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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa (Sang Hyang 
Widhi Wasa), atas rahmat-Nya Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali dapat 
menyelesaikan pembuatan dokumen Rencana Strategis, yang disebut Renstra 
Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali 2020-2024. Renstra ini menguraikan 
tentang Tujuan yang disinkronisasikan dengan Indikator Tujuan, Sasaran dan 
Indikator Sasaran dengan Target yang dilaksanakan dalam kurun waktu 5 
(lima) tahun dari tahun 2020-2024. 

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan 
transparansi dan akuntabilitas kinerja di Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali 
dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersediannyadokumen 
Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali Tahun 2020-2024 yang 
lebih akuntabel. Renstra 2020-2024 merupakan Renstra lanjutan dari Renstra 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Renstra Direktorat Jenderal 
Kebudayaan. 

Mudah-mudahan Renstra (2020-2024) ini dapat bermanfaat bagi pelestarian 
kebudayaan di wilayah kerja BPNB yaitu Provinsi Bali, Provinsi Nusa 
Tenggara Barat dan Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan jumlah 
Kabupaten/Kota 42 wilayah. Selain itu, pentingnya penyusunan Renstra 
seperti ini merupakan wujud konsistensi masukan program selama kurun 
waktu 5 tahun, sehingga program kebudayaan yang di programkan di daerah 
(UPT BPNB) lebih awal dapat dipantau oleh pusat (Direktorat Jenderal 
Kebudataan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan dapat pula 
sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja pimpinan dan staf. Terlebih dengan 
lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 
Kebudayaan diharapkan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali berperan aktif 
dalam pemajuan kebudayaan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. 

 

 
 
Badung, Agustus 2022 
Kepala, 
 
 
 
 
I Made Dharma Suteja, S.S., M.Si.  
NIP 97106161997031001 
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BAB I PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Pembangunan kebudayaan merupakan bagian yang terintegrasi dalam 

proses pembangunan nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa 

Indonesia sebagai bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur serta 

berkarakter. Pembangunan kebudayaan merupakan rangkaian upaya 

pembangunan yang berkesinambungan yang meliputi seluruh aspek 

kehidupan masyarakat, bangsa dan negara, untuk melaksanakan tugas 

mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Rangkaian 

upaya pembangunan tersebut memuat kegiatan pembangunan yang 

berlangsung tanpa henti, dengan menaikkan tingkat kesejahteraan 

masyarakat dari generasi ke generasi. Pelaksanaan upaya tersebut 

dilakukan dalam konteks memenuhi kebutuhan masa sekarang tanpa 

mengurangi kemampuan generasi yang akan datang untuk memenuhi 

kebutuhannya. 

Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang 

sosial budaya dan keagamaan yang terkait erat dengan pengembangan 

kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia, sesuai dengan Undang- 

Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Panjang Nasional Tahun 2005-2025, yang mengamanatkan bahwa 

pembangunan bidang sosial budaya dan keagamaan diarahkan kepada 

pencapaian sasaran untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang 

berakhlak mulia, bermoral, beretika, berbudaya, dan beradab; dan 

mewujudkan bangsa yang berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang 

lebih makmur dan sejahtera serta citra baik di mata lokal, nasional terlebih 

internasional. Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi 

masyarakat yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting 

bagi terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi, 

tenggang rasa, dan harmonis. Di samping itu, kesadaran akan budaya 

memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan 

nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim kondusif dan harmonis 

sehingga nilai-nilai kearifan lokal mampu merespon modernisasi secara 

positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. 

Sementara itu, peran kebudayaan dalam pembangunan terus 

meningkat untuk memperkuat karakter dan memperteguh jati diri bangsa, 

meningkatkankesejahteraan rakyat, dan mempengaruhi arah perkembangan 

peradaban dunia. Pembangunan kebudayaan juga semakin memperkuat 

kohesi sosial dan membangun harmoni untuk meneguhkan Indonesia 
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sebagai negara-bangsa majemuk. Pembangunan kebudayaan ingin 

memastikan bahwa setiap penduduk memperoleh pelindungan hak 

kebudayaan dan kebebasan berekspresi untuk memperkuat kebudayaan 

yang inklusif. (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional IV 2020-

2024: 272). 

Upaya menangani kebijakan di bidang kebudayaan, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan di unit eseleon I tugas dan fungsinya diemban 

oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. Dengan tugas yaitu merumuskan 

serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kebudayaan 

umumnya. Kebudayaan Indonesia merupakan kekayaan, potensi, dan 

sekaligus modal. Sebagai kekayaan, kebudayaan berpeluang untuk 

pengembangan ekonomi kreatif, industri berbasis budaya sampai 

persiapan ekonomi orange, yaitu strategi pengembangan ekonomi yang 

berbasis kebudayaan lokal. Sebagai potensi, kebudayaan berperan andil 

untuk penguatan identitas pembentukan karakter dan refrensi nilai-nilai 

utama: logika, etika, estetika, kreativitas, solidaritas, dan spiritualitas. 

Sebagai modal, kebudayaan efektif untuk pengembangan pariwisata budaya, 

pariwisata heritage, sampai diplomasi kebudayaan, serta modal investasi 

menuju masa depan bangsa. 

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 32 mengamanatkan bahwa “Negara 

memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia 

dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan 

mengembangkan nilai-nilai budayanya”. Atas dasar amanat tersebut, 

disusunlah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan yang merupakan penjabaran lebih lanjut dari amanat pemajuan 

kebudayaan nasional Indonesia. Lewat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2017, dinyatakan bahwa pemajuan kebudayaan adalah upaya meningkatkan 

ketahanan budaya dan kontribusi budaya Indonesia di tengah peradaban 

dunia melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan 

kebudayaan. Adapun yang menjadi objek pemajuan kebudayaan nasional 

seperti yang tertuang dalam Pasal 5, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 

yaitu:
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Dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang 

Pemajuan Kebudayaan, seluruh jajaran pengampu bidang kebudayaan 

tingkat Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah Pusat mengemban tugas 

secara berjenjang untuk menyusun: (1) Pokok Pikiran Kebudayaan 

Daerah Kabupaten/Kota; (2) Pokok Pikiran Kebudayaan Provinsi; (3) 

Strategi Kebudayaan; dan (4) Rencana Induk Pemajuan Kebudayaan 

dengan refrensi Pasal-pasal Undang-undang Nomor 5 Tahun 2017 tersebut 

(pasal 8 s.d. pasal 14). Dengan demikian, peran serta Balai Pelestarian Nilai 

Budaya Bali terkait Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan 

Kebudayaan akan teraplikasi dalam tugas pokok dan fungsinya. 

 

1.2 Potensi dan Permasalahan 

Dari segi geografis wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya 

(BPNB) Bali cukup bervariasi, yaitu dari arah barat (Provinsi Bali) sebagai 

daerah yang paling subur, daerah yang paling timur (Provinsi Nusa 

Tenggara Timur) dari yang kurang subur hingga yang kering kerontang. 

Kondisi yang bervariasi demikian itu, juga sangat berpengaruh terhadap 

sikap mental (pengetahuan budaya), etika, dan ekspresi budaya yang 

dimilikinya. Demikian pula agama sebagai penuntun hidup juga 

menunjukkan keragaman dari arah barat (Provinsi Bali) yang penduduknya 

mayoritas beragama Hindu, penduduk NTB mayoritas beragama Islam, dan 

yang paling timur (NTT) sebagian besar beragama Kristen (Protestan 

Katolik). Dari aspek agama ini pun ikut memberikan andil terbentuknya jati 

diri dan karakter serta kebijaksanaan pembangunan budaya dari suku 

bangsa yang ada di ketiga wilayah BPNB Bali, yaitu Bali, NTB, dan NTT. 

Bahasa Manuskrip
Adat 

Istiadat
Ritus

Tradisi Lisan
Pengetahuan 
Tradisional

Teknologi 
Tradisional

Seni

Permainan 
Rakyat

Olahraga 
Tradisional
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Pembangunan kebudayaan memiliki peran penting dalam 

memperkokoh ketahanan budaya dan keutuhan nasional dari konflik 

horisontal maupun vertikal yang dapat mengarah kepada disintegrasi 

bangsa. Suatu kenyataan bahwa Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali yang 

mewilayahi 3 Provinsi yakni Provinsi Bali, NTB, dan NTT dengan 42 

Kabupaten dan Kota yang dihuni kurang lebih 58 suku bangsa di antaranya 

Bali 4 suku bangsa, NTB 9 suku bangsa dan NTT 45 suku bangsa, yang 

tersebar di gugusan kepulauan Nusa Tenggara yang sering disebut “Sunda 

Kecil”. Kenyataan inilah yang merupakan tantangan dari Balai Pelestarian 

Nilai Budaya Bali dalam upaya turut mempertahankan keutuhan-keutuhan 

baik dari konflik horisontal maupun vertikal yang sering muncul akhir-

akhir ini. Di sisi lain adat dan budaya dari setiap suku bangsa yang semula 

mampu sebagai perekat persatuan, kini sudah semakin memudar dengan 

sistem standarisasi atau keseragaman yang diterapkan selama ini. Kretivitas 

tersumbat akibat kurangnya pemahaman nilai- nilai budaya yang dimiliki. 

Perlunya pemahaman multikultur di masyarakat. Hal ini paling tidak 

untuk mencegah atau mengurangi ancaman dan gangguan bagi kedaulatan 

dan keamanan nasional sangat terkait dengan bentang dan posisi geografis 

yang sangat strategis, kekayaan alam yang melimpah, serta belum tuntasnya 

penguatan jati diri dan pembangunan karakter serta kebangsaan terutama 

pemahaman mengenai masalah multikulturalisme. 

Permasalahan-permasalahan dan isu strategis yang menjadi 

perhatian Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali dapat diuraikan sebagai 

berikut: 

1. Keterlibatan institusi pendidikan terhadap kegiatan budaya masih 

sangat terbatas karena pelajaran seni dan budaya tidak merupakan 

pelajaran yang diunggulkan. 

2. Pengelolaan kebudayaan selama ini lebih condong pada strategi 

defensif (melindungi pakem yang sudah ada) belum ke arah strategi 

ofensif (mengembangkan sesuai tantangan zaman) 

3. Masih rendahnya keterlibatan masyarakat dalam event budaya karena 

masyarakat masih menganggap penyelenggaraan event budaya belum 

menguntungkan secara ekonomi. 
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BAB II 

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STARTEGIS 
 

2.1 Visi dan Misi 

 

Mendukung Visi Direktorat Jenderal Kebudayaan: “Terbentuknya Insan dan 

Ekosistem Kebudayaan yang Berkarakter Dengan Berlandaskan Gotong 

Royong”. 

 

Adapun rincian tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya sesuai Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2016 tentang 

Rincian Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya antara lain: 

a. melaksanakan penyusunan program kerja Balai; 

b. melaksanakan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, 

kesenian, perfilman, dan kesejarahan; 

c. melaksanakan pelindungan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, 

dan kesejarahan; 

d. melaksanakan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, 

perfilman,dan kesejarahan; 

e. melaksanakan pemanfaatan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, 

dan kesejarahan; 

f. melaksanakan advokasi di bidang pelindungan aspek- aspek tradisi, 

kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; 

1.VISI
Menjadi Pusat Informasi Nilai Budaya Lokal dalam 
Upaya Memperkukuh Ketahanan Sosial dan Jatidiri 
Bangsa

1.MISI
1.Melaksanakan kajian dan pengembangan dalam 
rangka melestarikannilai budaya local;

Melaksanakan penyebaran informasi kepada masyarakat 
tentang nilaibudaya lokal

1.Melaksanakan bimbingan edukatif  dan teknis kepada 
masyarakat dalamrangka pelestarian nilai budaya lokal



i 

 

 

g. melaksanakan kemitraan di bidang pelestarian aspek- aspek tradisi, 

kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan dengan unit 

kerja/instansi, lembaga, dan masyarakat; 

h. melaksanakan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi 

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, 

kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; 

i. melaksanakan pemberian layanan teknis pelestarian tradisi, 

kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; 

j. melaksanakan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian, 

ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, 

barang milik negara, dan kerumahtanggaan Balai; 

k. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelestarian 

tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan; 

l. melaksanan pengelolaan perpustakaan Balai; 

m. melaksanakan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen Balai; dan 

n. melaksanakan penyusunan laporan Balai. 

 

Dalam rangka Pembangunan Kebudayaan non fisik (intangible) telah 

disebutkan dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal Kebudayaan, 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa dalam Pelestarian Sejarah 

dan Nilai budaya dibagi menjadi 2 (dua) aspek, yaitu: 

1. Aspek Pelestarian Sejarah, yaitu: 

Upaya pelestarian nilai sejarah dan nilai tradisional secara operasional 

dilaksanakan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB), yang tersebar 

di 11 (sebelas) lokasi di lndonesia, termasuk BPNB Bali (wilayah kerja 

Bali, NTB, NTT). Berdasarkan Tusi BPNB pembinaan tersebut mencakup: 

 pelaksanaan kajian, inventarisasi dan dokumentasi; 

 pengemasan hasil kajian/inventarisasi melalui penerbitan 

majalahdan jurnal ilmiah;  

 pengembangan hasil kajian melalui sosialisasi, lawatan, 

pergelaran, seminar/ dialog/workshop, dan lain-lain; 

 pelayanan publik: perpustakaan, konsultasi dan advokasi, 

objek/sasaran kunjungan, praktek kerja lapangan, dan dunia maya. 
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2. Aspek Pembangunan Nilai Budaya Bangsa 

Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses 

pembangunan. Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan 

mental bangsa yang menentukan keberhasilan pembangunan di 

lndonesia. Di samping itu, persoalan kebudayaan harus mengacu kepada 

orientasi nilai yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan. 

Delapan nilai itu, yaitu: (1) memiliki integritas; (2) kreatif dan inovatif; (3) 

inisiatif; (4) pembelajar; (5) menjunjung meritokrasi; (6) terlibat aktif; (7) 

tanpa pamrih; dan (8) apresiatif. 

Oleh karena itu, telah diterbitkan "7 Pokok Pembangunan Karakter 

Bangsa", dan disosialisasikan kepada publik, yang mencakup: 

1. bangga sebagai bangsa lndonesia; 

2. bersatu dan bergotong royong; 

3. menghargai kemajemukan; 

4. mencintai perdamaian (anti kekerasan); 

5. pantang menyerah dan mengejar prestasi; 

6. demokratis; 

7. berpikir positif. 

 

2.2 Tujuan dan Indikator Tujuan 

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam 

jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Penetapan tujuan 

disesuaikan dengan pernyataan visi dan misi BPNB Bali atau dari Sasaran 

Program Dirjen Kebudayaan yaitu “Terwujudnya pengelolaan kekayaan 

budaya yang meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sehingga 

Rencana Strategis (2020-2024) Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali 

menjadikan Sasaran Program Dirjen Kebudayaan sebagai dasar Tujuan. 
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Sasaran Program 

(SP) 

Indikator Kinerja 

Program (IKP) 

Sasaran Kegiatan 

(SK) 

IKK 

Terwujudnya 

pengelolaan kekayaan 

budaya yang 

meningkatkan 

kesejahteraan 

masyarakat 

Jumlah Festival budaya 

yang terhubung dalam 

paltform festival 

budaya tingkat nasional 

Meningkatnya 

jumlah event 

kebudayaan daerah 

Jumlah event 

kebudayaan 

daerah 

Terwujudnya 

Pelindungan Warisan 

Budaya yang 

memperkaya 

kebudayaan nasional 

Persentase Cagar 

Budaya dan Warisan 

Budaya Takbenda yang 

ditetapkan 

Meningkatnya 

jumlah Cagar 

Budaya dan Warisan 

Budaya Takbenda 

yang dilindungi 

Jumlah Cagar 

Budaya dan 

Warisan Budaya 

Takbenda yang 

dilindungi 

 Terwujudnya 

keragaman ekspresi 

budaya untuk 

memperkuat 

kebudayaan inklusif 

Persentase penduduk 

10 tahun ke atas yang 

pernah terlibat sebagai 

pelaku/ pendukung 

pertunjukan seni 

Meningkatnya 

jumlah fasilitasi 

bidang kebudayaan 

yang dikelola 

Jumlah fasilitasi 

bidang 

kebudayaan 

yang dikelola 

 

Terwujudnya tata Kelola 

Direktorat Jenderal 

Kebudayaan yang 

berkualitas 

Predikat SAKIP Ditjen 

Kebudayaan minimal B 

Meningkatnya tata 

kelola Balai 

Pelestarian Nilai 

Budaya Bali 

 

Predikat SAKIP 

Balai Pelestarian 

Nilai Budaya 

   Nilai Kinerja 

Anggaran atas 

Pelaksanaan 

RKA-K/L Balai 

Pelestarian Nilai 

Budaya  

 

INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Indikator tujuan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali merupakan turunan dari sasaran 
program Dirjen Kebudayaan yang dapat dilihat pada tabel dibawah ini

TUJUAN

Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya yang meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat
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Selain dari itu, penyusunan Renstra ini mendukung tejadinya sebuah 

sinergitas langkah pencapaian Program Pelestarian Budaya yang 

dilalukan Direktorat Jenderal Kebudayaan dalam usaha mencapai tujuan 

tersebut, Direktorat Jenderal Kebudayaan selama 2020-2024 akan berfokus 

pada tujuh sasaran utama sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Terwujudnya pengelolaan 
kekayaan budaya yang 
meningkatkan kesejahteraan 
masyarakat.

1.Terwujudnya pelindungan 
warisan budaya yang 
memperkaya kebudayaan 
nasional.

Terwujudnya pengayaan 
keragaman ekspresi budaya 
untuk memperkuatkebudayaan 
yang inklusif.

1.Terwujudnya pembinaan 
tenaga dan lembaga kebudayaan.

Terwujudnya pelindungan, 
advokasi dan pemberdayaan 
penghayat kepercayaan terhadap 
Tuhan Yang Maha Esa dan 
masyarakat adat.

Terwujudnya peningkatan mutu 
tata kelola kebudayaan.

Terwujudnya tata kelola 
Direktorat Jenderal Kebudayaan 
yang Berkualitas.
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IKP. 1 

Jumlah festival budaya 

yang terhubung dalam 

platform festival budaya 

tingkat nasional 

Metode 

Penghitungan 

Capaian 

 

Dengan cara jumlah festival budaya di 

daerah- daerah yang terhubung dalam 

paltform festival budaya tingkat nasional 

Satuan Festival 

Tipe Perhitungan Non Komulatif 

TARGET IKP.1

 

IKP. 2  
Persentase Cagar 

Budaya dan 

Warisan Budaya 

Takbenda yang 

ditetapkan 

Metode 

Penghitungan 

Capaian 

Dengan cara jumlah warisan 

budaya takbenda yang 

ditetapkan 

Satuan Layanan 

Tipe 

Perhitungan 

Non Komulatif 

TARGET IKP. 2 

 

 

2020

• 10 
Festival

2021

• 16 
Festival

2022

• 16 
Festival

2023

• 16 
Festival

2024

• 16 
Festival

2020

• 10

2021

• 111

2022

• 23

2023

• 23

2024

• 25
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IKP. 3  
Persentase 

penduduk 10 

tahun ke atas yang 

pernah terlibat 

sebagai 

pelaku/pendukung 

pertunjukan seni 

Metode 

Penghitungan 

Capaian 

Dengan cara jumlah fasilitasi 

bidang kebudayaan yang 

dikelola 

Satuan Orang/Kelompok Masyarakat 

Tipe 

Perhitungan 

Non Komulatif 

 

TARGET IKP. 3

 

 

IKP. 4 
Predikat SAKIP 

Ditjen Kebudayaan 

minimal B 

Metode 

Penghitungan 

Capaian 

Dengan cara jumlah nilai IKA 

dan IKPA 

Satuan Persen/Nilai 

Tipe 

Perhitungan 

Non Komulatif 

TARGET IKP. 4

 

2020

• 10

2021

• 10

2022

• 12

2023

• 14

2024

• 16

2020

• B

2021

• B

2022

• BB

2023

• BB

2024

• A
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IKP. 4 
Nilai Kinerja 

Anggaran atas 

Pelaksanaan RKA-

K/L Balai 

Pelestarian Nilai 

Budaya 

Metode 

Penghitungan 

Capaian 

Dengan cara jumlah nilai IKA 

dan IKPA 

Satuan Persen/Nilai 

Tipe 

Perhitungan 

Non Komulatif 

TARGET IKP. 4

 

Sasaran Kegiatan 

1. Peningkatan pelestarian nilai budaya bangsa melalui upaya pengungkapan 

pengkajian dan penanaman nilai-nilai tradisi, adat- istiadat dan 

kepercayaan terhadap Tuhan YME yang berkembang pada 58 suku 

bangsa di tiga wilayah (Provinsi Bali, NTB dan NTT), sehingga dapat 

menjadi acuan dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, bernegara, 

terutama pada generasi muda melalui jalur pendidikan dalam keluarga, 

masyarakat, pendidikan sekolah dan media masa; 

2. Peningkatan kebanggaan dan penghargaan terhadap kebudayaan bangsa 

sendiri, sehingga dapat memperkokoh kesadaran jati diri bangsa. Kondisi 

geografis wilayah Bali, NTB dan NTT (dahulu Sunda Kecil) cukup 

beragam, baik ditinjau dari alamnya, agama yang dianut oleh 

penduduknya, dan kebudayaan yang didukung oleh kurang lebih 58 

suku bangsa. Ditinjau dari geografis wilayah Sunda Kecil ini terdiri atas 

daerah kepulauan, baik pulau-pulau yang besar maupun kecil. Nusa 

Tenggara Timur memiliki 3 (tiga) pulau besar (Flores, Timor dan Sumba) 

serta pulau-pulau kecil lainnya; Nusa Tenggara Barat memiliki dua 

buah pulau besar (Lombok dan Sumbawa) serta pulau-pulau kecil lainnya 

sedangkan Bali memiliki satu pulau besar (Bali) serta pulau- pulau kecil 

di sekitarnya. 

 

2020

• -

2021

• 92

2022

• 94

2023

• 94

2024

• 95
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3. Ditinjau dari segi agamanya ketiga wilayah Provinsi tersebut juga 

memiliki mayoritas agama yang berbeda: Nusa Tenggara Timur 

mayoritas penduduknya sebagai pemeluk agama Katolik, Nusa Tenggara 

Barat mayoritas penduduknya sebagai pemeluk agama Islam, dan Bali 

mayoritas penduduknya sebagai pemeluk agama Hindu. 

 

Faktor Keberhasilan 

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran sesuai dengan harapan maka 

perlu ada strategi kebijakan. Adapun strategi kebijakan sebagai berikut: 

1. Eksistensi kelembagaan: mensosialisasikan program kerja Balai 

Pelestarian Nilai Budaya terutamakepada instansi terkait di tiga wilayah 

kerja yaitu Provinsi Bali, NTB dan NTT. 

2. Pengembangan SDM melalui program: bimbingan teknis, diklat teknis 

berjenjang (tingkat dasar, lanjutan, dan ahli). 

3. Menyeimbangkan wawasan teoritis dan implemented (keterbukaan). 

Walaupun lembaga BPNB lebih banyak menangani kebudayaan yang 

bersifat intangible dan abstrak, sehingga pemahaman konsep, teori dan 

kerangka berpikir menjadi prioritas utama. Akan tetapi, harus mampu 

pula dari hasil studi tersebut untuk dijadikan bahan untuk menyusun 

kebijakan kebudayaan, bukan hanya untuk BPNB sendiri, juga mampu 

dioperasionalkan oleh instansi lain yang memerlukan. 

4. Networking kelembagaan orientasi ke depan, BPNB Bali harus mampu 

menjalin kerjasama dengan instansi-instansi di luar jalur vertikal 

(Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi). Seperti 

dinas-dinas terkait yang ada di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. 

Agar bisa diterima oleh instansi di luar jalur vertikal, maka seluruh PNS 

yang ada di BPNB Bali harus profesional dalam kegiatan pelestarian dan 

inventarisasi. 

5. Pengembangan fasilitas untuk mencapai cita-cita ideal tersebut di atas 

(nomor 1-4), harus ditunjang oleh prasarana dan sarana yang 

memadai, mulai dari gedung (tempat kerja yang representatif), 

penunjang teknis fungsional yang harus lengkap (komputer, tustel, 

tape recorder, handycam, sinema, teleconference, jaringan internet, dan 

lain-lain). 
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1. Lingkungan Strategis Internal Dan Eksternal 

a) Kekuatan Pendorong: 

1) adanya dukungan pimpinan; 

2) adanya motivasi jabatan fungsional pamong budaya 

meningkatkan kemampuan; 

3) adanya program kegiatan bimbingan teknis (kompetensi 

SDM); 

4) tersedianya hasil studi dan inventarisasi multidisipliner 

untuk kegiatan pelestarian (pelindungan). 

b) Kelemahan/Penghambat: 

1) kurangnya kemampuan tenaga fungsional pamong budaya 

menerapkan teknik dan metodologi; 

2) kurangnya hasil dan jenis kajian/studi yang berkualitas 

untuk kegiatan pelestarian; 

3) terbatasnya tenaga pengkemas (publikasi) hasil kajian/studi 

dan pelestarian. 

 

2. Lingkungan Strategis Eksternal 

a) Peluang: 

1) adanya jabatan fungsional pamong budaya sesuai bidang 

kepakaran; 

2) banyaknya fenomena kesejarahan dan kenilaitradisionalan 

yang belum dikaji; 

3) adanya dukungan dari instansi terkait; 

4) adanya pangsa besar pasar pariwisata budaya; 

5) melengkapi materi pendidikan muatan local 

b) Ancaman 

1. kurangnya kesempatan untuk diklat teknis fungsional 

pamong budaya; 

2. kurangnya minat mass media cetak dan elektronik untuk 

mempublikasikan hasil studi/inventarisasi dan pelestarian; 



ii 

23 

 

 

3. rendahnya apresiasi masyarakat terhadap hasil 

studi/inventarisasi dan pelestarian. 

 

2.3 Sasaran dan Indikator Sasaran 

Sasaran dan Indikator Sasaran yang pada hakikatnya mendukung 

kegiatan Ditektorat Jenderal Kebudayaan dalam upaya untuk melestarikan 

kebudayaan yang berada di setiap daerah sehingga dapat mensejahterakan 

masyarakat. 

 

 

Platform festival budaya tingkat nasional (Paltform Indonesiana) 

adalah paltform gotong royong kebudayaan merangkai kegiatan seni dan 

budaya yang dikoordinasi dan dikerjakan secara gotong royong dengan 

melibatkan unsur pemerintah pusat, pemerintah daerah serta komunitas-

komunitas seni dan budaya. 

Tujuan paltform Indonesiana adalah sinergi untuk memaksimalkan 

pedayagunaan sumber daya kebudayaan untuk tujuan pembangunan 

nasional dalam bidang kebudayaan Indonesiana, tidak dimaksudkan untuk 

INDIKATOR KEBERHASILAN

Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah (SK1)

Indikator Keberhasilan Dari Indikator Kinerja Sasaran

Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dengan platform

INDIKATOR KINERJA SASARAN 

Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah (SK1)

SASARAN

Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dengan platform

Jumlah Event/Festival Budaya yang dihasilkan dari kerjasama BPNB 
dan Pemerintah Daerah 
Satuan   : Kegiatan/Festival 

Metode Perhitungan : Non Komulatif 
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menyeragamkan festival atau kegiatan seni dan budaya di Indonesia, 

melainkan mengimplikasikan dampak dari tiap-tiap festival atau kegiatan 

yang terhimpun di dalamnya. 

 

 

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek 

perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan 

lingkup budaya, yang diwariskan dari generasi ke gene rasi secara terus 

menerus melalui pelestarian dan/atau penciptaan kembali serta merupakan 

hasil kebudayaan yang berwujud budaya takbenda setelah melalui proses 

penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud Nomor 106 Tahun 2013 tentang 

Warisan Budaya Takbenda Indonesia). Pelindungan adalah upaya menjaga 

keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan cara inventarisasi, 

pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 UU Nomor 

5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan). 

 

INDIKATOR KEBERHASILAN

Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda 
yang dilindungi (SK 2)

Indikator Keberhasilan Dari Indikator Kinerja Sasaran

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi 
(IKK 2)

INDIKATOR KINERJA SASARAN 

Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda 
yang dilindungi (SK2)

SASARAN

Persentase Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang 
ditetapkan

Jumlah warisan budaya takbenda yang ditetapkan 
Satuan   : Layanan 
Metode Perhitungan : Non Komulatif 
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Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukungan yang 

bersifat stimulus yang diberikan kepada perseorangan/ kelompok, bersifat 

non-fisik dan non-komersil serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku 

kepentingan (stake holder) secara luas. Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang 

Kebudayaan adalah bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang diberikan 

kepada perseorangan, komunitas budaya, dan lembaga/organisasi 

kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam rangka 

melakukan dokumentasi karya/pengetahuan maestro, penciptaan karya 

kreatif inovatif, dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan 

kebudayaan. Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya adalah kegiatan 

pemberian bantuan pemerintah dalam bentuk uang yang dberikan kepada 

Setiap Orang dalam rangka pemajuan kebudayaan. Setiap Orang adalah orang 

perseorangan, komunitas budaya, kelompok orang, organisasi masyarakat, 

atau badan usaha baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan 

hukum yang melakukan pelestarian nilai budaya dalam rangka pemajuan 

kebudayaan. 

INDIKATOR KEBERHASILAN

Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola (SK3)

Indikator Keberhasilan Dari Indikator Kinerja Sasaran

Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola (IKK 3)

INDIKATOR KINERJA SASARAN 

Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola (SK3)

SASARAN

Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang pernah terlibat sebagai 
pelaku/pendukung pertunjukan seni

Jumlah warisan budaya takbenda yang ditetapkan 
Satuan   : Layanan 
Metode Perhitungan : Non Komulatif 
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Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk 

tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, 

pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam 

rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. 

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang 

mempunyai nilai SAKIP > 70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, 

Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan Sangat Akuntabel. 

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran 

yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja 

anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan 

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). 

20 

 

 

  

INDIKATOR KEBERHASILAN

Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola (SK3)

Indikator Keberhasilan Dari Indikator Kinerja Sasaran

Predikat SAKIP Balai Pelestarian Nilai 
Budaya (IKK 4.1)

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-
K/L Balai Pelestarian Nilai Budaya (IKK 4.2)

INDIKATOR KINERJA SASARAN 

Meningkatnya tata kelola Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali (SK 4)

SASARAN

Predikat SAKIP Ditjen Kebudayaan minimal B
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BAB III 

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA 
KELEMBAGAAN 

 

3.1 Arah Kebijakan dan Startegi 

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provisni Bali dalam upaya mecapai sasaran 

pembangunan di bidang kebudayaan, maka dirumuskanlah arah kebijakan 

untuk tahun 2020 – 2024 sebagai berikut: 

1. Peningkatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan dilakukan melalui 

internalisasi nilai budaya, penyebarluasan informasi nilai budaya, 

penguatan pendidikan karakter, fasilitasi dan kemintraan nilai 

budaya; 

2. Peningkatan apresiasi, kreativitas dan produktifitas terhadap karya 

budaya tak benda melalui inventarisasi/pencatatan karya budaya tak 

benda dan pendokumentasian; 

3. Pengembangan kapasistas sumber daya kebudayaan dalam rangka 

mendukung layanan manajemen tata kelola pelestarian nilai budaya. 

adapun strategi yang diambil untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut 

adalah: 

 

 

1 2 3 

 

1 Meningkatkan 
pelestarian dan 
pemajuan 
kebudayaan di 
wilayah kerja BPNB 
Provinsi Bali

2 •Meningkatkan 
inventarisasi/penca 
tatan karya 
budaya tak benda 
sebagai bahan 
dukungan 
pencatatatan 
warisan budaya tak 
benda nasional

3 Meningkatkan 
sumberdaya 
manusia yang 
profesional dan 
sarana prasarana 
sesuai 
perkembangan ilmu 
pengetahuan dan 
teknologi



 

 

3.2 Kerangka Kelembagaan 

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat 

struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai 

pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Balai Pelestarian 

Nilai Budaya Bali dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. Berikut ini struktur organisasi Balai 

Pelestarian Nilai Budaya Bali sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 

Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Balai 

Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) terdiri atas: a. Kepala; b. Subbagian Tata 

Usaha; dan Kelompok Jabatan Fungsional. 

 

Struktur Organisasi 

 

Berikut merupakan gambaran Jumlah dan Kebutuhan Pegawai berdasarkan 

Peta Jabatan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali sesuai Permendikbud Nomor 

12 Tahun 2019 tentang Kelas Jabatan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 

Jabatan B K +/- 

Administrator 1 1 0 

Pengawas 1 1 0 

JF 11 66 -55 

Pelaksana 12 28 -16 

 
Keterangan: 
B : Bezetting 
K : Kebutuhan 



 

 

 

 

0

0

10

19

24

0

0

2

4

5

0 5 10 15 20 25 30

Peneliti Ahli Muda

Peneliti Ahli Pertama

Pamong Budaya Ahli Madya

Pamong Budaya Ahli Muda

Pamong Budaya Ahli Pertama

Peneliti Ahli
Muda

Peneliti Ahli
Pertama

Pamong Budaya
Ahli Madya

Pamong Budaya
Ahli Muda

Pamong Budaya
Ahli Pertama

Bezetting 0 0 2 4 5

Kebutuhan 0 0 10 19 24

Grafik Pegawai Jabatan Fungsional Eksisting 
dengan Kebutuhan Jabatan

Bezetting Kebutuhan



 

 

 

No Jabatan KLS B K +/- 

1 Analis SDM Aparatur Ahli Pertama 8 0 1 -1 

2 Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama 8 0 1 -1 

3 Arsiparis Ahli Pertama 8 0 1 -1 

4 Pranata Keuangan APBN Mahir 8 0 1 -1 

5 Arsiparis Penyelia 8 0 1 -1 

6 Arsiparis Mahir 7 0 1 -1 

7 Analis Anggaran Ahli Pertama 8 0 1 -1 

8 Bendahara 7 1 1 0 

9 Analis Nilai Budaya 7 0 5 -5 

10 Penata Laksana Barang Terampil 7 0 1 -1 

1

1

0

1

1

1

1

1

1

1

1

0

1

1

1

0

1

1

1

2

2

1

2

1

2

4

1

1

1

1

1

5

0 2 4 6

Bendahara

Verifikator Keuangan

Pengadministrasi Barang Milik Negara

Pengadministrasi Keuangan

Pengadministrasi Persuratan

Pengadministrasi Perpustakaan

Pengadministrasi Sarana dan Prasana

Pengelola Data Tata Organisasi dan
Tata Laksana

Penyusun Program, Anggaran dan
Pelaporan

Pengelola Data Nilai Budaya

Teknisi Produksi

Teknisi Sarana dan Prasarana

Pengadministrasi Kepegawaian

Pengelola Barang Milik Negara

Pengelola Dokumentasi

Analis Nilai Budaya

Grafik Pegawai Jabatan Pelaksana Eksisting dengan 
Kebutuhan Jabatan
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No Jabatan KLS B K +/- 

11 Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan 7 1 2 -1 

12 Pengelola Data Nilai Budaya 6 1 4 -3 

13 Verifikator Keuangan 6 1 1 0 

14 Pengelola Data Tata Organisasi dan Tata Laksana 6 1 1 0 

15 Pengelola Kepegawaian 6 0 1 -1 

16 Teknisi Produksi 6 1 1 0 

17 Pengelola Dokumentasi 6 1 1 0 

18 Pengelola Barang Milik Negara 6 1 1 0 

19 Pengadministrasi Barang Milik Negara 5 0 1 -1 

20 Pengadministrasi Kepegawaian 5 1 1 0 

21 Teknisi Sarana dan Prasarana 5 0 1 -1 

22 Pengadministrasi Keuangan 5 1 2 -1 

23 Pengadministrasi Persuratan 5 1 2 -1 

24 Pengadministrasi Perpustakaan 5 1 1 0 

25 Pengadministrasi Sarana dan Prasana* 5 0 2 -2 

 

 

 

PEGAWAI PEMERINTAH NON PEGAWAI NEGERI 

Jabatan Jumlah 
SATPAM 4 
PENGEMUDI 2 
PRAMUBAKTI 6 

Jumlah 12 

 

0%0%8%

8%

76%

8%

Grafik Pegawai Berdasarkan Pendidikan 
(PNS)

SD

SMP

SMA/K

D3

S1

S2



 

 

3.3 Analisis SWOT 

Analisis strategi dilakukan menggunakan metode SWOT. Serangkaian 

internal (kekuatan, kelemahan), dan faktor eksternal (peluang, ancaman) 

disusun ke dalam matriks seperti di bawah ini sesuai dengan urutan skore 

yang diperoleh dari analisis lingkungan internal dan analisis lingkungan 

eksternal. Analisis dilakukan dengan mengaitkan faktor internal dengan 

faktor eksternal, sehingga diperoleh 4 kelompok strategi, yaitu S - O 

(comparative advantage strategy); S - T (mobilization strategy); W - O 

(investment on weakness strategy) dan W - T (damage control strategy). 

1. S - O strategy yaitu merupakan strategi yang mengandalkan kekuatan 

yangdimiliki BPNB Bali untuk meraih peluang yang ada. 

2. S - T strategi yaitu merupakan strategi memobilisasi kekuatan yang 

dimiliki organisasi (BPNB) untuk mengatasi hambatan atau ancaman. 

3. W – O strategy yaitu merupakan strategi untuk meraih peluang 

dengancara mengatasi kelemahan BPNB, misalnya dengan meningkatkan 

SDM dan kerjasama dengan perguruan tinggi untuk mengatasi kelemahan 

danmengubahnya menjadi kekuatan, sehingga dapat meraih peluang. 

4. W – T strategy yaitu merupakan strategi meminimalkan kerusakan 

(damage) sehingga strategi-strategi tersebut untuk masing-msing 

kelompok strategi. 

 

Sesuai hasil analisis faktor-faktor lingkungan strategi di atas dapat 

digambarkan sebagai berikut. 

 
 
 

INTERNAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EKSTERNAL 

Kekuatan 

1. adanya dukungan 

pimpinan 

2. adanya motivasi bagi 

tenaga fungsional peneliti 

meningkatkan kemampuan 

3. adanya program kegiatan 

bimbingan teknis 

4. Pembagian tugas kegiatan 

yang merata pada setiap 

pokja 

Kelemahan 

1. rendahnya kemampuan te- 

naga peneliti dan 

pelestarian menerapkan 

tehnik dan metodologi 

penelitian/kajian 

2. kurangnya hasil & jenis 

pelestarian yg berkualitas 

3. terbatasnya petugas 

peningkatan hasil 
penelitian dan pelestarian 

4. terbatasnya petugas untuk 
pembinaan & 

pengembangan 
kebudayaan 



 

 

Peluang 

1. adanya jabatan fungsional 

peneliti/pamong budaya 
sesuai bidang kepakaran 

2. banyaknya nilai-nilai 
budaya suku bangsa, 

kesejarahan & 
kepercayaan thd. 

Tuhan YME yg belum 
diteliti 

3. adanya dukungan 
dari instansi terkait 

4. adanya pangsa 
pasar bercirikan 
pariwisata budaya 

5. melengkapi materi 
pendidikan utk muatan 
lokal dr aspek nilai budaya, 

sejarah & kepercayaan thd 

Tuhan YME 

Strategy S – O 

1. manfaatkan dukungan 

pimpinan 

2. berikan dukungan 
sepenuhnya thd potensi yg 
dimiliki tenaga peneliti 

3. prioritaskan tenaga peneliti 
dan pelestarian yg 
berprestasi dan beri peluang 

bagi yg belum berprestasi 

4. tingkatkan kualitas dan 
kuantitas hasil penelitian 
yg multidisipliner 

Strategy W – O 

1. meningkatkan kemampuan 

tenaga fungsional peneliti 
menerapkan tehnik & me- 

todologi 

2. meningkatkan hasil & jenis 
penelitian yg berkualitas 

3. meningkatkan kemampuan 

petugas pengkemas hasil 

penelitian dan pelestarian 

4. meningkatkan sarana & 

prasarana publikasi hasil 

penelitian dan pelestarian 

5. meningkatkan kemampuan 
petugas pemmbinaan & 

pengembangan kebudayaan 

 

3.4 Reformasi Birokrasi 

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali telah melakukan perubahan dalam 

melaksanakan reformasi birokrasi, antara lain: 

 



 

 

BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1 Target Kinerja 

Mengacu pada perubahan Perjanjian Kinerja (PK) dan adanya 

perubahan nomenklatur Kementerian yang berdampak pada perubahan 

Sasaran Kegiatan (SK) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yang dimilliki 

oleh BPNB Provinsi Bali, maka target kinerja disajikan dalam 3 tabel yaitu 

untuk tahun anggaran 2020, 2021, dan 2022 – 2024 sebagai berikut: 

SASARAN KEGIATAN (SK) INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN (IKK) 
OUTPUT TARGET 

TAHUN 

2020 

[SK 1] Meningkatnya 

jumlah festival budaya 

yang terhubung dalam 

platform festival budaya 

tingkat nasional. 

[IKK 1.1] Jumlah festival 

budaya yang terhubung 

dalam platform festival 

budaya tingkat 

nasional. 

Festival 2 

SASARAN KEGIATAN (SK) INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN (IKK) 
OUTPUT TARGET 

TAHUN 

2021 

[SK 1] Meningkatnya 

jumlah festival budaya 

yang terhubung dalam 

platform festival budaya 

tingkat nasional. 

[IKK 1.1] Jumlah festival 

budaya yang terhubung 

dalam platform festival 

budaya tingkat 

nasional. 

Festival 2 

[SK 2] Meningkatnya tata 

kelola satuan kerja di 

lingkungan Ditjen 

Kebudayaan. 

[IKK 2.1] Rata-rata 

predikat SAKIP Satker 

minimal BB. 

Predikat BB 

 [IKK 2.2] Rata-rata nilai 

Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan RKA-K/L 

Satker minimal 94  

Nilai 94,6 

 

 

 

 



 

 

Sasaran Kegiatan (SK) Indikator Kinerja 

Kegiatan (IKK) 

Output Target 

2022 2023 2024 

[SK 1] Meningkatnya 

jumlah event kebudayaan 

daerah. 

[IKK 1.1] Jumlah event 

kebudayaan daerah. 

Kegiatan 9 16 16 

[SK 2] Meningkatnya 

jumlah Cagar Budaya dan 

Warisan Budaya 

Takbenda yang 

dilindungi. 

[IKK 2.1] Jumlah Cagar 

Budaya dan Warisan 

Budaya Takbenda yang 

dilindungi. 

Layanan 23 23 25 

[SK 3] Meningkatnya 

jumlah fasilitasi bidang 

kebudayaan yang 

dikelola. 

[IKK 3.1] Jumlah fasilitasi 

bidang kebudayaan yang 

dikelola. 

Orang/ 

Kelompok 

Masyarakat 

12 14 16 

[SK 4] Meningkatnya tata 

kelola Balai Pelestarian 

Nilai Budaya D.I. 

Yogyakarta. 

[IKK 4.1] Predikat SAKIP 

Balai Pelestarian Nilai 

Budaya Provinsi Bali 

Predikat BB BB BB 

[IKK 4.2] Nilai Kinerja 

Anggaran atas 

Pelaksanaan RKA-K/L 

Balai Pelestarian Nilai 

Budaya Provinsi Bali 

Nilai 94,6 94 95 

 

4.2 Kerangka Pendanaan 

Keberhasilan Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali dalam pencapaian 

target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran- ukuran yang akan 

digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk 

mencapai target-target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk 

merealisasikannya. Terkait dengan target-target yang telah ditetapkan, 

maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya 

berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan oleh Balai Pelestarian Nilai 

Budaya Bali, untuk periode Renstra Tahun 2020–2024 sebagai berikut. 

 
 

NO. 

 
 

PROGRAM/KEGIATAN 

 
ALOKASI DANA 

Total 
Alokasi 
2020- 
2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
 

1 
(Jumlah event internalisasi 
nilai budaya dan Jumlah 
event festival budaya 
Indonesiana) 

 
2.684.463 

 
2.952.909 

 
3.248.200 

 
3.248.200 

 
3.248.200 

 
15.381.972 

2 Jumlah Karya Budaya 
yang Diinventarisasi 

 
845.876 

 
930.460 

 
1.033.509 

 
1.033.509 

 
1.033.509 

 
4.876.863 



 

 

 
 

NO. 

 
 

PROGRAM/KEGIATAN 

 
ALOKASI DANA 

Total 
Alokasi 
2020- 
2024 

2020 2021 2022 2023 2024 
 

3 
Jumlah kajian dan 
pelestarian nilai budaya 

 

 

828.193 

 

 

911.012 

 

 

1.002.113 

 

 

1.002.113 

 

 

1.002.113 

 

 

4.745.544 

4 Jumlah fasilitasi dan 
kemitraan nilai budaya 

 

 

241,942 

 

 

360.000 

 

 

360.000 

 

 

480.000 

 

 

480.000 

 

 

1.921.942 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

BAB IV PENUTUP 

 

 

 

Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali Tahun 2020 - 2024 untuk merespon 

berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan straternal. 

Proses penyusunan Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Bali juga berpedoman 

Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan 2020-2024 serta tugas dan fungsi Balai Pelestarian 

Nilai Budaya Bali. 

Renstra ini sebagai pedoman dan acuan dalam penyusunan rencana kerja dan kegiatan 

Tahun 2020-2024, dengan memperhatikan indikator kinerja yang telah ditetapkan. Untuk 

mewujudkan efektivitas pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran yang telah dituangkan 

dalam Renstra, maka perlu berkonsolidasi di internal maupun eksternal unit atau lembaga 

terkait. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran : Definisi Operasional Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai dengan 



 

 

Permendikbudristek nomor 13 tahun 2022. 

 

1. [IKK 1.1] Jumlah event kebudayaan daerah. 

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 

SK : Meningkatnya jumlah event kebudayaan daerah 

IKK : 3.2.1.3. Jumlah event kebudayaan daerah 

Definisi : 

Event kebudayaan daerah yang dimaksud adalah event nilai budaya yang 

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Kebudayaan cq Balai Pelestarian Nilai 

Budaya. Event yang dimaksud adalah perhelatan seni dan/atau budaya yang 

menghadirkan Objek Pemajuan Kebudayaan dalam bentuk festival, pameran, dialog, 

lokakarya maupun perhelatan budaya lainnya sebagai wadah bagi pelaku budaya 

untuk menuangkan karya ciptanya dan membangun ekosistem kebudayaan. 

Metode Penghitungan 

Jumlah event nilai budaya yang dikembangkan dan dimanfaatkan 

Satuan : Kegiatan 

Tipe 

Penghitungan 

: Nonkumulatif 

Unit Pelaksana : Kelompok Kerja (Pokja) Internalisasi Nilai Budaya, Pokja 

Penyebarluasan Informasi Nilai Budaya, Pokja Penguatan 

Pendidikan Karakter, dan Pokja Jalur Rempah  

Sumber Data : Laporan Internal 

Polarisasi 

Indikator 

: Maksimal 

Periode 

Pengumpulan 

Data 

: Tahunana 

 

 

 

 

2. [IKK 2.1] Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi. 



 

 

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 

SK : Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya 

Takbenda yang dilindungi 

IKK : 3.2.2.2. Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang 

dilindungi 

Definisi : 

Cagar Budaya adalah 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 (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar 

Budaya).  

Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil praktek, perwujudan, 

ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup budaya, yang 

diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian 

dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud 

budaya takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda (Permendikbud 

Nomor 106 Tahun 2013 tentang Warisan Budaya Takbenda Indonesia).  

Pelindungan adalah upaya menjaga keberlanjutan Kebudayaan yang dilakukan dengan 

cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi (Pasal 1 

UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan).  

Pelindungan adalah upaya mencegah dan menanggulangi dari kerusakan, kehancuran, 

atau kemusnahan dengan cara Penyelamatan, Pengamanan, Zonasi, Pemeliharaan, dan 

Pemugaran Cagar Budaya (UU Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya).  

Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi meliputi Cagar 

Budaya yang Dilestarikan (UPT BPCB), Warisan Budaya yang Dilindungi (Direktorat 

Pelindungan Kebudayaan) dan Karya Budaya yang Dilestarikan (UPT BPNB). 

Metode Penghitungan 

Metode penghitungan Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang 

Dilindungi adalah 𝑺=𝒂+𝒃+𝒄  

Keterangan:  

S = Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi  

a = Cagar Budaya yang Dilestarikan  

b = Warisan Budaya yang Dilindungi  

c = Karya Budaya yang Dilestarikan 

Satuan : Layanan 

Tipe 

Penghitungan 

: Nonkumulatif 



 

 

Unit Pelaksana : Kelompok Kerja (Pokja) Internalisasi Nilai Budaya, Pokja 

Penyebarluasan Informasi Nilai Budaya, Pokja Penguatan 

Pendidikan Karakter, dan Pokja Jalur Rempah  

Sumber Data : Laporan Internal 

Polarisasi 

Indikator 

: Maksimal 

Periode 

Pengumpulan 

Data 

: Tahunana 

 

3. [IKK 3.1] Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola. 

Program : Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 

SK : Meningkatnya jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola 

IKK : 3.2.6.3. Jumlah fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola 

Definisi : 

Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Ditjen Kebudayaan dalam hal ini meliputi 

bantuan pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan yang dikelola Sekretariat Ditjen 

Kebudayaan dan bantuan pemerintah Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya yang 

dikelola Balai Pelestarian Nilai Budaya.  

Fasilitasi Bidang Kebudayaan merupakan salah satu upaya Pemerintah melalui 

Direktorat Jenderal Kebudayaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

mewujudkan strategi pemajuan kebudayaan. 

Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah kegiatan pendukungan yang bersifat stimulus 

yang diberikan kepada perseorangan/ kelompok, bersifat non-fisik dan non-komersil 

serta dapat diapresiasi masyarakat dan pemangku kepentingan (stake holder) secara 

luas. Bantuan Pemerintah Fasilitasi Bidang Kebudayaan adalah bantuan pemerintah 

dalam bentuk uang yang diberikan kepada perseorangan, komunitas budaya, dan 

lembaga/organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang kebudayaan dalam 

rangka melakukan dokumentasi karya/pengetahuan maestro, penciptaan karya 

kreatif inovatif, dan pendayagunaan ruang publik untuk pemajuan kebudayaan.  

Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya adalah kegiatan pemberian bantuan 

pemerintah dalam bentuk uang yang dberikan kepada Setiap Orang dalam rangka 

pemajuan kebudayaan. Setiap Orang adalah orang perseorangan, komunitas budaya, 

kelompok orang, organisasi masyarakat, atau badan usaha baik yang berbentuk 

badan hukum maupun bukan badan hukum yang melakukan pelestarian nilai budaya 

dalam rangka pemajuan kebudayaan.  

Balai Pelestarian Nilai Budaya adalah unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan di bidang pelestarian nilai budaya yang berada di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan. 



 

 

Metode Penghitungan 

Metode perhitungan dengan menjumlahkan penerima fasilitasi bidang kebudayaan 

dan fasilitasi pelestarian nilai budaya. 𝑺=𝒂+𝒃  

Keterangan:  

S = Jumlah Fasilitasi bidang kebudayaan yang dikelola  

a = Jumlah Fasilitasi bidang kebudayaan  

b = Jumlah Fasilitasi pelestarian nilai budaya 

Satuan : Kegiatan 

Tipe 

Penghitunga

n 

: Nonkumulatif 

Unit 

Pelaksana 

: Kelompok Kerja (Pokja) Internalisasi Nilai Budaya, Pokja 

Penyebarluasan Informasi Nilai Budaya, Pokja Penguatan 

Pendidikan Karakter, dan Pokja Jalur Rempah  

Sumber Data : Laporan Internal 

Polarisasi 

Indikator 

: Maksimal 

Periode 

Pengumpula

n Data 

: Tahunana 

 

4. [IKK 4.1] Predikat SAKIP Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Bali 

Program : Dukungan Manajemen 

SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen 

Kebudayaan 

IKK : 5.3.9.1. Persentase satker di Ditjen Kebudayaan yang memiliki 

predikat SAKIP minimal BB 

Definisi : 

Persentase satker yang predikat SAKIP-nya minimal "BB" adalah untuk mengukur 

jumlah satker di lingkungan Ditjen Kebudayaan yang penyelenggaraan SAKIP telah 

mencapai predikat minimal "BB", sebagai hasil dari pembinaan yang dilakukan 

Setditjen Kebudayaan.  

Berdasarkan Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari 

berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan 

pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan 

kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan 

kinerja instansi pemerintah.  



 

 

Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP > 

70 – 80, dengan interpretasi Memuaskan, Memimpin Perubahan, Berkinerja Tinggi dan 

Sangat Akuntabel. 

Metode Penghitungan 

 

 

Satuan : Persen (%) 

Tipe 

Penghitungan 

: Kumulatif 

Unit Pelaksana : Kelompok Kerja (Pokja) SAKIP 

Sumber Data : Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro Perencanaan, 

Setjen Kemendikbudristek 

Polarisasi 

Indikator 

: Maksimal 

Periode 

Pengumpulan 

Data 

: Tahunanan 

 

5. [IKK 4.2] Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Pelestarian Nilai 

Budaya Provinsi Bali 

Program : Dukungan Manajemen 

SK : Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen 

Kebudayaan 



 

 

IKK : Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L 

Satker minimal 92 

Definisi : 

Kinerja Anggaran adalah capaian kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang 

dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga.  

Nilai kinerja anggaran adalah nilai tertimbang dari Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) 

dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Berdasarkan PMK Nomor 

195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja 

K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN 

untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian 

Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas 

pelaksanaan kegiatan, kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan 

kegiatan. Berdasarkan PMK Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan 

Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Anggaran 

Kementerian Negara/Lembaga, EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, 

penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun 

anggaran sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan 

Kinerja Anggaran. 

Metode Penghitungan 

Untuk Menghitung nilai kinerja anggaran dan pelaksanaan RKA-K/L, digunakan 

rumus berikut ini:  

𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑲𝒊𝒏𝒆𝒓𝒋𝒂 𝑨𝒏𝒈𝒈𝒂𝒓𝒂𝒏=[𝟔𝟎%×𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑬𝑲𝑨]+[𝟒𝟎%×𝑵𝒊𝒍𝒂𝒊 𝑰𝑲𝑷𝑨]  

Nilai EKA diambil dari aplikasi SMART DJA. Nilai IKPA diambil dari aplikasi Online 

Monitoring Sistem Pelaksanaan Anggaran Negara (OM-SPAN). 

Satuan : Nilai 

Tipe 

Penghitungan 

: Nonkumulatif 

Unit Pelaksana : Kelompok Kerja (Pokja) Penyusun Program dan Anggaran, 

dan Keuangan BPNB Provinsi Bali 

Sumber Data : SPASIKITA (Terintegrasi dengan Smart DJA) 

Polarisasi 

Indikator 

: Maksimal 

Periode 

Pengumpulan 

Data 

: Tahunana 

 


