 

 4. Meningkatnya pemahaman 
masyarakat terhadap CB dan 
upaya pelestariannya  

Jumlah Peserta  kegiatan penyebaran 
informasi kepurbakalaan (media 
elektronik dan cetak) 

700 peserta 700 peserta 100 % 

Jumlah pengunjung/peserta Kegiatan 
Pameran Kepurbakalaan 

1.111 peserta 1.500 peserta 135,01 % 
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Jumlah peserta kegiatan Sosialisasi 
Pelestarian Cagar Budaya di Wilayah Kerja 
BPCB Batusangkar  

150 peserta 170 peserta 113,33 

 5. Meningkatnya publikasi 
cagar budaya dan upaya 
pelestariannya  

Jumlah dokumen pelestarian cagar 
budaya  
 

115 dokumen 121 dokumen 105,21 % 

 6. Meningkatnya koordinasi 
antar instansi terkait dalam 
rangka pelestarian cagar 
budaya  

Jumlah peserta sinkronisasi program dan 
kegiatan dengan instansi terkait 
pelestarian cagar budaya  

71 Peserta 42 Peserta 59,15 % 

 7. Meningkatnya kualitas SDM 
di lingkungan BPCB Sumbar, 
Riau, dan  Kepri  

Jumlah SDM Pelestari CB Yang 
ditingkatkan 

85 peserta 58 peserta 68,23 % 

Jumlah PNS yang dibina dan ditingkatkan 
kompetensinya 

78 peserta 78 peserta 100 % 

Jumlah juru pelihara yang diberi 
penyuluhan dan pembinaan 

146 peserta 143 peserta 97,94 % 

REKAPITULASI TOTAL 142,83 % 

 
Tabel diatas menunjukkan bahwa tingkat capaian kinerja BPCB Provinsi 

Sumatera Barat, Riau dan Kepulauan Riau selama tahun anggaran 2014 berdasarkan 
sasaran strategis yang telah ditetapkan secara keseluruhan adalah sebesar 142,8 %.  
Sementara itu, hubungan tingkat capaian kinerja setiap sasaran strategis dengan 
tingkat realisasi anggaran yang digunakan dapat dilihat pada tabel berikut. 

 
Tabel 1.29. Akuntabilitas Keuangan BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau dan 

Kepulauan Riau Tahun 2014 
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan/Sub Kegiatan Anggaran Realisasi % 

Meningkatnya 
upaya pelestarian 
Cagar Budaya 

Jumlah Cagar 
Budaya Yang 
dilestarikan 

 1. Pengamanan CB 
 2. Advokasi Penyusunan 

Peraturan Daerah 
 3. Pengurusan sertifikat tanah 

situs 
 4. Perawatan CB 
 5. Konservasi CB 
 6. Evaluasi Hasil Konservasi 
 7. Pemugaran CB 
 8. Evaluasi Hasil Pemugaran 
 9. Penataan Lingkungan 
 10. Pemeliharaan dan Perbaikan 

Fasilitas CB 
 11. Penataan dan pengelolaan 

ruang informasi 

139.166.000 
30.950.000 

 
18.265.000 

 
79.290.000 

194.667.000 
9.840.000 

1.298.965.000 
43.572.000 

437.578.000 
394.634.000 

 
37.790.000 

116.443.500 
16.892.000 

 
14.376.000 

 
72.855.950 

175.516.500 
5.910.000 

1.141.177.200 
39.520.000 

404.577.100 
373.978.000 

 
36.715.000 

83,6 
54,5  

 
78,7  

 
91,8  
90,1  
60,0  
87,8  
90,7  
92,4  
94,7  

 
97,1  

Jumlah Cagar 
Budaya yang diberi 
imbalan temuan 

 1. Pemberian Imbalan Temuan 119.320.000 59.198.000 49,6  

Meningkatnya 
data yang lengkap 
dan akurat dalam 
rangka 
pemeliharaan 
Cagar Budaya 

Jumlah Cagar 
Budaya yang 
Diinventarisasi 

 1. Survei Maritim dan 
Tinggalan Arkeologi Bawah 
Air 

 2. Pendataan CB 
 

83.920.000 
 
 

181.410.000 

73.523.600 
 
 

153.833.000 
 

87,6  
 
 

84,8  
 

Terwujudnya 
dokumentasi 
Cagar Budaya 
yang baik dan 
akurat 

Jumlah pengkajian 
pelestarian Cagar 
Budaya 

 1. Zonasi CB 
 2. Ekskavasi Penyelamatan 
 3. Studi Keterancaman CB dari 

bencana alam 
 4. Observasi Keterawatan CB 
 5. Studi Kelayakan Pemugaran 
 6. Studi Teknis Pemugaran 
 7. Kajian Pelestarian CB 

44.940.000 
157.260.000 

37.060.000 
 

58.825.000 
85.290.000 

159.135.000 
266.250.000 

35.763.400 
139.034.000 

29.513.000 
 

39.942.000 
76.856.000 

103.674.100 
182.561.800 

79,5  
88,4  
79,6  

 
67,9  
90,1  
65,1  
68,5  

Meningkatnya Jumlah Media  1. Penyebaran Informasi 95.270.000 89.564.000 94,0  
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pemahaman 
masyarakat 
terhadap Cagar 
Budaya dan upaya 
pelestariannya 

sebagai sarana 
penyebaran 
informasi 
kepurbakalaan  

Kepurbakalaan di Media 
Elektronik 

 2. Penyebaran Informasi 
melalui media Cetak 

 
 

122.675.000 

 
 

101.897.750 

 
 

83,0  

Jumlah kegiatan 
pameran 
kepurbakalaan 

1.    Pameran Kepurbakalaan 
 

175.480.000 120.246.700 68,5  

Jumlah kegiatan 
Sosialisasi 
pelestarian CB di 
Provinsi Sumbar, 
Riau, dan Kepri 

 1. Sosialisasi Pelestarian CB 138.392.000 113.120.425 81,7  

Meningkatnya 
publikasi Cagar 
Budaya dan upaya 
pelestariannya 

Jumlah Dokumen 
Pelestarian Cagar 
Budaya 

 1. Penerbitan dan Pencetakan 
(Buletin, Buku, Booklet – 
Leaflet Kepurbakalaan) 

 2. Pengelolaan Perpustakaan 
(pengadaan buku) 

 3. Pengolahan Data CB (Audio 
Visual CB dan Peta Digital 
CB) 

 4. Penggambaran CB 
 5. Duplikasi CB 

432.565.000 
 
 

10.360.000 
 

243.035.000 
 
 

38.522.000 
61.298.000 

384.086.150 
 
 

9.700.000 
 

129.332.600 
 
 

36.000.000 
57.075.500 

88,7  
 
 

93,6  
 

53,2  
 
 

93,4  
93,1  

Meningkatnya 
koordinasi antar 
instansi terkait, 
baik vertikal 
maupun 
horizontal dalam 
rangka 
pelestarian Cagar 
Budaya 

Jumlah Peserta 
Sinkronisasi 
Program dan 
Kegiatan dengan 
instansi terkait 

1.   Sinkronisasi Program dan 
Kegiatan dengan Instansi 
Terkait di wilayah kerja 
BPCB 

174.916.000 103.721.600 59,3  

Meningkatnya 
kualitas Sumber 
Daya Manusia di 
Lingkungan BPCB 
Provinsi Sumatera 
Barat, Riau, 
Kepulauan Riau. 

Jumlah SDM 
pelestari Cagar 
Budaya yang 
ditingkatkan  

 1. Peningkatan Kapasitas SDM 
 2. Bimbingan Teknis 

Pelestarian CB 

451.934.000 
267.640.000 

322.960.000 
243.214.200 

71,4  
90,8  

Jumlah PNS yang 
dibina dan 
ditingkatkan 
SDMnya 

 1. Pembinaan PNS 
 

140.670.000 
 

105.993.410 75,3  

Jumlah Juru Pelihara 
yang diberikan 
penyuluhan dan 
pembinaan 

 1. Bimbingan dan Penyuluhan 
Juru Pelihara 

 

86.420.000 
 
 

 

70.684.850 81,7  

TOTAL 6.317.304.000 5.179.457.335 81,9 

 

Berdasarkan data di atas, daya serap BPCB Provinsi Sumatera Barat dalam 
rangka menunjang sasaran strategis yang telah ditetapkan yang diukur dengan 
indikator kinerja utama (IKU) serta program kegiatan adalah sebesar 81,98%. Dari total 
anggaran Rp. 6.317.304.000,- yang digunakan untuk mencapai sasaran strategis yang 
ditetapkan tahun 2014,  realisasi anggaran sebagai penunjang operasional kegiatan 
adalah sebesar Rp. 5.179.457.335,-.  

Jika dibandingkan dengan daya serap anggaran guna mencapai sasaran 
strategis pada tahun 2013, pada tahun 2014 ini mengalami peningkatan sebesar 7,98 
%. Sebagai catatan pada tahun 2013, daya serap BPCB Provinsi Sumatera Barat, Riau 
dan Kepulauan Riau sebagai penunjang sasaran strategis adalah sebesar 74 %. 
Sedangkan daya serap keseluruhan anggaran kantor BPCB Provinsi Sumatera Barat, 
Riau dan Kepulauan Riau tahun 2014 adalah sebesar  88,64 %. Dari total pagu anggaran 
sebesar Rp. 14.145.348.000,- realisasi anggaran adalah sebesar Rp. 12.538.409.785,-. 
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 1.5. Potensi dan Permasalahan 
 1.5.1. Analisis Lingkungan Strategis Makro: Otonomi Daerah Sebagai  
Peluang 
Sejak bergulirnya era Otonomi Daerah tahun 2000-an, UPT Purbakala umumnya 

dan BPCB Sumatera Barat pada khususnya sebenarnya mempunyai peluang baru 
dalam hubungannya dengan pelestarian cagar budaya di Indonesia. Hal ini disebabkan 
karena program pelestarian tidak lagi menjadi pekerjaan Pemerintah Pusat semata 
tetapi menjadi pekerjaan bersama antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah 
Daerah dan Masyarakat. Perubahan paradigma ini diperkuat dengan undang-undang 
bidang purbakala yang baru, yaitu Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya, yang sudah menganut asas desentralistik. Paradigma ini berbeda dengan 
undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang No. 5 Tahun 1992 tentang Benda 
Cagar Budaya, yang masih menganut asas sentralistik. Paradigma pelestarian yang 
desentralistik ini juga diperkuat oleh undang-undang otonomi daerah, yaitu Undang-
Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang didalamnya secara 
tegas telah melakukan pembagian kewenangan pelestarian cagar budaya antara 
Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota).   

Dengan paradigma pelestarian cagar budaya yang desentralistik ini, BPCB 
Sumatera Barat mempunyai peluang untuk bekerja sama dengan segenap unsur 
Pemerintah Daerah di tiga propinsi wilayah kerjanya, Provinsi Sumatera Barat, Riau, 
dan Kepulauan Riau, baik dari level Pemerintah Provinsinya maupun Pemerintah 
Kabupaten/Kotanya. Selain itu, dengan adanya pembagian kewenangan pelestarian 
cagar budaya, maka diharapkan masing-masing level pemerintah dapat lebih fokus 
dalam melestarikan cagar budaya yang menjadi kewenangannya dan tidak tidak terjadi 
tumbang tindih dalam melestarikan suatu cagar budaya. Untuk BPCB, sebagai unsur 
Pemerintah Pusat, tentu saja fokus pekejaannya lebih diarahkan untuk melestarikan 
cagar budaya level Nasional. 

 

 1.5.2. Analisis Lingkungan Strategis Mikro: Permasalahan dan Tantangan 
Pelestarian Cagar Budaya di Sumatera Barat, Riau, dan Kepri 2015– 
2019 
 1.5.2.1. Permasalahan dan Tantangan Internal 
BPCB Sumatera Barat sebenarnya merupakan sebuah lembaga yang sudah 

cukup lama berdiri. Sejak dibentuk secara resmi pada akhir 1989 dengan nama Suaka 
Peninggalan Sejarah dan Purbakala (SPSP), BPCB Sumatera Barat terus berjalan dengan 
agenda utama melestarikan tinggalan purbakala atau cagar budaya. Secara internal, 
dalam proses menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, BPCB Sumatera Barat tentu 
saja mempunyai beberapa permasalahan yang selalu atau masih menjadi hambatan 
sehingga kedepan hal ini merupakan tantangan yang harus diselesaikan, seperti 
masalah kelembagaan dan SDM. 
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Masalah Kelembagaan 
BPCB Sumatera Barat, seperti halnya dengan sebagian besar BPCB-BPCB yang 

lain, merupakan UPT Pemerintah Pusat bereselon III dengan wilayah kerja yang sangat 
luas (3 Provinsi) dan beban kerja yang sangat tinggi (900 lebih CB/ODCB). Di sisi lain, 
struktur organisasi BPCB Sumatera Barat sangat ramping, yaitu dengan hanya 3 
pejabat struktural (1 orang Kepala, 1 orang Kasubbag Tata Usaha, dan 1 orang Kasi 
Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan). Dengan kata lain, BPCB Sumatera 
Barat merupakan organisasi yang kaya fungsi, tetapi sangat miskin struktur.  

Secara teknis, kondisi di atas sedikit banyak akan menghambat kinerja 
organisasi, khususnya untuk masa sekarang ini. Hal ini karena fungsi-fungsi organisasi 
belum dapat didelegasikan habis ke pejabat fungsional yang ada (Fungsional 
Khusus/Tertentu, seperti Pamong Budaya). Oleh karena itu, untuk saat-saat ini 
peranan pejabat struktural masih sangat penting.    

Kondisi diatas menyebabkan dibentuklah Kelompok-Kelompok Kerja atau 
Urusan untuk membantu pekerjaan struktural dari Kasi dan Kasubbag TU. Namun, 
karena hal ini tidak ada dasar legalitasnya, maka struktur tambahan ini tidak begitu 
mapan dan stabil. Dengan demikian, tantangan ke depan adalah bagaimana 
memperkuat kelembagaan, bisa lewat jalur (penguatan) struktural dengan 
penambahan jabatan struktural atau bisa lewat jalur (penguatan) fungsional dengan 
penerapan Jabatan Fungsional Tertentu, seperti Jabatan Pamong Budaya. 
 
Masalah SDM 

Sebagaimana telah disitir diatas, walaupun umur BPCB sudah cukup tua dan 
beban kerjanya sangat tinggi, tetapi kondisi SDMnya cukup memprihatinkan. Untuk 
ilmu-ilmu utama saja, yaitu Arkeologi, hanya didukung oleh 7 orang Sarjana Arkeologi. 
Sementara itu, di lain pihak, masing banyak juga SDM BPCB Sumatera Barat yang 
hanya lulusan SD dan SMP. Kondisi ini tentu saja merupakan masalah serius, apalagi 
jika hadapkan dengan kerja BPCB dalam konteks Otonomi Daerah seperti sekarang 
ini.20 Selain itu, BPCB Sumatera Barat juga masih memiliki beberapa pegawai (PNS) 
yang hanya lulusan pendidikan SD dan SMP. Hal ini tentu saja akan menghambat 
proses reformasi birokrasi di masa mendatang sekaligus menghambat program 
peningkatan kinerja Balai. Oleh karena itu, tantangan ke depan adalah bagaimana 
menambah jumlah pegawai dengan keahlian utama terutama Arkeologi dan 
mengupgrade pegawai lama dengan pendidikan lanjutan dan kemampuan teknis 
bidang pelestarian cagar budaya. 

Disamping itu mengingat tinggalan purbakala yang ada dibawah pengawasan 
BPCB Sumatera Barat pada umumnya adalah berbahan kayu khususnya bangunan 
tradisional, tentunya perlu memikirkan lebih jauh lagi pengembangan kemampuan 
SDM dibidang perkayuan disertai dengan filosofi bangunan tradisionalnya. Alangkah 

                                                           
20

 Analisis lebih lanjut tentang masalah ini bisa dilihat di Sri Sugiharta. “Desentralisasi dan Sumber Daya 
Aparatur: Problematika Pelaksanaan Desentralisasi Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera 
Barat, Riau, dan Kepulauan Riau”, dalam Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Vol. 15, No. 3 (Maret) 
2012, hlm. 232–245. 
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ironisnya ketika kita sebagai lembaga yang bergerak di bidang cagar budaya tidak bisa 
mengidentifikasi jenis kayu yang dipergunakan di sebuah bangunan tradisional 
maupun bangunan lainnya. Hal ini terkait dengan syarakat dan prinsip yang telah 
digariskan oleh undang-undang bahwa harus memperhatikan keaslian bahan ketika 
melakukan pelestarian bangunan cagar budaya.21  

Upaya yang telah dirintis semenjak tahun 2008, hendaknya bisa diteruskan 
untuk menjadikan BPCB Sumatera Barat memiliki kelebihan (ciri khas) di bidang kayu. 
Harapanya masing-masing BPCB kedepan memiliki kekhasan masing-masing (Center of 
excellence). BPCB telah melakukan beberapa penelitian dalam rangka pelestarian 
tentang jenis kayu dan juga telah melakukan kerjasama dengan Fakultas Kehutanan 
UGM. Beberapa pelatihan teknis mandiri telah dilakukan termasuk mengundang 
beberapa tukang tuo untuk menggali pengetahuan dari mereka. Langkah ini menurut 
saya sangat strategis untuk kita lanjutkan ke depan dengan lebih memperluas 
kerjasamanya dengan berbagai pihak serta melengkapi laboratorium termasuk kolam 
perendaman kayu. 

 
 1.5.2.2. Permasalahan dan Tantangan Eksternal 

Otonomi Daerah dan Komitmen Pemerintah Daerah 
Walaupun otonomi daerah sudah diperluas sejak tahun 2000-an, dengan kata 

lain era otonomi daerah sudah berjalan lebih dari satu dekade, tetapi agaknya pihak 
Pemerintah Daerah belum sepenuhnya menjalankan kebijakan tersebut. Hal ini 
terutama pada sektor urusan pemerintahan yang dianggap “kering” alias tidak 
menghasilkan PAD yang menguntungkan secara langsung dari segi finansial. Termasuk 
dalam hal ini adalah urusan bidang kebudayaan pada umumnya dan urusan cagar 
budaya pada khususnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika kebanyakan 
Pemerintah Daerah terlihat masih “ogah-ogahan” dalam mengurusi masalah Cagar 
Budaya, termasuk Pemerintah Daerah di lingkungan Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan 
Kepulauan Riau.22 Dengan demikian, tantangan kedepan adalah bagaimana BPCB 
Sumatera Barat dapat membangkitkan dan membangun komitmen, baik secara 
sendiri-sendiri maupun  secara bersama-sama, dengan pihak Pemerintah Daerah di 
wilayah kerjanya untuk melestarikan cagar budaya yang ada di lingkungannya. 

 
Masyarakat dan Minimnya Kepedulian terhadap Cagar Budaya 

Tidak dapat dipungkiri bahwa kepedulian masyarakat terhadap Cagar Budaya 
masih cukup rendah. Hal ini salah satunya terkait dengan pola pendidikan berjenjang 
yang memang belum secara masif menginternalisasi tentang pentingnya Cagar Budaya 

                                                           
21

 Eloborasi lebih jauh tentang pentingnya pengetahuan perkayuan ini dapat dilihat di Fitra Arda. 
“Pengetahuan Kayu bagi Pelestari di BP3 Batusangkar”, dalam Amoghapasa Edisi 12 Tahun 2008, hlm. 
10–14. 
22

 Contoh rendahnya komitmen Pemerintah Daerah terhadap pelestarian Cagar Budaya salah satunya 
dapat ditemui dalam studi yang dilakukan Sri Sugiharta terhadap pengelolaan dan pelestarian Cagar 
Budaya di Kabupaten Tanah Datar. Lihat Sri Sugiharta. “Jalan Terjal Desentralisasi: Dinamika 
Penyelenggaraan Urusan Kepurbakalaan di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat pada Era 
Otonomi Daerah 1999–2011”, Tesis Magister Administrasi Publik. Yogyakarta: UGM, 2013. 
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bagi kehidupan masyarakat. Dengan demikian, wajar kalau sebagian masyarakat tidak 
tahu dan tidak mau tahu tentang Cagar Budaya. Bahkan, parahnya sebagian kalangan 
masyarakat yang bisa dikatakan “berpendidikan”pun masih ada yang salah paham 
tentang mekanisme pelestariannya Cagar Budaya. Beberapa diantaranya menganggap 
bahwa urusan pelestarian Cagar Budaya adalah tanggung jawab Pemerintah, bukan 
tanggung jawab Masyarakat.  

Sementara itu, secara ekonomis dapat diketahui bahwa banyak Cagar Budaya 
yang belum bisa didayagunakan sehingga masih sering “dipandang sebelah mata”. Hal 
ini wajar, dalam negara yang berkategori berkembang seperti Indonesia, tuntutan 
kehidupan sebagian besar penduduknya masih berorientasi pada pemenuhan 
kebutuhan dasar. Dalam posisi ini, Cagar Budaya masih dianggap “barang rongsok” 
yang tak berguna. Oleh karena itu, terkait dengan hal ini, tantangan ke depan adalah 
bagaimana BPCB Sumatera Barat membangun kemitraan dengan masyarakat umum 
untuk memberikan pengertian tentang urgensi Cagar Budaya dalam kehiduan dan 
peluang mendayagunakannya untuk kesejahteraan masyarakat. Selain itu, di sisi lain, 
adalah bagaimana BPCB Sumatera Barat bersama-sama dengan masyarakat bergerak 
secara simultan untuk melestarikan Cagar Budaya yang ada di lingkungannya. 
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Bab II 
Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis 

 
 2.1. Visi dan Misi Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 

Rencana Pembangunan Pendidikan Nasional Jangka Panjang (RPPNJP) 2005–
2025 menyatakan bahwa visi 2025 adalah Menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan 

Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna). Visi ini masih amat relevan untuk 

dipertahankan dengan tetap mempertimbangkan integrasi pendidikan dan kebudaya-
an ke dalam satu kementerian. Makna insan Indonesia cerdas adalah insan yang cerdas 
secara komprehensif, yaitu cerdas spiritual, emosional, sosial, intelektual, dan 
kinestetik. Tabel 2.1 berikut memberikan deskripsi lengkap makna insan cerdas dan 

kompetitif. 
 

Tabel 2.1 Makna Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif 

Makna Insan Indonesia Cerdas 

Makna Insan 
Indonesia 
Kompetitif 

Cerdas 
spiritual 

 Beraktualisasi diri melalui olah hati/kalbu untuk 
menumbuhkan dan memperkuat keimanan, 
ketakwaan, dan akhlak mulia termasuk budi pekerti 
luhur dan kepribadian unggul. 

  Berkepribadian 
unggul dan 
gandrung akan 
keunggulan 

  Bersemangat 
juang tinggi 

  Jujur 

  Mandiri 

  Pantang menyerah 

  Pembangunan dan 
pembinaan 
jejaring 

  Bersahabat 
dengan perubahan 

  Inovatif dan 
menjadi agen 
perubahan 

  Produktif 

  Sadar mutu 

  Berorientasi global 

  Pembelajaran 
sepanjang hayat 

  Menjadi rahmat 
bagi semesta alam 

Cerdas 
emosional 
dan sosial 

 Beraktualisasi diri melalui olah rasa untuk 
meningkatkan sensitivitas dan apresiativitas  akan 
kehalusan dan keindahan seni, nilai-nilai budaya, 
serta kompetensi untuk mengekspresikannya. 

 Beraktualisasi diri melalui interaksi sosial dalam, (a) 
membina dan memupuk hubungan timbal balik; (b) 
berdemokrasi; (c) berempati dan bersimpati; (d) 
menjunjung tinggi hak asasi manusia; (e) memupuk 
rasa ceria dan percaya diri; (d) menghargai 
kebinekaan dalam bermasyarakat dan bernegara; 
dan (e) berwawasan kebangsaan dengan kesadaran 
akan hak dan kewajiban warga negara. 

Cerdas 
intelektual 

 Beraktualisasi diri melalui olah pikir untuk 
memperoleh kompetensi dan kemandirian dalam 
ilmu pengetahuan dan teknologi. 

 Beraktualisasi diri sebagai insan intelektual yang 
kritis, kreatif, inovatif, dan imajinatif. 

Cerdas 
kinestetis 

 Beraktualisasi diri melalui olah raga untuk 
mewujudkan insan yang sehat, bugar, berdaya 
tahan, sigap, terampil, dan trengginas. 

 Beraktualisasi insan adiraga. 
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Dengan terintegrasinya pendidikan dan kebudayaan, keseluruhan gagasan, 
perilaku, dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses pembelajaran 
dalam pendidikan dan yang beradaptasi terhadap lingkungannya dapat berfungsi 
sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 
Keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari proses pendidikan, budaya 
keagamaan, budaya kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya 
global, yang terkait satu sama lain sangat dinamis menuju ke arah kemajuan 
peradaban bangsa. Selain itu, cita-cita dalam pembangunan pendidikan lebih 
menekankan pada pendidikan transformatif, yaitu pendidikan sebagai motor 
penggerak perubahan dari masyarakat berkembang menuju masyarakat maju. 
Pembentukan masyarakat maju selalu diikuti oleh proses transformasi 
struktural, yang menandai suatu perubahan masyarakat yang menuju masyarakat maju 

dan berkembang yang dapat mengaktualisasikan potensi kemanusiannya secara 

optimal. 
Dengan mengacu kepada Nawacita dan memperhatikan Visi 2025 serta 

integrasi pembangunan pendidikan dan kebudayaan, maka Visi Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan 2019 : 

 

 
 

Terbentuknya insan serta ekosistem pendidikan yang berkarakter dapat 
dimaknai sebagai terwujudnya tujuh elemen ekosistem. Meskipun pengertian insan 
sudah tercakup dalam istilah ekosistem, insan tetap disebut tersendiri untuk memberi 
tekanan lebih besar pada arti sangat penting dari peran pelaku dalam suatu ekosistem. 
Tujuh elemen ekosistem pendidikan tersebut adalah sebagai berikut: 

 1. Sekolah yang Kondusif 
 2. Guru sebagai Penyemangat 
 3. Orangtua yang Terlibat Aktif 
 4. Masyarakat yang Sangat Peduli 
 5. Industri yang Berperan Penting 
 6. Organisasi Profesi yang Berkontribusi Besar 
 7. Pemerintah yang Berperan Optimal 

Sementara itu, terbentuknya insan serta ekosistem kebudayaan yang 
berkarakter dapat dimaknai sebagai berikut: 

 1. Terwujudnya  pemahaman  mengenai  pluralitas  sosial  dan  keberagaman  budaya 
dalam masyarakat, yang diindikasikan oleh kesediaan untuk membangun harmoni 
sosial, menumbuhkan sikap toleransi, dan menjaga kesatuan dalam keaneka-
ragaman; 

 2. Terbentuknya   wawasan  kebangsaan  di  kalangan  anak-anak  usia  sekolah  yang 
diindikasikan oleh menguatnya nilai-nilai nasionalisme dan rasa cinta tanah air; 

 
“Terbentuknya Insan dan Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang 

Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong” 
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 3. Terwujudnya budaya dan aktivitas riset, budaya inovasi, budaya produksi serta 
pengembangan ilmu dasar dan ilmu terapan yang sesuai dengan kebutuhan dunia 
usaha dan dunia industri untuk mendukung pusat-pusat pertumbuhan ekonomi; 

 4. Terwujudnya pelestarian warisan budaya baik bersifat benda (tangible) maupun tak 
benda (intangible); 

 5. Terbentuknya  karakter  yang  tangguh  dengan  melestarikan,  memperkukuh,  dan 
menerapkan nilai-nilai kebudayaan Indonesia; 

 6. Tingginya apresiasi terhadap keragaman seni dan kreativitas karya budaya, yang 
mendorong lahirnya insan kebudayaan yang profesional yang lebih banyak; 

 7. Berkembangnya promosi dan diplomasi budaya. 
Adapun berlandaskan gotong royong dapat dimaknai sebagai berikut. Gotong 

royong merupakan salah satu ciri khas bangsa Indonesia yang diakui sebagai 
kepribadian dan budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. 
Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan berarti banyak hal 
yang dapat dilakukan secara bersama oleh banyak pihak secara sadar, sukarela, 
merasa turut berkepentingan, serta dengan keinginan saling menolong. Berlandaskan 
gotong royong memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai 
sebuah gerakan yang dicirikan antara lain oleh: keterlibatan aktif masyarakat, 
dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan yang tinggi terhadap lingkungan 
lembaga satuan pendidikan seperti sekolah. 

Selanjutnya, untuk mencapai Visi Kemendikbud 2019 ditetapkan 5 (lima) Misi 
Pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan 2015–2019 sebagai berikut: 

 

KODE MISI 

M1 Mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat 

M2 Mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan 

M3 Mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu 

M4 Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa 

M5 
Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas 
Birokrasi dan Pelibatan Publik 

 
Misi Renstra Kemendikbud 2015–2019 dapat dimaknai sebagai berikut: 

 1. Mewujudkan pelaku pendidikan dan kebudayaan yang kuat adalah menguatkan 
siswa, guru, kepala sekolah, orang tua, dan pemimpin institusi pendidikan dalam 
ekosistem pendidikan; memberdayakan pelaku budaya dalam pelestarian dan 

pengembangan kebudayaan; serta fokus kebijakan diarahkan pada penguatan 

perilaku yang mandiri dan berkepribadian;  
 2. Mewujudkan akses yang meluas, merata, dan berkeadilan adalah mengoptimalkan 
capaian wajib belajar 12 tahun; meningkatkan ketersediaan serta keterjangkauan 
layanan pendidikan, khususnya bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus dan 
masyarakat terpinggirkan, serta bagi wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T);  

 3. Mewujudkan pembelajaran yang bermutu adalah meningkatkan mutu pendidikan 
sesuai lingkup standar nasional pendidikan; serta memfokuskan kebijakan 



[54] 

Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Sumatera Barat 
2015–2019 

berdasarkan percepatan peningkatan mutu untuk menghadapi persaingan global 
dengan pemahaman akan keberagaman, dan penguatan praktik baik dan inovasi; 

 4. Mewujudkan pelestarian kebudayaan dan pengembangan bahasa adalah: a) 
menjaga dan memelihara jati diri karakter bangsa melalui pelestarian dan 
pengembangan kebudayaan dan bahasa; b) membangkitkan kembali karakter 
bangsa Indonesia, yaitu saling menghargai keragaman, toleransi, etika, moral, dan 
gotong royong melalui penerapan budaya dan bahasa Indonesia yang baik di 
masyarakat; c) meningkatkan apresiasi pada seni dan karya budaya Indonesia 
sebagai bentuk kecintaan pada produk-produk dalam negeri; d) melestarikan, 
mengembangkan dan memanfaatkan warisan budaya termasuk budaya maritim 
dan kepulauan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;  

 5. Mewujudkan penguatan tata kelola serta peningkatan efektivitas birokrasi dan 
pelibatan publik adalah dengan memaksimalkan pelibatan publik dalam seluruh 

aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan bukti lapangan; 
membantu penguatan kapasitas tata kelola pada pendidikan di daerah, 
mengembangkan koordinasi dan kerjasama lintas sektor di tingkat nasional; 
mewujudkan birokrasi Kemendikbud yang menjadi teladan dalam tata kelola yang 

bersih, efektif, dan efisien. 
 

 2.2. Visi dan Misi Pembangunan Kebudayaan 
Berdasarkan Visi dan Misi Kemendikbud di atas, maka Visi Pembangunan 

Kebudayaan 2019 adalah:  
 

 
 

Untuk mencapai Visi di atas, maka Misi Pembangunan Kebudayaan 2015–2019 
adalah:  

 

KODE MISI 

M1 Mewujudkan Insan Budaya yang Kuat, Tangguh dan Berkarakter 

M2 
Mewujudkan Pelestarian Nilai Sejarah dan Warisan Budaya yang 
Berkelanjutan 

M3 Mewujudkan Inovasi dan Kreatifitas Karya Budaya dan Berdaya Saing 

M4 Mewujudkan Diplomasi Budaya yang Efektif dan Produktif 

M5 
Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas 
Birokrasi dan Pelibatan Publik 

 

 
“Terbentuknya Insan dan Ekosistem Kebudayaan yang Berkarakter dengan 

Berlandaskan Gotong Royong” 
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 2.3. Visi dan Misi Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi 
Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau 
Berdasarkan Visi Pembangunan Kebudayaan 2019 serta memperhatikan 

wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat yang meliputi Provinsi 
Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau, maka Visi Pelestarian Cagar Budaya  di 
Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau 2019 adalah: 

 

 
 
Makna dari “Terwujudnya Cagar Budaya yang Lestari” adalah terwujudnya 

kondisi kebertahanan Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan 
Riau yang diupayakan melalui proses pelindungan sehingga dapat dikembangkan dan 
dimanfaatkan. 

Selanjutnya, untuk mencapai Visi di atas, maka Misi1 Pelestarian Cagar Budaya 
di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau 2015–2019 adalah:  

 

KODE MISI 

M1 Mewujudkan penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya 

M2 Mewujudkan zonasi Cagar Budaya 

M3 Mewujudkan pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya  

M4 Mewujudkan pengembangan Cagar Budaya 

M5 Mewujudkan pemanfaatan Cagar Budaya 

M6 Mewujudkan dokumentasi dan publikasi Cagar Budaya 

M7 Mewujudkan kemitraan Cagar Budaya 

 

 2.4. Tujuan dan Sasaran Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi 
Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau 
Sesuai dengan visi dan misi di atas, maka Tujuan Pelestarian Cagar Budaya di 

Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau 2019 adalah: 
 

KODE TUJUAN 

T1 Peningkatan penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya 

T2 Peningkatan zonasi Cagar Budaya 

T3 Peningkatan pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya  

T4 Peningkatan pengembangan Cagar Budaya 

                                                           
1
 Rumusan Misi diadaptasi dari rumusan Fungsi BPCB (Permendikbud No. 52/2012), karena Misi 

organisasi yang berpayung Fungsi organisasi tidak akan tercapai secara baik, benar, dan legal.  

 
“Terwujudnya Cagar Budaya yang Lestari di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan 

Kepulauan Riau” 
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T5 Peningkatan pemanfaatan Cagar Budaya 

T6 Peningkatan dokumentasi dan publikasi Cagar Budaya 

T7 Peningkatan kemitraan Cagar Budaya 

 
Adapun Sasaran Strategis Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, 

Riau, dan Kepulauan Riau 2019 adalah: 
 

KODE SASARAN STRATEGIS 

SS1 Meningkatnya penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya 

SS2 Meningkatnya zonasi Cagar Budaya 

SS3 Meningkatnya pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya  

SS4 Meningkatnya kajian pelestarian Cagar Budaya 

SS5 Meningkatnya adaptasi dan revitalisasi Cagar Budaya 

SS6 Meningkatnya pemanfaatan Cagar Budaya 

SS7 Meningkatnya dokumentasi Cagar Budaya 

SS8 Meningkatnya publikasi Cagar Budaya 

SS9 Meningkatnya kemitraan Cagar Budaya 

 
Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis dari Pelestarian 

Cagar Budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau 2015–2019 
digambarkan dalam matrik berikut: 

 
Tabel 2.2 Keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis  

VISI MISI TUJUAN SASARAN STRATEGIS (SS) 

Terwujudnya Cagar 
Budaya yang lestari 

di Provinsi 
Sumatera Barat, 

Riau, dan 
Kepulauan Riau  

M1. Mewujudkan 
penyelamatan dan 
pengamanan Cagar 
Budaya 

T1. Peningkatan 
penyelamatan dan 
pengamanan Cagar 
Budaya 

SS1. Meningkatnya 
penyelamatan dan 
pengamanan Cagar Budaya 

M2. Mewujudkan zonasi 
Cagar Budaya 

T2. Peningkatan zonasi 
Cagar Budaya 

SS2. Meningkatnya zonasi Cagar 
Budaya 

M3. Mewujudkan 
pemeliharaan dan 
pemugaran Cagar 
Budaya 

T3. Peningkatan 
pemeliharaan dan 
pemugaran Cagar 
Budaya 

SS3. Meningkatnya 
pemeliharaan dan 
pemugaran Cagar Budaya 

M4. Mewujudkan 
pengembangan 
Cagar Budaya 

T4. Peningkatan 
pengembangan Cagar 
Budaya 

SS4. Meningkatnya kajian 
pelestarian Cagar Budaya 

SS5. Meningkatnya Adaptasi 
dan Revitalisasi Cagar 
Budaya   

M5. Mewujudkan 
pemanfaatan Cagar 
Budaya 

T5. Peningkatan 
pemanfaatan Cagar 
Budaya 

SS6. Meningkatnya 
pemanfaatan Cagar Budaya 

M6. Mewujudkan 
dokumentasi dan 
publikasi Cagar 
Budaya 

T6. Peningkatan 
dokumentasi dan 
publikasi Cagar 
Budaya 

SS7. Meningkatnya 
dokumentasi Cagar Budaya 

SS8. Meningkatnya publikasi 
Cagar Budaya 

M7. Mewujudkan 
kemitraan Cagar 
Budaya 

T7. Peningkatan 
kemitraan Cagar 
Budaya 

SS9. Meningkatnya kemitraan 
Cagar Budaya 
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Adapun Indikator Kinerja Sasaran Strategis dari masing-masing Sasaran 
tersebut tergambar dalam matrik berikut: 

 
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Sasaran Strategis  

SASARAN (SS) INDIKATOR KINERJA (IKSS)2 

SS1. Meningkatnya 
penyelamatan dan 
pengamanan Cagar Budaya 

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (melalui 
kegiatan penyelamatan dan pengamanan CB) 
sebanyak 120 CB. 

SS2. Meningkatnya zonasi Cagar 
Budaya 

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (melalui 
kegiatan zonasi CB) sebanyak 10 CB 

SS3. Meningkatnya 
pemeliharaan dan 
pemugaran Cagar Budaya 

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (melalui 
kegiatan pemeliharaan dan pemugaran CB) 
sebanyak 100 CB 

SS4. Meningkatnya kajian 
pelestarian Cagar Budaya 

Jumlah naskah hasil kajian pelestarian Cagar 
Budaya sebanyak 15 Naskah  

SS5. Meningkatnya Adaptasi dan 
Revitalisasi Cagar Budaya   

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (melalui 
kegiatan adaptasi dan revitalisasi CB) sebanyak 25 
CB 

SS6. Meningkatnya pemanfaatan 
Cagar Budaya 

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (melalui 
kegiatan pemanfaatan CB) sebanyak 15 CB 

SS7. Meningkatnya dokumentasi 
Cagar Budaya 

Jumlah dokumentasi pelestarian Cagar Budaya 
sebanyak 85 Dokumen 

SS8. Meningkatnya publikasi 
Cagar Budaya 

Jumlah peserta internalisasi Cagar Budaya 
sebanyak 10.000 orang  

SS9. Meningkatnya kemitraan 
Cagar Budaya 

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (melalui 
kegiatan kemitraan CB) sebanyak 60 CB 

 
 2.5. Tata Nilai Balai Pelestarian Cagar Budaya Sumatera Barat 

Pelaksanaan misi dan pencapaian visi memerlukan penerapan tata nilai yang 
sesuai dan mendukungnya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan 
perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang diutamakan pada 
Renstra BPCB Sumbar 2015–2019 mengacu ke Tata Nilai yang berlaku di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai berikut: 

                                                           
2
 Rumusan IKSS yang ditentukan dalam Renstra Kemdikbud (Permendikbud No. 22/2015) untuk UPT 

Purbakala/Cagar Budaya, yaitu: 
 1. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 
 2. Jumlah peserta Internalisasi Cagar Budaya 
 3. Jumlah naskah hasil kajian pelestarian Cagar Budaya 
 4. Jumlah dokumen pelestarian Cagar Budaya 
 5. Pembebasan lahan situs Cagar Budaya untuk masyarakat 

Rumusan (nomenklatur) Indikator tersebut sebetulnya masih kurang tepat dan kurang detil karena 
belum bisa menggambarkan secara detil capaian masing-masing Sasaran Strategis, terutama untuk SS1, 
SS2, SS3, SS5, SS6, dan SS9.  
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 1. Memiliki Integritas. Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur 
dan keyakinan, terutama dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, 
memiliki integritas, bersikap jujur, dan mampu mengemban kepercayaan. 

 2. Kreatif dan Inovatif. Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang 
variatif terhadap setiap permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru. 

 3. Inisiatif. Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang 
dituntut dari pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu 
dengan tujuan untuk memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dan 
menciptakan peluang baru atau untuk menghindari timbulnya masalah. 

 4. Pembelajar. Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas 
wawasan, pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan 
mejadikan pelajaran atas setiap kejadian. 

 5. Menjunjung Meritokrasi. Memiliki pandangan yang memberi peluang kepada orang 
untuk maju berdasarkan kelayakan dan kecakapannya. 

 6. Terlibat Aktif. Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan 
dorongan agar pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya. 

 7. Tanpa Pamrih. Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi 
keinginan dan memperoleh keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan 
semangat bagi pihak lain untuk suka berusaha mencapai tujuan bersama, 
memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar pihak lain tergerak untuk 
menghasilkan karya terbaiknya. 
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Bab IV 
Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan  

 
 4.1. Target Kinerja  

Renstra BPCB Sumbar 2015–2019 merupakan bagian dari sistem perencanaan 
dan penganggaran Pemerintah, seperti yang diperintahkan oleh UU No. 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara dan UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 
Pembangunan Nasional. Renstra merupakan persyaratan utama bagi upaya 
mewujudkan akuntabilitas dan transparansi serta peningkatan mutu keluaran (output) 
dan hasil (outcome) dalam pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (guidance) 
pelaksanaan program dan kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya semakin akuntabel (accountable). Renstra saat ini 
adalah bagian dari konsistensi penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja. Renstra 
menggambarkan keterkaitan antara sasaran kegiatan BPCB Sumbar dengan Indikator 
Kinerja Sasaran Strategis (IKSS), dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). Dalam sistem 
perencanaan dan penganggaran saat ini, BPCB Sumatera Barat sebagai salah satu UPT 
(Unit Pelaksana Teknis) Kemendikbud mendasarkan target kinerjanya pada Target 
Kinerja yang telah ditetapkan oleh Ditjen Kebudayaan sebagai Eselon I yang 
membidangi kebudayaan. Adapun hubungan antara struktur organisasi, struktur 
program dan kegiatan, dan kinerja yang berlaku di lingkungan Kemendikbud disajikan 
pada Gambar 4.1. 

 

 
Gambar 4.1. Arsitektur Struktur Program dan Kegiatan 



 

[72] 

Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Sumatera Barat 
2015–2019 

Sementara itu, target kinerja BPCB Sumatera Barat 2015–2019 tergambar 
dalam tabel berikut. 

 
Tabel 4.1 Sasaran Strategis (SS), Indikator Sasaran Strategis (IKSS),  

dan Target Kinerja BPCB Sumbar 2015–2019 

Kode SS/IKSS Satuan 
Kondisi 

Awal 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 

SS1  
Meningkatnya penyelamatan 
dan pengamanan Cagar 
Budaya 

       

IKSS 
1.1 

Jumlah CB yang diselamatkan 
dan diamankan sebanyak 120 
buah CB 

CB  20 30 30 30 10 

SS2 
Meningkatnya zonasi Cagar 
Budaya 

       

IKSS 
2.1 

Jumlah CB yang dizonasi 
sebanyak 10 buah CB 

CB  2 2 2 2 2 

SS3 
Meningkatnya pemeliharaan 
dan pemugaran Cagar Budaya 

       

IKSS 
3.1 

Jumlah CB yang dipelihara 
dan dipugar sebanyak 100  
buah CB 

CB  20 20 20 20 20 

SS4 
Meningkatnya kajian 
pelestarian Cagar Budaya 

       

IKSS 
4.1 

Jumlah hasil kajian 
pelestarian Cagar Budaya 
sebanyak 15 Naskah  

Naskah  3 3 3 3 3 

SS5 
Meningkatnya Adaptasi dan 
Revitalisasi Cagar Budaya   

       

IKSS 
5.1 

Jumlah CB yang diadaptasi 
dan direvitalisasi sebanyak 25 
buah CB 

CB  5 5 5 5 5 

SS6 
Meningkatnya pemanfaatan 
Cagar Budaya 

       

IKSS 
6.1 

Jumlah CB yang dimanfaatkan 
sebanyak 15 buah CB 

CB  3 3 3 3 3 

SS7 
Meningkatnya dokumentasi 
Cagar Budaya 

       

IKSS 
7.1 

Jumlah dokumentasi 
pelestarian Cagar Budaya 
sebanyak 85 Dokumen 

Dokumen  20 20 20 20 20 

SS8 
Meningkatnya publikasi Cagar 
Budaya 

       

IKSS 
8.1 

Jumlah peserta internalisasi 
Cagar Budaya sebayak 10.000 
orang 

Peserta  2000 2000 2000 2000 2000 

SS9 
Meningkatnya kemitraan 
Cagar Budaya 

       

IKSS 
9.1 

Jumlah CB yang dimitrakan 
sebanyak 60 buah CB 

CB  12 12 12 12 12 

 

 4.2. Kerangka Pendanaan 
Kerangka pendanaan disusun dengan memerhatikan berbagai peraturan 

perundang-undangan serta memperhitungkan rencana dan target kinerja BPCB 
Sumatera Barat 2015–2019. Tabel berikut menunjukkan bahwa dalam rentang waktu 
2015–2019, BPCB Sumatera Barat membutuhkan anggaran dengan total sebesar Rp. 
93,52 milyar. 
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Tabel 4.2 Perkiraan Kebutuhan Anggaran BPCB Sumatera Barat 
Tahun 2015–20191

 

NO KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019 TOTAL 

1 Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya 0.6 1 1.4 1.8 1.8 6.6 

2 Naskah/Dokumentasi Pelestarian Cagar Budaya 1.8 0.95 0.95 1.3 2.4 7.4 

3 Cagar Budaya yang Dilestarikan 2.52 2.95 3.2 3.65 12.9 25.22 

4 Layanan Dukungan Manajemen Eselon I 1 1 1 1 1.5 5.5 

5 Layanan Internal (Overhead) 0.8 0.8 0.5 0.5 1.2 3.8 

6 Layanan Perkantoran 9 9 9 9 9 45 

 TOTAL  15.72 15.7 16.05 17.25 28.8  93.52 

*) dalam milyar rupiah 

  

Untuk mencapai sasaran Renstra BPCB Sumbar tersebut diperlukan peran serta 
Pemerintah Derah, baik tingkat propinsi maupun kabupaten/kota, masyarakat umum, 
dunia akademik, dan dunia usaha. Selain itu, kerangka pendanaan di atas bisa 
dilaksanakan secara efektif dan efisien antara lain, jika ada koordinasi dan pengawasan 
yang baik. Koordinasi tersebut dilakukan secara nasional, regional, dan/atau antar 
lembaga dan antar instansi terkait, sedangkan pengawasan internal dilakukan di 
lingkungan BPCB Sumatera Barat sendiri. 
 
a. Koordinasi Perencanaan bidang Kebudayaan.  

Penyusunan Renstra BPCB Sumatera Barat berkaitan erat dengan penyusunan dan 
pelaksanaan Renstra Ditjen Kebudayaan yang secara nasional dilakukan melalui 
forum Rembuk Nasional, rapat kerja perencanaan kebudayaan, dan rakor lainnya. 
 

b. Tata Kelola.  
Implementasi Renstra BPCB Sumatera Barat 2015–2019 oleh BPCB Sumatera Barat 
menuntut pengembangan sistem tata kelola tersendiri. Perlu dilakukan penataan 
terhadap tugas dan tanggung jawab dalam melaksanakan program dan kegiatan 
yang ditetapkan untuk mewujudkan sasaran indikator kinerja kegiatan di bidang 
pelestarian cagar budaya. Pengembangan sistem tata kelola implementasi Renstra 
mencakup kegiatan penyusunan Standar Operasional dan Prosedur (SOP) dalam 
penyusunan dokumen perencanaan berbasis kinerja dan pengendalian pelaksanaan 
program dan kegiatan pembangunan yang dituangkan dalam Renstra. 
 

c. Pengendalian dan Pengawasan.  
Pengendalian terhadap implementasi Renstra dilakukan melalui pengawasan 
internal yang merupakan tanggungjawab dari unit utama yang membidangi 
pengawasan, yaitu Inspektorat Jenderal dan Tim SPI. Sistem pengawasan internal 
yang efektif dilakukan melalui pengendalian operasional dan finansial, manajemen 
risiko, sistem informasi manajemen, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-
undangan. Tugas utama unit pengawasan internal adalah mengevaluasi, menilai dan 
menganalisis semua aktivitas pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya dalam 

                                                 
1
 Rincian Kerangka Pendanaan, lihat Lampiran I. 
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bidang pelestarian Cagar Budaya, terhadap semua peraturan yang berlaku untuk 
mewujudkan transparansi dan akuntabilitas publik. Pengawasan internal bertujuan 
untuk memastikan sistem tata kelola implementasi Renstra sesuai dengan sistem 
tata kelola kementerian/UPT dan pemerintah daerah. Dalam menjalankan tugasnya 
unit pengawasan internal melakukan audit reguler dan audit khusus di semua unit 
kerja (kelompok kerja) yang mengimplementasikan program dan kegiatan Renstra 
BPCB Sumatera Barat. Pada umumnya pengawasan internal di dalam sektor publik 
dilaksanakan oleh dua pihak, yaitu atasan langsung dan unit pengawasan 
independen. Pengawasan atasan langsung termasuk yang dilakukan oleh unit 
pengawasan kementerian. Sementara itu, unit pengawasan independen adalah 
seperti Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang bertanggung 
jawab kepada Presiden, dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang bertanggung 
jawab kepada DPR-RI. 

 
 4.3. Sistem Pemantauan dan Evaluasi 

Sesuai dengan PP 39 Tahun 2006 tentang tata cara pengendalian dan evaluasi 
pelaksanaan rencana pembangunan, pemantauan dan evaluasi dilaksanakan oleh 
Pemerintah dan pemerintah daerah serta institusi lain yang berkompeten.  

 
1. Tujuan Pemantauan dan Evaluasi 

Sistem pemantauan dan evaluasi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
implementsi Renstra. Pemantauan dan evaluasi bertujuan untuk mengetahui 
tingkat pencapaian dan kesesuaian antara rencana yang telah ditetapkan dalam 
Renstra BPCB Sumatera Barat Tahun 2015—2019 dengan hasil yang dicapai 
berdasarkan kebijakan yang dilaksanakan secara berkala melalui kegiatan dan/atau 
program pelestarian peninggalan purbakala di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan 
Kepri.  

 
2. Prinsip-Prinsip Pemantauan dan Evaluasi 

Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip 
sebagai berikut: (i) kejelasan tujuan dan hasil yang diperoleh dari pemantauan dan 
evaluasi; (ii) pelaksanaan dilakukan secara objektif; (iii) dilakukan oleh petugas yang 
memahami konsep, teori, dan proses serta berpengalaman dalam melaksanakan 
pemantauan dan evaluasi agar hasilnya sahih dan andal; (iv) pelaksanaan dilakukan 
secara terbuka (transparan) sehingga pihak yang berkepentingan dapat mengetahui 
hasil pelaporan melalui berbagai cara; (v) melibatkan berbagai pihak yang dipandang 
perlu dan berkepentingan secara proaktif (partisipatif); (vi) pelaksanaan dapat 
dipertanggung-jawabkan secara internal dan eksternal (akuntabel); (vii) mencakup 
seluruh objek agar dapat menggambarkan secara utuh kondisi dan situasi sasaran 
pemantauan dan evaluasi (komprehensif); (viii) pelaksanaan dilakukan sesuai dengan 
jadwal yang telah ditetapkan dan pada saat yang tepat agar tidak kehilangan 
momentum yang sedang terjadi; (ix) dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan; 
(x) berbasis indikator kinerja; dan (xi) pelaksanaan dilakukan secara efektif dan 
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efisien, artinya target pemantauan dan evaluasi dicapai dengan menggunakan 
sumber daya yang ketersediaannya terbatas dan sesuai dengan yang direncanakan. 
Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi mencakup berbagai aspek sebagai berikut: 
(i) penjaminan mutu, relevansi, dan daya saing; (ii) pemerataan dan perluasan akses 
pendidikan menengah dan tinggi; (iii) peningkatan tata kelola, akuntabilitas, dan 
kemitraan pendidikan dan kebudayaan.  

 
3. Ruang Lingkup Pemantauan dan Evaluasi 

Implementasi pemantauan dan evaluasi yang sudah bejalan di lingkungan 
BPCB meliputi: (i) pemantauan dan pengendalian program bulanan dan 
triwulanan, (ii) evaluasi tematik yang berkaitan dengan kebijakan Kemendikbud, (iii) 
evaluasi kinerja tahunan melalui sistem AKIP, (iv) evaluasi kinerja tengah periode 
Renstra melalui pencapaian kinerja BPCB, dan (v) evaluasi akhir masa 
Renstra. 

 
4. Pemantauan dan Evaluasi oleh Pemerintah 

Untuk mendukung pelaksanaan PP Nomor 39 Tahun 2006, Kemendikbud telah 
menerbitkan Permendikbud Nomor 42 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemanfaatan 
Sistem E-Monitoring Serapan Anggaran untuk Pemantauan dan Pengendalian 
Pelaksanaan Program, Kegiatan, dan Anggaran di Lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. Salah satu pasal dalam Permendikbud tersebut 
mengamanatkan bahwa setiap satker yang memanfaatkan APBN wajib melaporkan 
secara online setiap perkembangan pelaksanaan program, kegiatan dan anggaran 
kepada atasan satker dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai penanggung 
jawab anggaran fungsi pendidikan. 
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Bab III 
Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan 

Kerangka Kelembagaan 
 
3.1. Posisi Pelestarian Cagar Budaya dalam Kerangka 

Pembangunan Nasional  
Renstra Kemdikbud 2015-2019 menjelaskan posisi pelestarian cagar budaya 

dalam kerangka pembangunan nasional. Di dalam Bab Arah Kebijakan dan Strategi 
disebutkan bahwa melestarikan warisan budaya, baik bersifat benda (tangible) 
maupun tak benda (intangible) melalui cara, (i) peninggalan purbakala, termasuk 
peninggalan bawah air; (ii) pengembangan permuseuman sebagai sarana edukasi dan 
rekreasi; (iii) pencatatan warisan budaya tak benda; (iv) penguatan sistem registrasi 
warisan budaya yang terstruktur dan akurat; (v) peningkatan sosialisasi dan advokasi 
nilai positif warisan budaya nasional dan warisan budaya dunia; dan (vi) sinergitas 
antara pemerintah pusat, daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam pelestarian 
warisan budaya merupakan salah satu arah kebijakan dan strategi untuk mendukung  
pencapaian agenda prioritas pembangunan nasional (Nawacita) 9, yaitu memperteguh 
kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia (Pembangunan Kebudayaan).  

Secara khusus, arah kebijakan dan strategi diatas juga untuk mendukung 
tercapainya Tujuan Strategis ke-5 (T5) dari Renstra Kemdikbud 2015-2019, yaitu 
“Peningkatan Jati Diri Bangsa melalui Pelestarian dan Diplomasi Kebudayaan serta 
Pemakaian Bahasa sebagai Pengantar Pendidikan”. Sementara itu, di dalam Renstra 
Ditjen Kebudayaan 2015-2019 juga disebutkan bahwa pelestarian cagar budaya 
(warisan budaya bendawi), baik di darat maupun di air, merupakan salah satu arah 
kebijakan dan strategi dalam mewujudkan Tujuan Strategis ke-2 (T2) yaitu 
“Peningkatan Pelestarian Nilai Sejarah dan Warisan Budaya (Benda dan Tak Benda)”. 
 

3.2. Arah Kebijakan dan Strategis Pelestarian Cagar Budaya di 
Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan Riau  
Pelestarian Cagar Budaya adalah salah satu dari sekian banyak urusan 

pemerintahan yang ada di negara Indonesia. Sebagai urusan pemerintahan, maka 
pemerintah Republik Indonesia selaku regulator dan pembuat kebijakan publik, sudah 
membuat beberapa regulasi dan kelembagaan terkait dengan pelestarian cagar 
budaya, baik di level nasional maupun sektoral, antara lain : 
1. Menerbitkan undang-undang khusus tentang Cagar Budaya, yaitu UU No. 5 Tahun 

1992 tentang Benda Cagar Budaya sebagaimana telah diganti dengan UU No. 11 
Tahun 2010 tentang Cagar Budaya.  
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2. Menerbitkan undang-undang pemerintahan daerah, yaitu UU No. 22 Tahun 1999 
sebagaimana telah diganti dengan UU No. 32 Tahun 2004 dan terakhir diganti 
dengan UU No. 23 Tahun 2014. 

3. Membentuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada akhir tahun 2011 
dengan Perpres No. 77 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Perpres No. 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara. Peraturan 
ini telah diperbaharui/diganti, khusus terkait Kemendikbud, dengan Perpres No. 15 
Tahun 2015 tentang Kementarian Pendidikan dan Kebudayaan.   

4. Membentuk Ditjen Kebudayaan dengan Perpres No. 92 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Kedua atas Perpres No. 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan 
Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara. Tugas dan fungsi Ditjen Kebudayaan ini dipertegas dengan 
Permendikbud No. 1 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan.   

5. Membentuk UPT yang membidangi Cagar Budaya, yaitu berupa Balai Pelestarian 
Cagar Budaya dengan Permendikbud No. 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya.  

Berdasarkan langkah-langkah yang sudah dibuat pemerintah tersebut maka 
untuk menentukan arah kebijakan dan strategi terkait dengan pelestarian cagar 
budaya di Indonesia pada umumnya dan di Provinsi Sumbar, Riau, dan Kepri tentu saja 
perlu memperhatikan regulasi-regulasi dan kelembagaan di atas. Berikut ini 
dipaparkan secara singkat mekanisme umum pelestarian cagar budaya berdasarkan 
kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan di atas. 

 
Tabel 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi Sumatera 

Barat, Riau, dan Kepulauan Riau 
TUJUAN (TS) SASARAN (SS) ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1
 INDIKATOR (IKSS) 

1. Peningkatan 
penyelamatan 
dan 
pengamanan 
Cagar Budaya 

1. Meningkatnya 
penyelamatan 
dan 
pengamanan 
Cagar Budaya 

1. Meningkatkan upaya penyidikan terhadap 
pelanggaran CB, terutama terhadap CB yang 
berstatus atau bernilai Nasional, termasuk di 
dalamnya meningkatkan peran dan kapasitas 
Penyidik Pengawai Negeri Sipil bidang Cagar 
Budaya.  

Jumlah Cagar 
Budaya yang 
dilestarikan 
(melalui kegiatan 
penyelamatan 
dan pengamanan 
CB) sebanyak 50 
CB 

2. Melakukan pemindahan CB yang terancam 
pelestariannya, terutama terhadap CB yang 
berstatus atau bernilai Nasional.  

3. Melakukan penilaian terhadap benda yang 
diduga CB. 

4. Melakukan survey penyelamatan terhadap 
informasi temuan diduga CB dari masyarakat. 

5. Melakukan ekskavasi penyelamatan CB, 
terutama terhadap : 
a. CB  yang berstatus atau bersubstansi 

Nasional dan/atau Unggulan  
b. CB yang terpendam dalam tanah 
c. CB yang terancam keselamatannya  akibat 

proses atau bencana alam atau sebab lain. 

                                                 
1
 Rumusan arah kebijakan dan strategi diadaptasi dari rumusan Rincian Tugas BPCB. 
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6. Memberikan kompensasi kepada masyarakat 
penemu/pemilik CB, terutama terhadap : 
a. CB yang berdasar kajian mempunyai nilai 

penting  
b. CB yang berdasar kepentingannya perlu 

dimiliki dan/atau dikuasai negara 

2. Peningkatan 
zonasi Cagar 
Budaya 

2. Meningkatnya 
zonasi Cagar 
Budaya 

7. Melakukan zonasi dan deliniasi CB, dengan 
prioritas: 
a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional  
b. CB yang terancam kelestariannya 
c. CB yang berdasarkan kepentingannya akan 

segara dikembangkan dan dimanfaatkan 
(oleh Pemda, dunia usaha, dan masyarakat). 

Jumlah Cagar 
Budaya yang 
dilestarikan 
(melalui kegiatan 
zonasi CB) 
sebanyak 10 CB 

3. Peningkatan 
pemeliharaan 
dan 
pemugaran 
Cagar Budaya 

3. Meningkatnya 
pemeliharaan 
dan 
pemugaran 
Cagar Budaya 

8. Melakukan observasi keterawatan CB terutama 
terhadap CB yang berstatus atau bernilai 
Nasional 

Jumlah Cagar 
Budaya yang 
dilestarikan 
(melalui kegiatan 
pemeliharaan dan 
pemugaran CB) 
sebanyak 50 CB 

9. Melakukan analisis laboratorium terhadap CB 
terutama untuk bahan-bahan CB yang 
berstatus atau bernilai Nasional. 

10. Melakukan pengawetan secara kimiawi 
maupun tradisional terhadap CB terutama 
terhadap CB yang berstatus atau bernilai 
Nasional 

11. Melakukan studi kelayakan dan studi teknis 
arkeologis terhadap CB terutama terhadap CB 
yang berstatus atau bernilai Nasional.  

12. Melakukan perawatan CB, terutama CB yang 
mengalami kerusakan dan berstatus atau 
bernilai Nasional 

13. Melakukan pemugaran CB, terutama  terhadap 
CB yang berstatus atau bernilai Nasional, baik 
dalam bentuk Rehabilitasi, Konsolidasi, 
Rekonstruksi, maupun Restorasi. 

14. Melakukan penataan lingkungan CB, terutama 
terhadap: 
a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional 
b. CB yang sudah selesai proses pemugarannya 
c. CB berdasarkan kepentingannya akan segara 

dimanfaatkan (oleh Pemda, dunia usaha, 
dan masyarakat). 

4. Peningkatan 
pengem-
bangan Cagar 
Budaya 

4. Meningkatnya 
kajian 
pelestarian 
Cagar Budaya 

15. Melakukan kajian pelestarian CB, terutama 
terhadap: 
a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional  
b. CB yang memerlukan metode baru dalam 

hal pelindungan 
c. CB yang terancam kelestariannya karena 

proses pembangunan atau bencana alam  
d. CB yang berdasar substansinya mempunyai 

nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, 
dan teknologi sehingga berpotensi untuk 
dikembangkan  

e. CB yang berdasarkan kepentingannya akan 
segera dimanfaatkan (oleh Pemda, dunia 
usaha, dan masyarakat) 

Jumlah naskah 
hasil kajian Cagar 
Budaya sebanyak 
10 Naskah 

5. Meningkatnya 
Adaptasi dan 
Revitalisasi 
Cagar Budaya   

16. Melakukan adaptasi CB, terutama terhadap : 
a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional 
b. CB yang berdasarkan kepentingannya akan 

dimanfaatkan 

Jumlah Cagar 
Budaya yang 
dilestarikan 
(melalui kegiatan 
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17. Melakukan revitalisasi CB, terutama terhadap : 
a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional 
b. CB yang berdasarkan nilai pentingnya 

perlu dilakukan revitalisasi 

adaptasi dan 
revitalisasi CB) 
sebanyak 5 CB 

5. Peningkatan 
pemanfaatan 
Cagar Budaya 

6. Meningkatnya 
pemanfaatan 
Cagar Budaya 

18. Memberikan pelayanan perijinan pemanfatan 
terhadap CB yang akan dimanfaatkan  

Jumlah Cagar 
Budaya yang 
dilestarikan 
(melalui kegiatan 
pemanfaatan CB) 
sebanyak 10 CB. 

19. Melakukan pengendalian pemanfaatan CB, 
terutama terhadap CB yang sudah dan sedang 
dimanfaatkan 

6. Peningkatan 
dokumentasi 
dan publikasi 
Cagar Budaya 

7. Meningkatnya 
dokumentasi 
Cagar Budaya 

20. melakukan pengumpulan data CB yang ada di 
Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan 
Riau 

Jumlah 
dokumentasi 
pelestarian Cagar 
Budaya sebanyak 
30 Naskah 

21. Melakukan penyusunan database CB dengan 
model dan metode terkini yang informatif  

22. Melakukan pemutakhiran data CB yang ada di 
Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepulauan 
Riau 

8. Meningkatnya 
publikasi Cagar 
Budaya 

23. melakukan publikasi pelestarian CB melalui 
buku-buku, leaflet, booklet, bioskop keliling, 
pameran, sosialisasi, dialog interaktif, dan lain-
lain 

Jumlah peserta 
internalisasi Cagar 
Budaya sebanyak 
2000 orang 24. melakukan penyajian koleksi cagar budaya di 

Ruang Koleksi  

7. Peningkatan 
kemitraan 
Cagar Budaya 

9. Meningkatnya 
kemitraan 
Cagar Budaya 

25. melakukan kemitraan di bidang pelestarian CB 
dengan menjalin kerjama yang harmonis dan 
setara dengan Pemerintah Daerah, baik level 
provinsi maupun kabupaten/kota di wilayah 
kerja BPCB Sumatera Barat  

Jumlah Cagar 
Budaya yang 
dilestarikan 
(melalui kegiatan 
kemitraan CB) 
sebanyak 10 CB 

26. Memberikan layanan teknis pelestarian CB, 
baik yang dilakukan oleh Pemerintah, pemilik, 
maupun masyarakat umum. 

 
Terkait dengan arah kebijakan strategi tersebut diatas berikut diperikan Cagar 

Budaya yang berstatus/bernilai Nasional di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepri. 
 

Tabel 3.2. Cagar Budaya berstatus/bernilai Nasional di Provinsi Sumatera Barat, Riau, 
dan Kepri*) 

NO NAMA CAGAR BUDAYA PROVINSI 

1 Kawasan Cagar Budaya Sawahlunto Sumatera Barat 

2 Situs Candi Pulau Sawah 

3 Situs Candi Padangroco 

4 Situs Candi Tanjung Medan 

5 Situs Prasasati Adityawarman 

6 Kawasan Tradisional Padang Ranah 

5 Situs Candi Muara Takus Riau 

6 Kawasan Cagar Budaya Siak 

7 Situs Pulau Penyengat Kepri 

8 Situs Istana Damnah 
*) Daftar ini hanya sekedar contoh, BUKAN pembatasan 
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3.2.1. Arah Kebijakan dan Strategi Terkait Misi 1 (Mewujudkan 
penyelamatan dan pengamanan Cagar Budaya) 
Arah kebijakan dan strategi terkait Misi 1 antara lain: 

1. Meningkatkan upaya penyidikan terhadap pelanggaran CB, terutama terhadap CB 
yang berstatus atau bernilai Nasional, termasuk di dalamnya meningkatkan peran 
dan kapasitas Penyidik Pengawai Negeri Sipil bidang Cagar Budaya. Arah kebijakan 
dan strategi ini khususnya diarahkan pada Cagar Budaya/diduga Cagar Budaya yang 
terletak di perairan Kepulauan Riau, yang sangat rawan pelanggaran, seperti 
pencarian dan penemuan ilegal atau tanpa izin. Selain perairan Kepulauan Riau, 
pesisir pantai barat Sumatera juga perlu diwaspadai, karena ditengarai pada masa 
lalu banyak kapal tenggelam dengan muatan barang berharga diduga Cagar 
Budaya.    

2. Melakukan pemindahan CB yang terancam pelestariannya, terutama terhadap CB 
yang berstatus atau bernilai Nasional. Arah kebijakan dan strategi ini khususnya 
diarahkan pada situs-situs yang terancam kelestariannya kalau tidak dipindahkan, 
antara lain Situs Prasasti Ganggo Hilia di Kab. Pasaman, Sumatera Barat, Situs 
Prasasti Ombilin, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat, dan lain-lain.  

3. Melakukan penilaian terhadap benda yang diduga CB. Arah kebijakan dan strategi 
ini khusunya diarahkan kepada benda yang diduga Cagar Budaya yang berada di 
istana-istana, seperti Istana Siak, Kab. Siak, Riau, Istana Rokan, Kab. Rokan Hulu, 
Riau, Istana Menteri Indragiri, Kab. Indragiri Hulu, Riau atau rumah-rumah adat, 
seperti Rumah Gadang-Rumah Gadang di Sumatera Barat.   

4. Melakukan survey penyelamatan terhadap informasi temuan diduga CB dari 
masyarakat. Arah kebijakan dan strategi ini khususnya diarahkan hasil informasi 
temuan dari masyarakat dan/atau lokasi lain yang sebelumnya sudah diindikasikan 
banyak penemuan, seperti di perairan Kepulauan Riau. 

5. Melakukan ekskavasi penyelamatan CB, terutama terhadap : (a) CB  yang berstatus 
atau bersubstansi Nasional dan/atau Unggulan, (b) CB yang terpendam dalam 
tanah, (c) CB yang terancam keselamatannya akibat proses atau bencana alam atau 
sebab lain. Arah kebijakan dan strategi ini khususnya diarahkan pada Situs Candi 
Pulau Sawah, Kab. Dharmasraya, Situs Candi Muara Takus, Kab. Kampar, Riau, Situs 
Candi Kota Rao Pasaman, dan situs lain yang diperoleh berdasarkan informasi 
temuan dari masyarakat. 

6. Memberikan kompensasi kepada masyarakat penemu/pemilik CB, terutama 
terhadap : (a) CB yang berdasar kajian mempunyai nilai penting, dan (b) CB yang 
berdasar kepentingannya perlu dimiliki dan/atau dikuasai negara. Arah kebijakan 
dan strategi ini khususnya diarahkan pada benda Cagar Budaya hasil temuan atau 
pemindahan kepemilikan (melalui mekanisme ganti rugi) dari masyarakat. 

 
3.2.2. Arah Kebijakan dan Strategi Terkait Misi 2 (Mewujudkan zonasi 

Cagar Budaya) 
Arah kebijakan dan strategi terkait Misi 2 antara lain: melakukan zonasi dan 

deliniasi CB, dengan prioritas : 
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a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional, seperti Kawasan Sawahlunto, Situs 
Padangroco 

b. CB yang terancam kelestariannya  
c. CB yang berdasarkan kepentingannya berpotensi untuk dikembangkan dan 

dimanfaatkan (oleh Pemda, dunia usaha, dan masyarakat), seperti Jam Gadang 

 
3.2.3. Arah Kebijakan dan Strategi Terkait Misi 3 (Mewujudkan 

pemeliharaan dan pemugaran Cagar Budaya) 
Arah kebijakan dan strategi terkait Misi 3 antara lain: 

1. melakukan observasi keterawatan CB terutama terhadap CB yang berstatus atau 
bernilai Nasional  

2. Melakukan analisis laboratorium terhadap CB terutama untuk bahan-bahan CB 
yang berstatus atau bernilai Nasional, seperti Candi Tanjungmedan, Candi Muara 
Takus, Candi Padangroco 

3. melakukan pengawetan secara kimiawi maupun tradisional terhadap CB terutama 
terhadap CB yang berstatus atau bernilai Nasional, seperti Prasasti Adityawarman, 
Prasasti Kubu Sutan,  

4. melakukan studi kelayakan dan studi teknis arkeologis terhadap CB terutama 
terhadap CB yang berstatus atau bernilai Nasional, seperti Situs Pulau Penyengat 
(Istana Marhum Kantor, Istana Tengku Bilik, dll), Situs Candi Muara Takus (Candi 
Mahligai, Candi Tua, dll),   

5. melakukan perawatan CB, terutama CB yang mengalami kerusakan dan berstatus 
atau bernilai Nasional. Arahan kebijakan dan strategi ini khususnya ditujukan 
berdasarkan hasil laporan masyarakat. 

6. Melakukan pemugaran CB, terutama  terhadap CB yang berstatus atau bernilai 
Nasional, baik dalam bentuk Rehabilitasi, Konsolidasi, Rekonstruksi, maupun 
Restorasi. 

7. Melakukan penataan lingkungan CB, terutama terhadap: 
a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional 
b. CB yang sudah selesai proses pemugarannya 
c. CB berdasarkan kepentingannya akan segara dimanfaatkan (oleh Pemda, dunia 

usaha, dan masyarakat). 
 

3.2.4. Arah Kebijakan dan Strategi Terkait Misi 4 (Mewujudkan 
pengembangan Cagar Budaya) 
Arah kebijakan dan strategi terkait Misi 3 antara lain: 

1. Melakukan kajian pelindungan CB, terutama terhadap: 
a. CB yang memerlukan metode baru dalam hal pelindungan 
b. CB yang terancam kelestariannya karena proses pembangunan atau bencana 

alam  
2. Melakukan kajian pengembangan CB, terutama terhadap: 

a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional 
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b. CB yang berdasar substansinya mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu 
pengetahuan, dan teknologi  

3. Melakukan kajian pemanfataan CB, terutama terhadap : 
a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional 
b. CB yang berdasarkan kepentingannya akan segera dimanfaatkan (oleh Pemda, 

dunia usaha, dan masyarakat) 
4. Melakukan adaptasi CB, terutama terhadap : 

a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional 
b. CB yang berdasarkan kepentingannya akan dimanfaatkan 

5. Melakukan revitalisasi CB, terutama terhadap : 
a. CB yang berstatus atau bernilai Nasional 
b. CB yang berdasarkan nilai pentingnya perlu dilakukan revitalisasi 

 
3.2.5. Arah Kebijakan dan Strategi Terkait Misi 5 (Mewujudkan 

pemanfaatan Cagar Budaya) 
Arah kebijakan dan strategi terkait Misi 3 antara lain: 

1. Memberikan pelayanan perijinan pemanfatan terhadap CB yang akan 
dimanfaatkan  

2. Melakukan pengendalian pemanfaatan CB, terutama terhadap CB yang sudah dan 
sedang dimanfaatkan 

 
3.2.6. Arah Kebijakan dan Strategi Terkait Misi 6 (Mewujudkan 

dokumentasi dan publikasi Cagar Budaya) 
Arah kebijakan dan strategi terkait Misi 3 antara lain: 

1. melakukan pengumpulan data CB yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan 
Kepulauan Riau 

2. Melakukan penyusunan database CB dengan model dan metode terkini yang 
informatif  

3. Melakukan pemutakhiran data CB yang ada di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan 
Kepulauan Riau 

4. melakukan publikasi pelestarian CB melalui buku-buku, leaflet, bookolet, bisokop 
keliling, pameran, sosialisasi, dailog interatif, dan dll  

5. melakukan penyajian koleksi cagar budaya di Ruang Koleksi  

 
3.2.7. Arah Kebijakan dan Strategi Terkait Misi 7 (Mewujudkan 

kemitraan Cagar Budaya) 
Arah kebijakan dan strategi terkait Misi 3 antara lain: 

1. melakukan kemitraan di bidang pelestarian CB dengan menjalin kerjama yang 
harmonis dan setara dengan Pemerintah Daerah, baik pemerintah provinsi 
maupun pemerintah  kabupaten /kota di wilayah kerja BPCB Sumatera Barat  

2. Memberikan layanan teknis pelestarian CB terhadap semua upaya-upaya 
pelestarian, baik yang dilakakukan oleh Pemda, pemilik, atau masyarakat umum. 
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3.3. Kerangka Regulasi 
Kerangka regulasi dibutuhkan oleh BPCB Sumatera Barat untuk mendukung 

tercapainya sasaran pembangunan/pelestarian cagar budaya sebagaimana tercantum 
pada RPJMN/Renstra BPCB Sumbar). Oleh karena kedudukan BPCB Sumbar sebatas 
UPT (Kemendikbud), maka kerangka regulasi yang dibutuhkan dan dipelrukan, bersifat 
makro dan mikro. Makro adalah kerangka regulasi yang mejadi tanggung jawab eselon 
I dan II, sedangkan Mikro berbentuk sangat teknis, yaitu SOP/POS, dan menjadi 
tanggung jawab BPCB Sumbar sendiri. Berikut dijabarkan kerangka regulasi yang 
dibutuhkan untuk mengawal tercapainya arah kebijakan, strategi dan sasaran BPCB 
Sumbar 2015–2019 serta urgensi perlunya kerangka regulasi. Perincian mengenai jenis 
kebutuhan regulasi dan pentingnya regulasi dalam mendukung pencapaian sasaran 
strategis BPCB Sumbar, dijelaskan pada Tabel berikut. 

 
Tabel 3.3. Kerangka Regulasi MAKRO bidang Pelestarian Cagar Budaya 

No. 
Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan 

Regulasi 
Urgensi Pembentukan Regulasi 

1.  Revisi UU No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar 
Budaya 

Menyesuaikan pasal-pasal yang sudah tidak 
relevan lagi dengan peraturan perundangan 
lainnya seperti UU Kelautan, UU Pemerintah 
Daerah, dll  RUU Pemajuan Kebudayaan 

2.  Revisi UU No. 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah 

Menyesuaikan pasal-pasal yang sudah tidak 
relevan lagi dengan peraturan perundangan 
lainnya seperti UU CB, msalah pengaturan 
kpembagian kewenagan. RUU Pemajuan 
Kebudayaan 

3.  PP Pelestarian Cagar Budaya Agar dalam pelaksanaan pelindungan, 
pengembangan, dan 
pemanfaatan cagar budaya sebagaimana 
diamanatkan oleh UU CB mempunyai dasar 
hukum operasional yang kuat, jelas, dan rinci 
sehingga mudah diimplementasikan 

4.  Permendikbud tentang Pedoman 
Penyelamatan CB 

Sebagai pedoman pelaksanaan penyelamatan 
cagar budaya 

5.  Permendikbud tentang Pedoman 
Pengamanan CB 

Sebagai pedoman pelaksanaan pengamanan 
cagar budaya 

6.  Permendikbud tentang Pedoman Zonasi CB Sebagai pedoman pelaksanaan zonasi dan 
delienasi cagar budaya 

7.  Permendikbud tentang Pedoman 
Pemeliharaan CB 

Sebagai pedoman pelaksanaan pemeliharaan 
cagar budaya 

8.  Permendikbud tentang Pedoman Pemugaran 
CB 

Sebagai pedoman pelaksanaan pemugaran 
cagar budaya 

9.  Permendikbud tentang Pedoman 
Penelitian/Kajian Pelestarian CB 

Sebagai pedoman pelaksanaan 
penelitian/kajian pelestarian cagar budaya 

10.  Permendikbud tentang Pedoman Revitalisasi 
CB 

Sebagai pedoman pelaksanaan penyelamatan 
cagar budaya 

11.  Permendikbud tentang Pedoman Adaptasi CB Sebagai pedoman pelaksanaan adaptasi cagar 
budaya 

12.  Permendikbud tentang Pedoman Sebagai pedoman pelaksanaan revitalisasi 



[67] 

Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Sumatera Barat 
2015–2019 

Pemanfaatan CB cagar budaya 

13.  Permendikbud tentang Pedoman Register 
Nasional (Pendaftaran dan Penetapan) CB 

Sebagai pedoman pelaksanaan register 
nasional cagar budaya 

 
Tabel 3.4. Kerangka Regulasi MIKRO bidang Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi 

Sumatera Barat, Riau, dan Kepri 

No. Arah Kerangka/Kebutuhan  Regulasi 
Unit 

Penanggung 
Jawab 

Unit 
Terkait 

Target 
Penyelesaian 

1.  POS tentang Kajian Pelestarian CB Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

2.  POS tentang Penyidikan Pelanggaran CB Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

3.  POS tentang Pemindahan CB Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

4.  POS tentang Penilaian CB Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

5.  POS tentang Survey Penyelamatan CB Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

6.  POS tentang Ekskavasi Penyelamatan CB Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

7.  POS tentang Pengamanan CB Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

8.  POS tentang Pemberian Kompensasi/Ganti Rugi Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

9.  POS tentang Zonasi dan Deliniasi CB Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

10.  POS tentang Observasi Keterawatan CB Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

11.  POS tentang Analisis 
Laboratorium 

Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

12.  POS tentang Pengawetan CB Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

13.  POS tentang Studi Kelayakan dan Studi Teknis 
Arkeologis 

Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

14.  POS tentang Perawatan CB Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

15.  POS tentang Pemugaran CB  Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

16.  POS tentang Penataan Lingkungan CB Sei PPP Subbag 
TU 

2017 

17.  POS tentang Adaptasi CB  Sei PPP Subbag 
TU 

2018 

18.  POS tentang Revitalisasi CB Sei PPP Subbag 
TU 

2018 

19.  POS tentang Pelayanan Perijinan dan Pengendalian 
Pemanfaatan CB 

Sei PPP Subbag 
TU 

2018 

20.  POS tentang  Pengumpulan Data CB Sei PPP Subbag 
TU 

2018 

21.  POS tentang Penyusunan Database CB Sei PPP Subbag 
TU 

2018 
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22.  POS tentang Pemutakhiran Data CB Sei PPP Subbag 
TU 

2018 

23.  POS tentang Publikasi CB Sei PPP Subbag 
TU 

2018 

24.  POS tentang Kemitraan Sei PPP Subbag 
TU 

2018 

25.  POS tentang Layanan Teknis Sei PPP Subbag 
TU 

2018 

26.  POS tentang Penyajian Koleksi CB Sei PPP Subbag 
TU 

2018 

 
3.4. Kerangka Kelembagaan 

Kerangka kelembagaan adalah perangkat BPCB Sumbar yang meliputi struktur 
organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Kerangka 
kelembagaan disusun dengan tujuan antara lain, 1) meningkatkan koordinasi 
pelaksanaan bidang-bidang pembangunan/pelestarian cagar budaya sebagaimana 
terdapat dalam RPJMN/Renstra BPCB Sumbar sesuai dengan fungsi dan visi/misi BPCB 
Sumbar; 2) membangun struktur organisasi yang tepat fungsi dan ukuran untuk 
menghindari duplikasi fungsi dan meningkatkan efektivitas dan efisiensi BPCB Sumbar 
dalam melaksanakan program-programnya; dan 3) memperjelas ketatalaksanaan dan 
meningkatkan profesionalisme sumber daya aparatur.  

Pada periode pembangunan 2015–2019, BPCB Sumbar akan melaksanakan 
tugas dan fungsi dengan mengacu pada Permendikbud No. 52 Tahun 2012 tentang 
OTK BPCB sebagaimana telah diganti dengan Permendikbud No. 30 Tahun 2015 pada 
tanggal 22 Oktober 2015 yang lalu. Sesuai dengan Permendikbud tersebut, struktur 
organisasi BPCB Sumbar 2015–2019 ditunjukan pada gambar 3.1.  

Sepanjang kurun waktu dari tahun 2010 sampai tahun 2014 telah terjadi 
perubahan struktur organisasi di tingkat kementerian seiring dengan terjadinya 
reshuffle Kabinet Indonesia Bersatu jilid IV pada akhir tahun 2011. Salah satu 
perubahan tersebut adalah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata berubah menjadi 
Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Pendidikan Nasional 
berubah menjadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan perubahan ini, 
maka sektor Kebudayaan kembali bergabung dengan sektor Pendidikan. Hal ini 
mengakibatkan perubahan posisi Unit Pelaksanaan Teknis bidang Kebudayaan yang 
sebelumnya berada di bawah Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata menjadi di 
bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, tepatnya pada tahun 2012.  

Seiring dengan dengan hal itu, maka nomenklatur UPT bidang purbakala/cagar 
budaya juga mengalami perubahan. Sejak tahun 2002 UPT bidang purbakala memakai 
nama Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3) sesuai dengan Kepala Keputusan 
Kepala Badan Pengembangan Kebudayaan dan Pariwisata No. KEP-06/BP BUDPAR/ 
2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala (BP3). 
Seiring dengan perubahan nomenklatur di tingkat kementerian dan/atau kelembagaan 
yang menaungi UPT bidang purbakala, nomenklatur BP3 tetap dipertahankan 
sebagaimana telah ditetapkan kembali dengan Keputusan Menteri Kebudayaan dan 
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Pariwisata No. KM.51/OT.001/MKP/2003 dan Peraturan Menteri Kebudayaan dan 
Pariwisata No. PM.37/OT.001/MKP-2006, keduanya tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala. Baru pada tahun 2012, setelah sektor 
Kebudayaan bergabung dengan Kementerian Pendidikan, BP3 berubah namanya 
menjadi Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) sesuai dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Balai Pelestarian Cagar Budaya; 

Terakhir, mengikuti pergantian kepemimpinan nasional pada tahun 2014, 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan juga melakukan reorganisasi pada tahun 
2015 dengan keluarnya Peraturan Menteri Kebudayaan No. 11 Tahun 2015 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Terkait dengan 
hal itu, UPT BPCB juga telah dilakukan penataan tugas dan fungsi organisasi tetapi 
tetap memakai nomenklatur yang sama, yaitu BPCB. Hal ini sesuai dengan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya yang diundangkan pada tanggal 22 Oktober 2015.  

 

 
Gambar 3.1. Struktur Balai Pelestarian Cagar Budaya 

 
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 30 Tahun 

2015 tersebut, maka Balai Pelestarian Cagar Budaya berkedudukan berada di bawah 
dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dengan struktur sebagai 
berikut: (a) Kepala; (b) Kasubbag Tata Usaha, (c) Kasi Pelindungan, Pengembangan, dan 
Pemanfaaatan, dan (d) Kelompok Tenaga Fungsional sebagaimana terlihat dalam 
Gambar 1.6. 
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Sementara itu, sesuai Pasal 2 Peraturan Menteri ini, tugas BPCB dirumuskan 
sebagai berikut “melaksanakan  pelindungan,  pengembangan, dan pemanfaatan cagar 
budaya dan yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya”. Adapun fungsi BPCB 
dirumuskan sebagai berikut (Pasal 3): 
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 yang diduga cagar 

budaya; 
h. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB. 

Sampai dengan akhir 2014, BPCB Sumatera Barat mempunyai kekuatan SDM 
sejumlah 2010 orang yang terdiri dari PNS sejumlah 78 orang dan Tenaga Kontraktual 
Non PNS sejumlah 132. Tenaga PNS terdiri dari 53 orang bekerja di Kantor dan 25 
orang bekerja di luar Kantor sebagai Juru Pelihara CB. Adapun Tenaga Kontraktual Non 
PNS, terdiri dari 16 orang bekerja di Kantor (tenaga adm 8 orang, pengemudi 3 orang, 
dan pramubakti 4 orang) dan 116 orang bekerja di luar Kantor sebagai Juru Pelihara CB 
(di Sumatera Barat 73 orang, di Riau 28 orang, dan di Kepulauan Riau 15 orang).   

Sementara itu, jika ditinjau dari kualifikasi tingkat pendidikan, SDM BPCB 
Sumatera Barat (tidak termasuk Juru Pelihara Non-PNS), terdiri dari Magister 
sebanyak 3 orang, Sarjana S1 sebanyak 25 orang, Ahli Madya D3 sebanyak 2 orang, 
SLTA /D1 sebanyak 38 orang, SLTP sebanyak 15 orang, dan SD sebanyak 11 orang. 
Adapun jika ditinjau dari kualifikasi Disiplin Ilmu (khusus S2 dan S1), terdiri dari 
Magister Arkeologi 1 orang, Magister Museologi 1 orang, Magister Administrasi Publik 
1 orang, Sarjana Arkeologi 6 orang, Sarjana Sejarah 3 orang, Sarjana Administrasi 3 
orang, Sarjana Hukum 4 orang, Sarjana Ekonomi 3 orang, Sarjana Teknik Sipil 2 orang, 
Sarjana Kimia 1 orang, Sarjana Pendidikan 1 orang, Sarjana Komputer 1 orang, dan 
Sarjana Ekonomi Islam 1 orang.  

Di lain pihak, dalam rangka penataan pegawai dan reformasi birokrasi, sejak 
tahun 2014 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah menyusun analisis jabatan 
yang akhirnya menelurkan tiga buah Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, 
yaitu: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 27 Tahun 2014 tentang 
Nama Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 8 Tahun 2015 tentang Uraian Jabatan di 
Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2015 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berdasarkan ketiga Peraturan Menteri 
tersebut, maka formasi SDM BPCB Sumatera Barat (khusus PNS) per Desember 2015 
terlihat dalam Gambar 3.2. 
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Gambar 3.2. Peta Jabatan BPCB Sumatera Barat2 

 
Perincian program dan/atau kegiatan yang menjadi tanggung jawab setiap 

bagian struktur dapat dilihat pada Tabel 3.5. Untuk memperjelas bagan organisasi, 
program, dan kegiatan serta penanggungjawab Eselon IV dapat dilihat pada Tabel 3.15. 
 

Tabel 3.5. Penanggung jawab Eselon IV dan (Pokja) 
KODE  PROGRAM/KEGIATAN  ESELON I/ESELON II 
1  Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala BPCB Sumbar  
1.1  Internalisasi Pelestarian Cagar Budaya Sei PPP 
1.2  Naskah Dokumentasi Pelestarian Cagar Budaya Sei PPP 
1.3  Cagar Budaya yang Dilestarikan Sei PPP 
1.4  Layanan Dukungan Manajemen Eselon I Subbag TU  
1.5  Layanan Internal (Overhead) Subbag TU  
1.6  Layanan Perkantoran Subbag TU  

                                                 
2
 Petikan Lampiran VI Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 26 Tahun 2015 tentang 

Kelas Jabatan di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.  
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Bab V 
Penutup  

 
Rencana Strategis (Renstra) BPCB Sumbar Tahun 2015–2019 telah disusun 

berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan Renstra 
sudah dilakukan melalui berbagai tahapan, termasuk interaksi dengan para pemangku 
kepentingan pelestarian cagar budaya di pusat dan daerah, partisipasi seluruh jajaran 
BPCB Sumbar, serta dengan mempertimbangkan seluruh capaian kinerja pelestarian 
cagar budaya di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepri hingga saat ini. Dengan 
demikian, Renstra BPCB Sumbar telah mengakomodasikan semua tugas dan fungsi 
yang menjadi tanggungjawab BPCB Sumbar, memelihara kesinambungan dan 
keberlanjutan program, memenuhi aspirasi pemangku kepentingan dan masyarakat, 
serta mengantisipasi masa depan.  

Renstra menjabarkan visi BPCB Sumbar beserta rencana sasaran nasional dalam 
rangka mencapai sasaran program presiden. Dengan demikian Renstra 
menggambarkan secara jelas keterkaitan antara sasaran BPCB Sumbar, sasaran 
program, dan sasaran kegiatan, rincian IKSS, IKP dan IKK, serta memantapkan 
penerapan Penganggaran Berbasis Kinerja (PBK) untuk meningkatkan mutu keluaran 
(output) dan hasil (outcome) guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam 
pemanfaatan APBN.  

Renstra harus digunakan sebagai pedoman dan arah pelestarian cagar budaya 
di Provinsi Sumatera Barat, Riau, dan Kepri yang hendak dicapai pada periode 2015—
2019. Renstra merupakan dasar dan acuan bagi dalam menyusun (1) Rencana 
Strategis; (2) Rencana Kerja (Renja) dan RKA-KL; (3) Laporan Tahunan; dan (4) Laporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).  

Permendikbud No. 35 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di 
Lingkungan Kemendikbud pasal 4 ayat (4) menyatakan bahwa unit kerja eselon I 
menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 (lima) tahun dengan mengacu pada 
Renstra Kementerian, sedangkan ayat (5) menyatakan bahwa unit kerja eselon II dan 
UPT menyusun dan menetapkan Renstra untuk masa 5 tahun dengan mengacu pada 
Renstra eselon I. Selain yang diuraikan di atas, Renstra BPCB Sumbatr 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, 
termasuk memberi kritik, evaluasi, dan rekomendasi. Pelibatan publik secara lebih aktif 
dan terintegrasi diharapkan mampu meningkatkan hasil pembangunan pendidikan dan 
kebudayaan selama lima tahun mendatang.  
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LAMPIRAN 

 
Lampiran I 

Kerangka Pendanaan 
2015-2019 



(dalam ribuan rupiah)

Tahun 

ke-1

Tahun 

ke-2

Tahun 

ke-3

Tahun 

ke-4

Tahun 

ke-5

Tahun 

ke-1

Tahun 

ke-2

Tahun 

ke-3

Tahun 

ke-4

Tahun 

ke-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Output Event 

Internalisasi cagar 

budaya

Meningkatnya publikasi Cagar 

Budaya

Jumlah peserta internalisasi 

pelestarian Cagar Budaya sebanyak 

10000 peserta

2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 600 1,000 1,400 1,800 1,800

Output naskah 

pelestarian cagar 

budaya

Meningkatnya dokumentasi 

Cagar Budaya

Jumlah dokumen pelestarian Cagar 

Budaya sebanyak 85 Dokumen
20 20 20 20 5 600 600 600 600 500

Mewujudkan pengembangan 

Cagar Budaya

Peningkatan pengembangan 

Cagar Budaya

Output naskah 

pelestarian cagar 

budaya

Meningkatnya kajian 

pelestarian Cagar Budaya

Jumlah naskah hasil kajian 

pelestarian Cagar Budaya sebanyak 

15 naskah

3 3 3 3 3 1,200 350 350 700 1,800

Mewujudkan penyelamatan 

dan pengamanan Cagar 

Budaya

Peningkatan penyelamatan 

dan pengamanan Cagar 

Budaya

Meningkatnya penyelamatan 

dan pengamanan Cagar 

Budaya

Mewujudkan zonasi Cagar 

Budaya

Peningkatan zonasi Cagar 

Budaya

Meningkatnya zonasi Cagar 

Budaya

Mewujudkan pemeliharaan 

dan pemugaran Cagar Budaya

Peningkatan pemeliharaan 

dan pemugaran Cagar Budaya

Meningkatnya pemeliharaan 

dan pemugaran Cagar Budaya

Mewujudkan pengembangan 

Cagar Budaya

Peningkatan pengembangan 

Cagar Budaya

Meningkatnya adaptasi dan 

revitalisasi Cagar Budaya

Mewujudkan pemanfaatan 

Cagar Budaya

Peningkatan pemanfaatan 

Cagar Budaya

Meningkatnya pemanfaatan 

Cagar Budaya

Mewujudkan kemitraan Cagar 

Budaya

Peningkatan kemitraan Cagar 

Budaya

Meningkatnya kemitraan 

Cagar Budaya

Target Kinerja Rencana Anggaran

Terwujudnya Cagar Budaya 

yang Lestari di Provinsi 

Sumatera Barat, Riau dan 

Kepualauan Riau

KERANGKA PENDANAAN RENCANA STRATEGIS BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SUMATERA BARAT

TAHUN 2015 S.D. 2019

Visi Misi Tujuan Strategis
Indikator Kinerja 

Tujuan

Target Tujuan 

(Akhir Periode 

Renstra)

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan

Baseline 

(Tahun 

ke-1) -1

(versi 1)

12,900

Mewujudkan dokumentasi 

dan publikasi Cagar Budaya

Peningkatan dokumentasi dan 

publikasi Cagar Budaya

72 52 2,520 2,950 3,200 3,650

Output Cagar 

Budaya yang 

Dilestarikan

-
Jumlah Cagar Budaya yang 

dilestarikan sebanyak 330 CB
62 72 72



Tahun 

ke-1

Tahun 

ke-2

Tahun 

ke-3

Tahun 

ke-4

Tahun 

ke-5

Tahun 

ke-1

Tahun 

ke-2

Tahun 

ke-3

Tahun 

ke-4

Tahun 

ke-5

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Mewujudkan penyelamatan 

dan pengamanan Cagar 

Budaya

Peningkatan penyelamatan 

dan pengamanan Cagar 

Budaya

- - Meningkatnya penyelamatan 

dan pengamanan Cagar 

Budaya

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 

(melalui kegiatan penyelamatan dan 

pengamanan CB) sebanyak 120 CB
20 30 30 30 10 500 800 800 900 1,000

Mewujudkan zonasi Cagar 

Budaya

Peningkatan zonasi Cagar 

Budaya

Meningkatnya zonasi Cagar 

Budaya

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 

(melalui kegiatan zonasi CB) sebanyak 

10 CB

2 2 2 2 2 100 100 100 100 100

Mewujudkan pemeliharaan 

dan pemugaran Cagar Budaya

Peningkatan pemeliharaan 

dan pemugaran Cagar Budaya

Meningkatnya pemeliharaan 

dan pemugaran Cagar Budaya

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 

(melalui kegiatan pemeliharaan dan 

pemugaran CB) sebanyak 100 CB
20 20 20 20 20 1,700 1,800 1,800 2,100 11,000

Meningkatnya kajian 

pelestarian Cagar Budaya

Jumlah naskah hasil kajian Cagar 

Budaya sebanyak 15 naskah
3 3 3 3 3 1,200 350 350 700 1,800

Meningkatnya adaptasi dan 

revitalisasi Cagar Budaya

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 

(melalui kegiatan adaptasi dan 

revitalisasi CB) sebanyak 25 CB
5 5 5 5 5 70 100 100 150 150

Mewujudkan pemanfaatan 

Cagar Budaya

Peningkatan pemanfaatan 

Cagar Budaya

Meningkatnya pemanfaatan 

Cagar Budaya

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 

(melalui kegiatan pemanfaatan CB) 

sebanyak 15 CB

3 3 3 3 3 50 50 100 100 150

Meningkatnya dokumentasi 

Cagar Budaya

Jumlah dokumen pelestarian Cagar 

Budaya sebanyak 85 Dokumen
20 20 20 20 5 600 600 600 600 500

Meningkatnya publikasi Cagar 

Budaya

Jumlah peserta internalisasi pelestarian 

Cagar Budaya sebanyak 10000 peserta 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 600 1,000 1,400 1,800 1,800

Mewujudkan kemitraan Cagar 

Budaya

Peningkatan kemitraan Cagar 

Budaya

Meningkatnya kemitraan 

Cagar Budaya

Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan 

(melalui kegiatan kemitraan CB) 

sebanyak 60 CB

12 12 12 12 12 100 100 300 300 500

KERANGKA PENDANAAN RENCANA STRATEGIS BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA SUMATERA BARAT

TAHUN 2015 S.D. 2019

Target Kinerja Rencana Anggaran

Visi

Indikator 

Kinerja 

Tujuan

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Baseline 

(Tahun 

ke-1) -1

(versi 2)

Terwujudnya Cagar Budaya 

yang Lestari di Provinsi 

Sumatera Barat, Riau dan 

Kepualauan Riau

Misi

Mewujudkan pengembangan 

Cagar Budaya

Mewujudkan dokumentasi 

dan publikasi Cagar Budaya

Tujuan Strategis

Peningkatan pengembangan 

Cagar Budaya

Peningkatan dokumentasi dan 

publikasi Cagar Budaya

Target Tujuan 

(Akhir Periode 

Renstra)
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Lampiran II 

Tugas, Fungsi, dan Rincian Tugas BPCB 
 

Petikan  
 Permendikbud No. 52/2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB 

 Permendikbud No. 28/2013 tentang Rincian Tugas BPCB 

 Permendikbud No. 30/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPCB 

 



 
 

1 
 

 
 
 

SALINAN 
 
 
 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR  52 TAHUN 2012 

 
TENTANG 

 
ORGANISASI DAN TATA KERJA  

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang : bahwa dalam rangka pengintegrasian fungsi kebudayaan dan 
penataan unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Organisasi dan 
Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya; 

    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5168); 

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang 
Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang 
Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3516); 

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 
2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian 
Negara; 

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 
Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta 
Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 24 
Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan fungsi 
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan 
Fungsi eselon I Kementerian Negara; 

5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai 
Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana 
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 
2011; 
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6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman 
Organisasi Unit Pelaksana Teknis Kementerian dan Lembaga 
Pemerintah NonKementerian; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor 1 
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan; 

 
Memperhatikan : Persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi dalam surat nomor B/1296/M.PAN-
RB/4/2012 tanggal 30 April 2012; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan :  PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI 
PELESTARIAN  CAGAR BUDAYA. 

 
BAB I 

KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI 
 

Pasal 1 
  

(1) Balai Pelestarian Cagar Budaya yang selanjutnya dalam Peraturan Menteri 
ini disebut BPCB adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan. 

(2) BPCB dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan 
bertanggungjawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. 

 
Pasal 2 

 
BPCB mempunyai tugas melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan 
pemanfaatan serta fasilitasi pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya.  

 
Pasal 3 

 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, BPCB 
menyelenggarakan fungsi: 
a. pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya; 
b. pelaksanaan zonasi cagar budaya;  
c. pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya; 
d. pelaksanaan pengembangan cagar budaya; 
e. pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya; 
f. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya; 
g. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya; 
h. fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di 

bidang  pelestarian cagar budaya; dan 
i. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB. 
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BAB II 

SUSUNAN ORGANISASI 
 

Pasal 4 
 
BPCB terdiri atas: 
a. Kepala; 
b. Subbagian Tata Usaha; 
c. Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan; dan 
d. Kelompok Jabatan Fungsional. 

 
Pasal 5 

 
(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, 

keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan,  
barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPCB. 

(2) Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan mempunyai tugas 
melakukan penyelamatan, pengamanan, zonasi, pemeliharaan, pemugaran, 
pengembangan, pemanfaatan, pendokumentasian, publikasi, dan kemitraan 
serta fasilitasi pelestarian dan pengembangan tenaga teknis di bidang 
pelindungan cagar budaya di wilayah kerjanya. 
  

Pasal 6 
 

(1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d 
mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan tugas jabatan 
fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

(2) Jenis dan jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) 
ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja. 

(3) Tugas, jenis, dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan. 

 
 

BAB III 
ESELONISASI 

 
Pasal 7 

 
(1) Kepala BPCB adalah jabatan struktural eselon III.a. 
(2) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi adalah jabatan struktural eselon IV.a. 
 

BAB IV 
LOKASI DAN WILAYAH KERJA 

 
Pasal 8 

 
Lokasi dan wilayah kerja BPCB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 
tercantum dalam Lampiran Peraturan yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peratran Menteri ini. 
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BAB V 

TATA KERJA  
 

Pasal 9   
 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
dan Pasal 3,  BPCB berkoordinasi dengan unit organisasi di lingkungan 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Pemerintah Provinsi, Pemerintah 
Kabupaten/Kota, dan Perguruan Tinggi serta lembaga/instansi terkait lainnya. 

 
 

Pasal 10 
 
Setiap pimpinan dan Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan 
tugasnya wajib: 
a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi serta kerja sama 

baik di lingkungan internal maupun eksternal BPCB; 
b. melaksanakan akuntabilitas kinerja; dan 
c. melaporkan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada atasan 

secara berjenjang. 
 
 

Pasal 11 
 

Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya dan bila 
terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai 
dengan peraturan perundang-undangan. 
 
 

Pasal 12 
 

Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan 
mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk 
bagi pelaksanaan tugas bawahan. 

 
 

Pasal 13 
 

Dalam menjalankan tugas dan fungsi, Kepala BPCB wajib menyampaikan 
laporan kepada Direktur Jenderal Kebudayaan dengan tembusan kepada 
pimpinan unit organisasi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja 
dengan BPCB. 
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BAB VI 

KETENTUAN LAIN-LAIN 
 

Pasal 14 
 

Rincian tugas  unit kerja sebagai penjabaran tugas dan fungsi dalam Peraturan 
Menteri ini ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan 
Kebudayaan. 
 
 

BAB VII 
KETENTUAN PERALIHAN 

 
Pasal 15 

Semua pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai Keputusan Menteri Kebudayaan 
dan Pariwisata Nomor PM.37/OT.001/MKP-2006 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala dan Keputusan Menteri 
Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.35/HK.001/MKP-2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala masih tetap 
dilaksanakan sampai dengan ditetapkannya tugas dan fungsi sesuai  dengan 
Peraturan Menteri ini. 

 
 

BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 16 

 
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, semua peraturan yang mengatur 
mengenai Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Peninggalan Purbakala 
dinyatakan tidak berlaku. 

 
 

Pasal 17 
 

Perubahan atas susunan organisasi dan tata kerja menurut Peraturan Menteri 
ini, ditetapkan oleh Menteri yang bertanggung jawab dalam penyelenggaraan 
urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan setelah mendapat 
persetujuan tertulis dari Menteri yang bertanggung jawab dalam 
penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur 
negara.  
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Pasal 18 

 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.   
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

  
 

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  20 Juli 2012 

 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
TTD 

 
MOHAMMAD NUH 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 15 Agustus 2012 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
TTD 
 
AMIR SYAMSUDIN 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 834 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
 
 
TTD. 

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. 
NIP196108281987031003 
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SALINAN LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
NOMOR  52 TAHUN 2012  TANGGAL 20 JULI 2012 
TENTANG 
ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 
 

LOKASI DAN WILAYAH KERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 
 

NO. LOKASI  WILAYAH KERJA 

1 Kabupaten Aceh Besar, Aceh a. Provinsi Aceh  
b. Provinsi Sumatera Utara 

2 Kabupaten Tanah Datar, Sumatera 
Barat 

a. Provinsi Sumatera Barat 
b. Provinsi Riau 
c. Provinsi Kepulauan Riau 

3 Kota Jambi, Jambi 
 

a. Provinsi  Jambi 
b. Provinsi Sumatera Selatan 
c. Provinsi Bengkulu 
d. Provinsi Bangka Belitung  

4 Kabupaten Serang, Banten 
 

a. Provinsi Banten,  
b. Provinsi Jawa Barat 
c. Provinsi DKI Jakarta 
d. Provinsi Lampung 

5 Kabupaten Sleman, D.I.Yogyakarta Provinsi D.I.Yogyakarta 
6 Kabupaten Klaten, Jawa Tengah Provinsi Jawa Tengah 
7 Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur Provinsi Jawa Timur 
8 Kabupaten Gianyar, Bali 

 
a. Provinsi Bali,  
b. Provinsi Nusa Tenggara Barat  
c. Provinsi Nusa Tenggara Timur 

9 Kota Makassar, Sulawesi Selatan 
  

a. Provinsi Sulawesi Selatan  
b. Provinsi Sulawesi Tenggara  
c. Provinsi Sulawesi Barat 

10 Kota Gorontalo, Gorontalo 
 

a. Provinsi Sulawesi Utara 
b. Provinsi Sulawesi Tengah 
c. Provinsi Gorontalo 

11 Kota Samarinda, Kalimantan Timur 
 

a. Provinsi Kalimantan Barat 
b. Provinsi Kalimantan Tengah  
c. Provinsi Kalimantan Selatan 
d. Provinsi Kalimantan Timur. 

12 Kota Ternate, Maluku Utara 
 

a. Provinsi Maluku 
b. Provinsi Maluku Utara 
c. Provinsi Papua  
d. Provinsi Papua Barat 

 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
TTD 
 
MOHAMMAD NUH 
 
 
 
 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya. 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
 
 
TTD. 

Dr. Andi Pangerang Moenta, S.H., M.H., DFM. 
NIP196108281987031003 



 

 

 
 

SALINAN 
 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA 

 
NOMOR  28  TAHUN 2013 

 
TENTANG 

 
RINCIAN TUGAS BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 
Menimbang  :  bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 14 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 52 
Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai 
Pelestarian Cagar Budaya, perlu menetapkan Peraturan 
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Rincian 
Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya; 

 
Mengingat  :  1.  Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2010 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5168); 

 
2. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang 

Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara 
serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I 
Kementerian Negara sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 24 Tahun 2010 tentang tentang Kedudukan, 
Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan 
Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian 
Negara; 
 

3. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 
mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II, 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan 
Presiden Nomor 5/P Tahun 2013; 
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4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 
Nomor 52 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya; 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG RINCIAN TUGAS BALAI PELESTARIAN CAGAR 
BUDAYA. 

 
BAB I 

RINCIAN TUGAS 
 

Pasal 1 
 
Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar Budaya: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai; 
b. melaksanakan kajian pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 

cagar budaya; 
c. melaksanakan pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar 

budaya; 
d. melaksanakan zonasi cagar budaya; 
e. melaksanakan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya; 
f. melaksanakan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya; 
g. melaksanakan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya; 
h. melaksanakan pelayanan perijinan dan pengendalian pemanfaatan 

cagar budaya; 
i. melaksanakan dokumentasi dan publikasi cagar budaya; 
j. melaksanakan sosialisasi pelestarian cagar budaya; 
k. melaksanakan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya; 
l. melaksanakan pemberian bantuan teknis pelaksanaan pelestarian 

cagar budaya; 
m. melaksanakan pemberian bantuan teknis pengembangan tenaga teknis 

di bidang pelestarian cagar budaya; 
n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

pelestarian cagar budaya; 
o. melaksanakan penyajian koleksi cagar budaya; 
p. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, 

ketatalaksanaan, persuratan dan kearsipan, barang milik negara, dan 
kerumahtanggaan Balai; 

q. melaksanakan pengelolaan perpustakaan Balai; 
r. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Balai; dan 
s. melaksanakan penyusunan laporan Balai. 

 
Pasal 2 

 
Rincian tugas Subbagian Tata Usaha: 

a. melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan konsep program 
kerja Balai; 

b. melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran Balai; 
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c. melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, 
belanja modal, dan pembayaran lainnya;  

d. melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan anggaran, 
dan pertanggungjawaban anggaran Balai;  

e. melakukan penyusunan laporan daya serap anggaran; 
f. melakukan penyusunan bahan formasi dan rencana pendayagunaan 

dan pengembangan pegawai di lingkungan Balai; 
g. melakukan urusan mutasi pegawai di lingkungan Balai; 
h. melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit jabatan 

fungsional di lingkungan Balai; 
i. melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian dan 

administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai di lingkungan Balai; 
j. melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti latihan 

prajabatan, ujian dinas, pendidikan dan pelatihan penjenjangan dan 
teknis pegawai, izin belajar, tugas belajar, dan ujian penyesuaian 
ijazah di lingkungan Balai; 

k. melakukan urusan pembuatan kartu pegawai, kartu isteri/kartu 
suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi pensiun, tabungan 
perumahan, dan pemeriksaan kesehatan pegawai di lingkungan Balai; 

l. melakukan urusan disiplin dan pembinaan pegawai di lingkungan 
Balai; 

m. melakukan usul pemberian sanksi dan penghargaan pegawai di 
lingkungan Balai; 

n. melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai di 
lingkungan Balai; 

o. melakukan urusan analisis jabatan dan analisis organisasi di 
lingkungan Balai; 

p. melakukan penyusunan sistem dan prosedur kerja di lingkungan 
Balai; 

q. melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian surat masuk 
dan surat keluar di lingkungan Balai; 

r. melakukan penataan, pemeliharaan, dan usul penghapusan arsip dan 
dokumen di lingkungan Balai; 

s. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan pengadaan barang 
milik negara di lingkungan Balai; 

t. melakukan penerimaan, penyimpanan, dan pendistribusian barang 
milik negara di lingkungan Balai; 

u. melakukan sistem manajemen dan akutansi barang milik negara di 
lingkungan Balai; 

v. melakukan urusan pendayagunaan, pemeliharaan, dan usul 
penghapusan barang milik negara di lingkungan Balai; 

w. melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan keindahan 
di lingkungan Balai; 

x. melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor, kendaraan 
dinas, ruang perkantoran, dan fasilitas lainnya di lingkungan Balai; 

y. melakukan pengaturan penggunaan air, listrik, telepon, dan gas di 
lingkungan Balai; 

z. melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan tamu, dan 
rapat dinas di lingkungan Balai; 

aa. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Subbagian; dan 
ab. melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep laporan Balai. 
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Pasal 3 
 

Rincian Tugas Seksi Pelindungan, Pengembangan, dan Pemanfaatan: 
a. melakukan penyusunan program kerja Seksi; 
b. melakukan kajian pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan 

cagar budaya; 
c. melakukan penyidikan terhadap pelanggaran cagar budaya; 
d. melakukan pemindahan cagar budaya yang terancam kelestariannya; 
e. melakukan penyusunan bahan penilaian terhadap benda yang diduga 

sebagai cagar budaya;  
f. melakukan survey dan ekskavasi penyelamatan dan pengamanan 

cagar budaya di darat dan di bawah air; 
g. melakukan pemberian kompensasi kepada masyarakat 

penemu/pemilik cagar budaya; 
h. melakukan zonasi cagar budaya; 
i. melakukan observasi keterawatan dan analisis laboratorium terhadap 

cagar budaya; 
j. melakukan pengawetan secara kimiawi maupun tradisional terhadap 

cagar budaya; 
k. melakukan studi kelayakan dan studi teknis arkeologis terhadap cagar 

budaya; 
l. melakukan perawatan dan pemugaran cagar budaya serta penataan 

lingkungan cagar budaya; 
m. melakukan adaptasi dan revitalisasi pengembangan cagar budaya; 
n. melakukan pelayanan perijinan dan pengendalian pemanfaatan cagar 

budaya; 
o. melakukan pengumpulan data, penyusunan database, dan 

pemutakhiran data cagar budaya; 
p. melakukan registrasi cagar budaya; 
q. melakukan penyusunan bahan publikasi pelestarian cagar budaya; 
r. melakukan sosialisasi pelestarian cagar budaya; 
s. melakukan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya; 
t. melakukan pemberian bantuan teknis di bidang pelindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; 
u. melakukan pemberian bantuan teknis di bidang pengembangan tenaga 

teknis di bidang pelestarian cagar budaya; 
v. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program 

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya; 
w. melakukan penyajian koleksi cagar budaya; 
x. melakukan pengelolaan perpustakaan Balai; 
y. melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Seksi; dan 
z. melakukan penyusunan laporan Seksi. 

 
BAB II 

KETENTUAN PENUTUP 
 

Pasal 2 
 
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
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Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal  21 Maret 2013 
 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

           TTD. 
 
MOHAMMAD NUH 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 1 April 2013 
 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 
TTD. 
 
AMIR SYAMSUDIN 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 497 
 
Salinan sesuai dengan aslinya. 
Kepala Biro Hukum dan Organisasi 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 
 
TTD. 
 
Muslikh, S.H. 
NIP 195809151985031001 



SALINAN 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 30 TAHUN 2 0 1 5 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA 

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

M e n i m b a n g : a. B a h w a sebagai t i n d a k l a n j u t penataan organisasi 

Kementer ian d a n Kebudayaan, per lu d i l a k u k a n 

pena taan organisasi d a n ta ta ker ja Bala i Pelestarian 

Cagar Budaya; 

b . b a h w a penataan organisasi d a n ta ta kerja Balai 

Pelestarian Cagar Budaya te lah memperoleh 

perse tu juan Menter i Negara Pendayagunaan A p a r a t u r 

Negara d a n Reformasi B i r o k r a s i berdasarkan sura t 

Nomor B/2957/M.PAN-RB/09/2015 tanggal 8 

September 2015; 

c. b a h w a berdasarkan p e r t i m b a n g a n sebagaimana 

d i m a k s u d d a l a m h u r u f a d a n h u r u f b, per lu 

mene tapkan Peraturan Menter i Pendid ikan dan 

Kebudayaan t en tang Organisasi d a n Tata Kerja Balai 

Pelestarian Cagar Budaya; 
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Mengingat : 1. U n d a n g - U n d a n g Nomor 11 T a h u n 2 0 1 0 t e n t a n g Cagar 

B u d a y a (Lembaran Negara Repub l ik Indonesia T a h u n 

2 0 1 0 Nomor 130, T a m b a h a n Lembaran Negara 

R e p u b l i k Indones ia Nomor 5 1 6 8 ; 

2. Pera turan Pemer in tah Nomor 10 T a h u n 1993 t en tang 

Pelaksanaan U n d a n g - u n d a n g Nomor 5 T a h u n 1992 

t e n t a n g Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara 

R e p u b l i k Indones ia T a h u n 1993 Nomor 14, T a m b a h a n 

Lembaran Negara Republ ik Indones ia Nomor 3516); 

3. Pera turan Pemer in tah Nomor 6 6 T a h u n 2015 t en tang 

M u s e u m (Lembaran Negara Repub l ik Indonesia T a h u n 

2 0 1 5 Nomor 195); 

4. Pera turan Presiden Nomor 7 T a h u n 2 0 1 5 ten tang 

Organisas i Kementer ian Negara (Lembaran Negara 

Repub l i k Indonesia T a h u n 2015 Nomor 8); 

5. P e r a t u r a n Presiden Nomor 14 T a h u n 2015 t en tang 

Kementer ian Pendid ikan d a n Kebudayaan (Lembaran 

Negara Repub l ik Indonesia T a h u n 2015 Nomor 15); 

6. K e p u t u s a n Presiden Nomor 121/P/2014 ten tang 

Kab ine t Kerja periode t a h u n 2014 - 2019 sebagaimana 

te lah d i u b a h dengan K e p u t u s a n Presiden Nomor 79/P 

T a h u n 2015 t en tang Penggantian Beberapa Menter i 

Negara Kabinet Kerja Periode T a h u n 2 0 1 4 - 2019; 

7. Pera turan Menter i Negara Pendayagunaan A p a r a t u r 

Negara d a n Reformasi B i r o k r a s i Republ ik Indonesia 

Nomor PER/18/M.PAN/11/2008 t en tang Pedoman 

Organisas i U n i t Pelaksana Teknis Kementer ian dan 

Lembaga Pemerintah Nonkemen ter ian ; 

8. P e r a t u r a n M e n t e r i Pend id ikan d a n Kebudayaan Nomor 

11 T a h u n 2015 t en tang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementer ian Pendid ikan d a n Kebudayaan (Berita 

Negara Repub l i k Indonesia T a h u n 2 0 1 5 Nomor 593). 

MEMUTUSKAN: 

Mene tapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI 

PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 



BAB I 

K E D U D U K A N , TUGAS, DAN FUNGSI 

Pasal 1 

(1) B a l a i Pelestarian Cagar B u d a y a yang se lanju tnya 

d a l a m Pera turan Men te r i Pend id ikan d a n 

Kebudayaan i n i d i sebu t BPCB adalah u n i t 

pe laksana tekn is Kementer ian Pend id ikan dan 

Kebudayaan d i b idang peles tar ian cagar budaya 

y a n g berada d i b a w a h d a n ber tanggung j a w a b 

kepada D i r e k t u r Jendera l Kebudayaan. 

(2) BPCB d i p i m p i n oleh Kepala. 

Pasal 2 

BPCB m e m p u n y a i tugas m e l a k s a n a k a n p e l i n d u n g a n , 

pengembangan, d a n pemanfaatan cagar budaya dan yang 

d i d u g a cagar budaya d i w i layah kerjanya. 

Pasal 3 

D a l a m m e l a k s a n a k a n tugas sebagaimana d i m a k s u d 

d a l a m Pasal 2, BPCB menyelenggarakan fungsi : 

a. pe laksanaan penye lamatan d a n pengamanan cagar 

budaya d a n yang d iduga cagar budaya; 

b . pe laksanaan zonasi cagar budaya dan yang d iduga 

cagar budaya; 

c. pe laksanaan pemel iharaan cagar budaya dan yang 

d i d u g a cagar budaya; 

d . pe laksanaan pengembangan cagar budaya dan yang 

d i d u g a cagar budaya; 

e. pe laksanaan pemanfaatan cagar budaya dan yang 

d i d u g a cagar budaya; 

f. pe laksanaan d o k u m e n t a s i d a n p u b l i k a s i cagar 

b u d a y a d a n yang d iduga cagar budaya; 



g. pe laksanaan k e m i t r a a n d i b i d a n g pelestarian cagar 

budaya d a n yang d iduga cagar budaya; d a n 

h . pe laksanaan u r u s a n ke ta tausahaan BPCB. 

BAB I I 

SUSUNAN ORGANISASI 

Pasal 4 

BPCB t e r d i r i atas: 

a. Kepala; 

b. Subbagian Tata Usaha; 

c. Seksi Pe l indungan , Pengembangan, dan 

Pemanfaatan; dan 

d. Kelompok J a b a t a n Fungs ional . 

Pasal 5 

(1) Subbag Tata Usaha m e m p u n y a i tugas m e l a k u k a n 

u r u s a n perencanaan, keuangan , kepegawaian, 

ke ta ta laksanaan , h u b u n g a n masyarakat , 

p e r s u r a t a n d a n kears ipan , b a r a n g m i l i k negara, dan 

k e r u m a h t a n g g a a n BPCB. 

(2) Seksi Pe l indungan, Pengembangan, dan 

Pemanfaatan m e m p u n y a i tugas m e l a k u k a n 

penye lamatan , pengamanan, zonasi , pemel iharaan , 

pemugaran , pengembangan, pemanfaatan , 

p e n d o k u m e n t a s i a n , p u b l i k a s i , d a n k e m i t r a a n d i 

b i d a n g peles tar ian cagar budaya d a n yang d iduga 

cagar budaya d i w i layah ker janya. 

Pasal 6 

(1) Ke lompok j a b a t a n fungs iona l sebagaimana 

d i m a k s u d d a l a m Pasal 4 h u r u f d m e m p u n y a i tugas 

m e l a k u k a n kegia tan sesuai dengan j a b a t a n 

fungs iona l m a s i n g - m a s i n g b e r d a s a r k a n k e t e n t u a n 

p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n . 



(2) Kelompok j a b a t a n fungs ional sebagaimana 

d i m a k s u d pada ayat (1), t e r d i r i atas j a b a t a n yang 

terbagi d a l a m ke lompok j a b a t a n fungs ional sesuai 

dengan b i d a n g keah l iannya . 

(3) J e n i s d a n j u m l a h tenaga fungs ional sebagaimana 

d i m a k s u d pada ayat (2) d i t e n t u k a n berdasarkan 

k e b u t u h a n d a n beban kerja. 

(4) J e n i s d a n j en jang j a b a t a n fungsional sebagaimana 

d i m a k s u d pada ayat (2) d i a t u r - berdasarkan 

k e t e n t u a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n . 

BAB 111 

ESELONISASI 

Pasal 7 

(1) Kepala BPCB m e r u p a k a n j a b a t a n s t r u k t u r a l eselon 

I I I .a a t a u sebutan l a i n sesuai k e t e n t u a n pera turan 

p e r u n d a n g - u n d a n g a n . 

(2) Kepala Subbagian d a n Kepala Seksi m e r u p a k a n 

j a b a t a n s t u k t u r a l eselon IV.a a t a u sebu tan la in 

sesuai k e t e n t u a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n . 

BAB IV 

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA 

Pasal 8 

BPCB t e r d i r i atas: 

a. BPCB Aceh; 

b. BPCB Sumatera Barat; 

c. BPCB J a m b i ; 

d . BPCB B a n ten; 

e. BPCB D. I . Yogyakarta; 

f. BPCB J a w a Tengah; 

g. BPCB J a w a T i m u r ; 

h . BPCB Ba l i ; 

i . BPCB Sulawesi Selatan; 

J. BPCB Gorontalo; 



k . BPCB K a l i m a n t a n T i m u r ; d a n 

1. BPCB M a l u k u Utara . 

Lokas i d a n w i layah kerja BPCB sebagaimana d i m a k s u d 

d a l a m Pasal 4 t e r c a n t u m d a l a m L a m p i r a n I m e r u p a k a n 

bag ian yang t i d a k t e r p i s a h k a n d a r i Pera turan Menter i 

Pend id i kan d a n Kebudayaan i n i . 

BAB V 

TATA KERJA 

Pasal 9 

D a l a m m e l a k s a n a k a n tugas d a n fungs i sebagaimana 

d i m a k s u d d a l a m Pasal 2 d a n Pasal 3, BPCB berkoord inas i 

dengan: 

a. D i r e k t o r a t d i l i n g k u n g a n D i r e k t o r a t Jenderal 

Kebudayaan. 

b. p e m e r i n t a h prov ins i d a n pemer in tah 

k a b u p a t e n / k o t a ; 

c u n i t organisasi t e r ka i t l a innya d i da lam dan di luar 

Kementer ian Pendid ikan dan Kebudayaan. 

Pasal 10 

D a l a m m e l a k s a n a k a n tugas d a n fungs i , BPCB h a r u s 

m e n y u s u n : 

a. peta b i sn is proses y a n g menggambarkan ta ta 

h u b u n g a n kerja y a n g efekt i f d a n efisien d i 

l i n g k u n g a n BPCB; d a n 

b. anal i s i s j a b a t a n , peta j a b a t a n , anal is i s beban kerja, 

d a n u r a i a n tugas t e rhadap s e l u r u h j a b a t a n d i 

l i n g k u n g a n BPCB. 



Pasal 11 

Setiap u n i t kerja m e m b a n t u Kepala BPCB da lam 

m e l a k s a n a k a n tugas d i b i d a n g tugasnya mas ing-mas ing . 

Pasal 12 

Setiap p i m p i n a n u n i t kerja dan ke lompok j a b a t a n 

fungs iona l d a l a m m e l a k s a n a k a n tugasnya waj ib: 

a. m e n e r a p k a n p r i n s i p koord inas i , in tegrasi , dan 

s i n k r o n i s a s i serta kerja sama yang balk di 

l i n g k u n g a n i n t e r n a l d a n eks t e rna l BPCB; 

b. m e l a k s a n a k a n a k u n t a b i l i t a s k iner ja ; d a n 

c. m e l a p o r k a n kegiatan yang menjad i tanggung 

j a w a b n y a kepada a tasan secara berjenjang. 

Pasal 13 

Setiap p i m p i n a n u n i t kerja d i l i n g k u n g a n BPCB 

ber tanggung j a w a b m e m i m p i n d a n mengkoord inas i kan 

b a w a h a n n y a d a n m e m b e r i k a n b i m b i n g a n serta p e t u n j u k 

pe laksanaan tugas bawahan . 

Pasal 14 

Setiap p i m p i n a n u n i t kerja waj ib mengawasi bawahannya 

d a n apab i la terjadi peny impangan agar mengambi l 

l a n g k a h - l a n g k a h yang d i p e r l u k a n seijuai dengan 

k e t e n t u a n p e r a t u r a n p e r u n d a n g - u n d a n g a n . 

Pasal 15 

Setiap p i m p i n a n u n i t kerja waj ib m e n g i k u t i dan 

m e m a t u h i p e t u n j u k , ber tanggung j a w a b kepada 

a tasannya dan m e n y a m p a i k a n laporan secara berkala 

tepat pada w a k t u n y a sesuai dengan k e t e n t u a n pera turan 

p e r u n d a n g - u n d a n g a n . 



Pasal 16 

Kepala BPCB d a l a m m e l a k s a n a k a n tugasnya: 

a. wa j ib m e n y a m p a i k a n laporan pe laksanakan tugas 

kepada D i r e k t u r Jendera l Kebudayaan dan 

p i m p i n a n u n i t kerja yang secara fungsional 

m e m p u n y a i h u b u n g a n kerja dengan BPCB. 

b. waj ib mengolah d a n m e n g g u n a k a n laporan sebagai 

b a h a n pen5nasunan laporan l eb ih l a n j u t u n t u k 

m e m b e r i k a n p e t u n j u k kepada bawahan . 

BAB V I 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal 17 

R inc ian tugas u n i t kerja sebagai pen jabaran tugas d a n 

fungs i d a l a m Pera turan Menter i Pendid ikan dan 

Kebudayaan i n i d i t e t a p k a n leb ih l a n j u t da lam Peraturan 

M e n t e r i Pend id ikan d a n Kebudayaan. 

Pasal 18 

Bagan Organisas i BPCB sebagaimana t e r c a n t u m da lam 

L a m p i r a n I I y a n g m e r u p a k a n bagian yang t idak 

t e r p i s a h k a n d a r i Pera turan Menter i Pendid ikan dan 

Kebudayaan i n i . 

BAB VI I 

KETENTUAN LAIN LAIN 

Pasal 19 

Pada saat Pera turan Menter i Pendid ikan dan Kebudayaan 

i n i m u l a i b e r l a k u : 

a. Semua tugas d a n fungs i sebagaimana pe laksanaan 

d a r i Pera turan Menter i Pend id ikan dan Kebudayaan 

Nomor 52 T a h u n 2012 t en tang Organisas i dan Tata 

Kerja Bala i Pelestarian Cagar B u d a y a mas ih tetap 

d i l a k s a n a k a n sampai dengan d i l a k u k a n 

penyesuaian tugas d a n fungsi sesuai dengan 

Pera turan Menter i Pendid ikan d a n Kebudayaan i n i ; 

d a n 



b. S e l u r u h pejabat yang m e m a n g k u j a b a t a n tetap 

m e l a k s a n a k a n tugas d a n fungs inya sampai dengan 

d i a n g k a t pejabat b a r u b e r d a s a r k a n Peraturan 

M e n t e r i Pend id ikan d a n Kebudayaan i n i . 

BAB VII I 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 20 

Pada saat Pera turan Menter i Pend id ikan d a n Kebudayaan 

i n i m u l a i b e r l a k u , Pera turan Menter i Pendid ikan dan 

Kebudayaan Nomor 52 T a h u n 2012 t e n t a n g Organisasi d a n 

Ta ta Kerja Bala i Pelestarian Cagar Budaya d i c a b u t dan 

d i n y a t a k a n t i d a k b e r l a k u . 

Pasal 2 1 

Perubahan atas s u s u n a n organisasi dan ta ta kerja da lam 

Pera turan Menter i Pend id ikan d a n Kebudayaan i n i 

d i t e t a p k a n oleh Men ter i Pend id ikan dan Kebudayaan 

setelah mendapa t perse tu juan t e r t u l i s d a r i men ter i yang 

menyelenggarakan u r u s a n pemer in tahan di b idang 

a p a r a t u r negara. 
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Pasal 22 

P e r a t u r a n Men te r i i n i m u l a i b e r l a k u pada tanggal 

d i u n d a n g k a n . 

Agar set iap orang menge tahu inya , m e m e r i n t a h k a n 

p e n g u n d a n g a n Pera turan M e n t e r i Pend id i kan d a n 

Kebudayaan i n i dengan p e n e m p a t a n n y a d a l a m Beri ta 

Negara Repub l i k Indonesia. 

D i t e t a p k a n d i J a k a r t a 

pada tanggal 9 Ok tober 2 0 1 5 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

TTD. 

ANIES BASWEDAN 

D i u n d a n g k a n d i J a k a r t a 

pada tanggal 22 Oktober 2015 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN H U K U M DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA, 

WIDODO EKATJAHJANA 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1572 

Sa l inan sesuai dengan as l inya 
Kepala B i r o H u k u m d a n Organisas i 
K e H i ^ n l e r i S j i P e n d i d i k a n d a n Kebudayaan, 

TTD. 



LAMPIRAN I 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

NOMOR 30 TAHUN 2 0 1 5 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJABALAIPELESTARIAN CAGAR BUDAYA 

NOMENKLATUR, LOKASI, DAN WILAYAH KERJA 

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 

NO. NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA 

1. Ba la i Pelestarian Cagar 
B u d a y a Aceh 

(BPCB Aceh) 

Peukan Bada, 
Kabupa ten Aceh 
Besar, Aceh 

a. Aceh 
b. Provinsi Sumatera Utara 

2. Ba la i Pelestarian Cagar 
B u d a y a S u m a t e r a B a r a t 

(BPCB S u m a t e r a Barat) 

T a n j u n g Emas , 

Kabupa ten T a n a h 

Datar , Sumatera 

Bara t 

a. Provinsi Sumatera Bara t 
b. Provinsi R iau 
c. Provinsi Kepulauan Riau 

3. Ba la i Pelestarian Cagar 
B u d a y a J a m b i 

(BPCB Jambi ) 

Ko tabaru , 

Kota J a m b i , J a m b i 

a. Provinsi J a m b i 
b. Provins i Sumatera Selatan 
c. Provinsi B e n g k u l u 
d . Provinsi Bangka B e l i t u n g 

4. Ba la i Pelestarian Cagar 

B u d a y a B a n t e n 

(BPCB Banten) 

Serang, 

Kota Serang, B a n t e n 

a. Provinsi Ban ten 
b. Provinsi Jawa Bara t 
c. Provinsi DKI J a k a r t a 
d . Provins i L a m p u n g 

5. Ba la i Pelestarian Cagar 
B u d a y a D . I . Yogyakar ta 

(BPCB D. I . Yogyakarta) 

Kalasan, Kabupa ten 
Sleman, 
D. I . Yogyakarta 

D. I . Yogyakarta 

6. Ba la i Pelestarian Cagar 

B u d a y a J a w a Tengah 

(BPCB J a w a Tengah) 

Prambanan , 
Kabupaten Kla ten , 
J a w a Tengah 

Provinsi J a w a Tengah 

7. Ba la i Pelestarian Cagar 
B u d a y a J a w a T i m u r 

(BPCB J a w a T i m u r ) 

T r o w u l a n , 
Kabupa ten 
Mojokerto, J a w a 
T i m u r 

Provins i J a w a T i m u r 

8. Ba la i Pelestarian Cagar 

Budaya B a l i 

(BPCB Bali) 

B l a h b a t u h , 

Kabupa ten Gianyar , 

Ba l i 

a. Provinsi Ba l i 
b. Provinsi Nusa Tenggara 

B a r a t 
c. Provinsi Nusa Tenggara 

T i m u r 
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^ 0 . NOMENKLATUR LOKASI WILAYAH KERJA 

9. Ba la i Pelestarian Cagar 

B u d a y a Sulawes i Selatan 

(BPCB Sulawesi Selatan) 

U j u n g Pandang, 

Ko ta Makassar , 
Sulawesi Selatan 

a. Provinsi Sulawesi Selatan 
b. Provinsi Sulawesi Tenggara 
c. Provins i Sulawesi Bara t 

10. Ba la i Pelestarian Cagar 

B u d a y a Goronta lo 

(BPCB Gorontalo) 

D u n g i n g i , 

Kota Gorontalo , 
Gorontalo 

a. Provins i Gorontalo 
b. Provinsi Sulawesi U tara 
c. Provinsi Sulawesi Tengah 

1 1 . B a l a i Pelestarian Cagar 
B u d a y a K a l i m a t a n T i m u r 

(BPCB K a l i m a n t a n T i m u r ) 

Loajanan Hi l i r , 

Kota Samar inda , 
K a l i m a n t a n T i m u r 

a. Provins i K a l i m a n t a n T i m u r 
b. Provinsi K a l i m a n t a n Bara t 
c. Provins i K a l i m a n t a n 

Tengah 
d . Provinsi K a l i m a n t a n 

Selatan 
e. Provinsi K a l i m a n t a n Utara 

12. Ba la i Pelestarian Cagar 
B u d a y a M a l u k u U t a r a 

(BPCB M a l u k u Utara) 

Pu lau Ternate, 

Kota Ternate , 
M a l u k u U t a r a 

a. Provinsi M a l u k u Utara 
b. Provins i M a l u k u 
c. Provinsi Papua 
d . Provinsi Papua Barat 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

TTD 

ANIES BASWEDAN 

Sa l inan sesuai dengan as l inya 
Kepala B i r o H u k u m d a n Organisas i 

, id ikan d a n Kebudayaan, 

A r i s »Qyiyani 

NIP. 1 9 6 1 1 2 0 7 1 9 8 6 0 3 1 0 0 1 
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SALINAN 

LAMPIRAN I I PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

NOMOR 30 T A H U N 2 0 1 5 

TENTANG 

ORGANISASI DAN TATA KERJA BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 

BAGAN ORGANISASI 
BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA 

KEPALA 

SUBBAGIAN 
TATA USAHA TATA USAHA 

SEKSI 
PELINDUNGAN, 

PENGEMBANGAN, 
DAN PEMANFAATAN 

KELOMPOK 
JABATAN 

FOTOSIONAL 

MENTERI PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA , 

TTD. 

ANIES BASWEDAN 

Sa l inan sesuai dengan as l inya 
Kepala B i r o H u k u m d a n Organisasi 
Kemen 

Ar i s 
NIP. 1̂  

d i k a n d a n Kebudayaan, 

fe112071986031001 


