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uji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena

melalui berkat dan ridho-Nya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah (LAKIP) tahun 2013 Balai Pelestarian Nilai Budaya

Ambon dapat disusun.

LAKIP 2013 ini merupakan media dalam mempertanggung jawabkan

keberhasilan atau kegagalan Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon dalam

pencapaian tujuan dan yang berkaitan dengan pencapaian visi dan misi

organisasi. Sekaligus merupakan laporan akuntabilitas kinerja yang mengukur

capaian kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon dalam kinerja satu tahun pada tahun 2013.

Selain mempertanggung jawabkan keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis

sesuai renja tahunan tahun 2013.

Akhirnya kami dengan segala keterbatasan menyampaikan LAKIP 2013 disertai ucapan terimah

kasih atas segala bantuan dan kerjasama semua pihak dalam pelaksanaan Renja 2013 ini.

Ambon,  Januari 2014
Kepala Balai

S. Tiwery, S.H, S.Pd
NIP 19590514 199103 1 001
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ada prinsipnya bahwa Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

(LAKIP) tahun 2013 Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon dibuat sebagai

bentuk pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan  selama satu tahun.

LAKIP Tahun 2013 ini merupakan laporan capaian kinerja dan target yang

telah dicapai oleh Balai  selama kurun waktu 12 bulan sejak bulan Januari sampai dengan

Desember 2013 yang mengacu pada Rencana Strategi (Renstra) Balai Pelestarian Nilai

Budaya Ambon.

Laporan ini secara garis besar berisikan informasi mengenai rencana kinerja dan capaian

kinerja tahun 2013 sesuai dengan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan. Rencana

Kinerja 2013 dan Penetapan Kinerja 2013 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai

selama tahun 2013.  Sesuai dengan rencana Kinerja  Tahun 2013 Balai menetapkan 4 (tiga)

tujuan, dan 4 (empat)  sasaran  yang tertuang dalam Program Pelestarian  Budaya  yang

dijabarkan dalam kegiatan  pelestarian sejarah dan nilai tradisional dan dituangkan dalam 6

(enam) output kegiatan dengan  anggaran yang ditetapkan dalam pagu definitif sebesar

Rp.8.534.794.000. Secara keseluruhan dapat disampaikan bahwa hasil kinerja Balai selama

tahun 2013 telah memenuhi sasaran strategis yang telah ditargetkan dari sisi fisik, namun

dari sisi keuangan hanya mencapai 74.49 %.

Memang disadari bahwa dalam pencapaian sasaran ada beberapa kendala yang dihadapi

antara lain terbatasnya SDM (ketenagaan) baik peneliti maupun administrasi, disiplin

pegawai, serta koordinasi dengan instansi terkait yang belum maksimal; kondisi geografis

dan kurang telitinya bagian perencanaan yang berdampak realisasi anggaran. Untuk

menanggulangi kendala tersebut dilakukan kerjasama dengan pihak Universitas untuk

kegiatan penelitian, meningkatkan kualitas di bidang SDM, dan meningkatkan koordinasi

yang intens dengan berbagai pihak, sehingga kedepannya dapat berjalan dengan baik.

Selain itu perlu adanya komitmen yang kuat  antara pimpinan,  staf  serta seluruh pegawai

untuk dapat memanfaatkan sumber daya dan dana dalam melaksanakan setiap program dan

kegiatan dengan baik. Dengan demikian kita dapat lebih lagi meningkatkan kinerja pada

masa-masa yang akan datang.

P
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Wujud konkrit dari pelaksanaan kegiatan pelestarian sejarah dan nilai tradisional

Tahun 2013 yaitu :

A. Naskah Kajian Pelestarian Nilai Budaya

1. Budaya Ambon Dalam Tantangan Masyarakat Multi Etnik

2. Diaspora Orang Orang Buton di Pulau Ambon

3. Tradisi Pukul Manyapu Sebagai Daya tarik Wisata

4. Pengaruh Media Elektronik Terhadap Perkembangan Anak

5. Urbanisasi Orang Orang babar di Pulau Ambon

6. Tom Tad Hikayat Lisan di Kei Besar

7. Terjadinya Bahaya Seram di Amahai

8. Eksistensi Masyarakat Sulsel di Maluku, Kerja sama dengan Prgogram Pasca Sarjana

Unpatti

9. Suku Bangsa dan Bahasa di Pulau Buru

10. Suku Bangsa dan Bahasa di Pulau Seram

11. Suku Bangsa dan Bahasa di Kepulauan Aru

12. Budaya Perkawinan Masyarakat Nusaniwe di Pulau Ambon

13. Kajian Sistem Nilai Budaya Tarian Cakalele

14. Sejarah Masuknya Islam di Maluku

15. Budaya Mari Moi Ngomi Futuru Dalam Masyarakat Maluku Utara

16. Sejarah Masuknya Injil di Maluku

17. Sejarah Pendidikan Masa Penjajahan di Maluku

18. Ale Rasa Beta rasa Konsep Orang Basudara di Maluku

B. Dokumen Pelestarian Nilai Budaya

1. Peliputan Upacara Adat

2. Pembuatan Film Dokumenter

3. Pencetakan

4. Pembuatan Film Pendek

C. Karya Budaya yang  DiInventarisasi

a. Tidore Propinsi Maluku Utara

b. Bacan Propinsi Maluku Utara

c. Kisar Kabupaten Maluku Tenggara

d. Banda Kabupaten Maluku Tengah
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e. Morotai Propinsi Maluku Utara

D. Peserta Internalisasi Nilai  Budaya

1. Karnaval Budaya di Kota Ambon

2. Jejak Tradisi di Kecamatan Nusaniwe

3. Jejak Tardsisi di Ternate

4. Lawatan Sejarah di Saumlaki

5. Dialog Budaya Kidabela di Saumlaki

6. Ceramah Pembentukan Karakter dan Jati Diri Banga  Tingkat SMP dan SMA di Kota

Ambon

7. Kemah Budaya di Kota Ambon

8. Lomba Karya Tulis Tingkat SMA di Kota Ambon

9. Pameran Sejarah Budaya di Ternate

10. Festival hadrat di Kecamatan Leihitu

11. Lomba Permainan Tradisional Tingkat SD di Kec, Leitimur Selatan

12. Rapat Sinkronisasi

13. Ceramah Pembentukan Karakter dan Jati Diri Bangsa Tingkat SMA di Kota Ternate

14. Dialog Budaya di Kota Tual

15. BPNB Goes To School

16. Dialog Budaya di Tidore

17. Festival Budaya Maluku Tengah di Masohi

18. Pagelaran Busana Multi Etnik

19. Sosialisasi Musik Hawaian

20. Lomba Bertutur Cerita rakyat Tingkat SD se Pulau Ambon

21. Pergelaran Budaya Maluku Tingkat SMA di Kota Ambon

22. Lomba Foto Objek Tingkat SMA di Kota Ambon

23. Pemberdayaan Kelompok Komunitas adat dan Sanggar Sanggar Kesenian
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E.Peserta Bimbingan Teknik Pelestarian Nilai Budaya

1. Bimtek Tenaga Fungsional Peneliti

F. Layanan Perkantoran

1. Pembayaran gaji
2. Penyeleng. op. perkantoran
3. Pemeliharaan dan Pengadaan   Kenderaan Bermotor
4. Pengadaan Peralatan Pengolah data
5. Pengadaan Peralatan dan Fasilitasi perkantoran
6. Pemeliharaan gedung dan bangunan
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A. Latar Belakang

iskursus para pakar pemerhati budaya dalam mempelajari aspek ke-

Indonesiaan, tentu rujukannya dikembalikan pada aspek kebudayaan sebagai

pilar pembagunan dan ketahanan bangsa. Melemahnya sistem ketahanan

budaya bangsa, kini menjadi program pemerintah dalam merancang sebuah format dalam

kerangka memperkuat jatidiri dan karakter bangsa. Di dalam 4 pilar kebangsaan Indonesia

yakni Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Indonesia terdapat

24  karakter bangsa yaitu : bangga sebagai bangsa Indonesia, berpikir positif, pantang

menyerah, gotong royong, bertoleransi dan menghargai kemajemukan, cinta damai, kejar

prestasi, demokratis, kerja keras, anti diskriminatif, menghargai pendapat orang lain, sopan

dan santun, rendah hati, sportif, lugas, berani bersaing, setia satu kata dalam perbuatan,

bermoral dan etis serta saling percaya.  Dengan masuknya Kebudayaan ke dalam

Pendidikan, semakin memperkuat  upaya membangun  kebudayaan terutama dalam

membangun karakter bangsa

Maluku memang dianugrahi memiliki kekayaan budaya baik sumber daya alam dan

sumber daya sosial seperti adat istiadat, bahasa, budaya, sejarah dan juga etnis yang

berbeda-beda. Bahkan disadari sungguh bahwa dengan adanya kemajemukan itu telah

melahirkan beragam corak kebudayaan dan memberikan warna tersendiri dalam

perkembangan nilai-nilai budaya lokal yang ada di Maluku. Nilai-nilai budaya itu talah

melahirkan beragam prodak kebudayaan yang diaktualisasikan pada tataran ide, gagasan

dan pengetahuan misalnya seni tari, musik, permainan tradisional, dan lain sebagainya.

Gambaran pengembangan aspek kebudayaan sebagai investasi bangsa tentu tidak terlepas

juga dari daerah Maluku sebagai wilayah dengan bentang maritim yang cukup luas di mana

keterpaduan antara laut yang luas dengan ditaburi pulau-pulau yang indah sesunguhnya

telah menarik beberapa referensi tentang unsur kebudayaan masing-masing wilayah dengan

karakterisitik etnis yang berbeda-beda. Komposisi ini dapat terlihat jelas dari kebijakan

pengembangan kebudayaan pulau-pulau di Maluku yang dihitung dari Maluku dan Maluku

D
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Utara yang tentunya membutuhkan berbagai program pengembangan yang

berkesinambungan. Pada tataran pengembangan kebudayaan lokal masyarakat di Maluku

banyak kebudayaan penting yang menyatukan beberapa argumentasi mendasar yang di

pertimbangkan dari aspek agama, suku dan lainya yang melahirkan beberapa keterikatan

sosial yang melampaui aspek keruangan. Ruang sosial yang dimaksudkan tentu adanya

hubungan pela dan gandong dalam kehidupan masyarakat Maluku. dimana pada wilayah

dengan dominasi budaya Islam dapat memiliki hubungan sosial dengan masyarakat yang

ada pada wilayah Kristen ini menjadi kekuatan tersendiri bagi masyarakat Maluku dalam

memahami pola perbedaan mendasar yang dikelola dari kekuatan local widom. Semua ini

menjadi inspirasi dalam melahirkan inspirasi baru dalam upaya bersama melestarikan

kebudayaan.

B. Gambaran Balai Pelestarian  Nilai Budaya Ambon

Pada prinsipnya Balai Pelestarian Nilai Budaya  di bentuk sebagai upaya menjawab

tantangan pembangunan Indonesia yang berbasis kepulauan dimana karakter budaya

masyarakat Indonesia sangat bervariasi menurut wilayah budaya. Instumen ini kemudian

menjadi parameter penempatan BPNB pada wilayah dengan kesamaan kebudayaan.

Terdapat 11 BPNB di Indonesia. BPNB Ambon memilki wilayah kajian pada konsentrasi

masyarakat kepulauan di Maluku dan Maluku Utara.

Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon dilembagakan sesuai SK Mendikbud RI Nomor :

0303/O/1995 tanggal 4 Oktober 1995 dengan nama Balai Kajian Sejarah dan Nilai

Tradisional Ambon dengan wilayah kerja Provinsi Maluku (termasuk Maluku Utara yang pada

saat itu masih menjadi bagian dari wilayah Provinsi Maluku) yang berada di bawah Direktorat

Sejarah Dan Nilai tradisional (Jarahnitra). Kemudian melalui SK Menteri Kebudayaan dan

Pariwisata Nomor: PM. 38/OT.001/MKP-2006, tanggal 7 September 2006 Balai berada di

Kementerian kebudayaan dan Pariwisata dengan nama Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai

Tradisional yang berada di bawah Direktorat Jenderal Nilai Budaya Seni dan Film. Pada tahun

2012 Balai kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan Peraturan

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 tanggal 20

Juli 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai dengan nama Balai Pelestarian Nilai

Budaya yang sesuai dengan Lampiran Permen 53  berkedudukan di Ambon mempunyai 2

(dua) wilayah kerja yaitu Provinsi Maluku dan Maluku Utara.
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2. Tugas

3. Fungsi

C. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Anggaran Pendapatan belanja Negara

Tahun 2012

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29

Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan  Nomor : 53 Tahun 2012 tentang

Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya

D.TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor 53 Tahun 2012 tentang Organisasi dan tata Kerja Balai Pelestraian Nilai Budaya Bab I

pasal 1, 2 dan 3  menjelaskan tentang kedudukan Tugas dan fungsi BPNB. Balai dipimpin

oleh seorang kepala Balai dan bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Kebudayaan.

Tugas dan Fungsi Balai dapat dijelaskan sebagai berikut:

: Tugas

melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi,

kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan di wilayah

kerjanya.

Fungsi :

a. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi,

kepercayaan, kesenian, perfilman, dan  kesejarahan ;

b. Pelaksanaan perlindungan tradisi, kepercayaan, kesenian,

perfilman, dan  kesejarahan ;

c. Pelaksanaan pengembangan terhadap aspek-aspek tradisi,

kepercayaan, kesenian, perfilman, dan  kesejarahan ;

d. Pelaksanaan fasilitasi di bidang perlindungan,

pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek  tradisi,

kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan ;

e. Pelaksanaan kemitraan di bidang perlindungan,

pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek  tradisi,

kepercayaan, kesenian, perfilman, dan  kesejarahan ;
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f. Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan

informasi perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan

aspek-aspek  tradisi,  kepercayaan, kesenian, perfilman, dan

kesejarahan ;

g. Pelaksanaan  urusan ketatausahaan BPNB.

E.Sumber Daya Manusia

Ketenagaan/pegawai pada Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon

keadaan 31 Desember 2013 sebanyak  26  Orang, terdiri dari PNS 19 orang, dan 7  orang

tenaga honorer, dengan kualifikasi pendidikan, S1 14 orang, DIII 1 orang, SMU 6 orang,

SMEA 3 orang, STM 1 orang dan  SLTP 1 orang. Golongan IV 1 orang, golongan III 10

orang, golongan II 7 orang, golongan I 1 orang dan non golongan 7 orang (honorer).

Sedangkan jabatan struktural Eselon IIIa  1 orang, Eselon IVa 1 orang dan Peneliti 2 orang

dan calon peneliti 1 orang.  Untuk menjawab kekurangan tenaga khususnya tenaga

fungsional /teknis maka Balai bekerjasama dengan Perguruan Tinggi atau Instansi terkait

lainnya

F. Struktur Organisasi Balai
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A. Rencana Strategis

encana strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon tahun 2010 – 2014  pada

hakekatnya merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai

dalam kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan untuk

mengembangkan dan merumuskan  kebudayaan  Indonesia umumnya dan khususnya

Kebudayaan Maluku  serta melestarikan nilai-nilai tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman

serta kesejarahan. Renstra BPNB Ambon Tahun 2010-2014 telah mengalami perubahan yang

di dalamnya dirumuskan sebagai berikut:

1. Visi dan Misi

Visi : Mewujudkan Balai sebagai pusat Informasi Kesejarahan dan Kebudayaan

Daerah Maluku dan Maluku Utara serta mewujudkan ketahanan sosial

budaya melalui transformasi nilai budaya dan kesejarahan

Misi : 1. Mengembangkan peneltian dan pengkajian aspek-aspek tradisi,

kepercayaan, kesenian, perfilman Serta kesejarahan di daerah Maluku

dan Maluku Utara

R
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2. Meningkatkan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek

tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan kesejarahan

3. Meningkatkan kemitraan, pelayanan, penyebarluasan informasi aspek

tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan

4. Mengembangkan sumber daya manusia sarana dan   prasarana.

2. Tujuan Strategis

Tujuan strategis merupakan penjabaran dari visi dan misi yang akan dicapai dalam

jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan strategis yang ingin dicapai oleh BPNB Ambon

adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan penulisan, inventarisasi, dokumentasi aspek tradisi

kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan di Maluku dan Maluku

Utara.

2. Peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat untuk melakukan

perlindungan, pengambangan, dan pemanfaatan terhadap tradisi

kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan di Maluku dan Maluku

Utara.

3. Peningkatan Kemitraan lintas sektor dengan stakeholder dalam rangka

penyebarluasan informasi aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman

dan kesejarahan dalam upaya penguatan jati diri.

4. Peningkatan kualitas kinerja SDM serta sarana dan prasarana

3.Sasaran Strategis

1. Meningkatkan penulisan, inventarisasi, dokumentasi aspek tradisi,

kepercayaan, kesenian, perfilman  serta kesejarahan di Maluku dan Maluku

Utara.

2. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat untuk melakukan

perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap aspek tradisi,

kepercayaan,  kesenian, perfilman, serta kesejarahan di Maluku dan

Maluku Utara
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3. Meningkatkan kemitraan lintas sektor dengan stake holder dalam rangka

penyebarluasan informasi aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman

dan kesejarahan dalam upaya penguatan jati diri.

4. Meningkatkan pelayanan di bidang tata kelola dan pelayanan publik

Sasaran strategis dirumuskan lebih spesisik dan merupakan penjabaran dari tujuan,

yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh Balai dalam kurun waktu satu tahun.

Selain itu perlu pula dirancang indikator pencapaian sasaran dengan targetnya masing-

masing yang akan diwujudkan dalam tahun yang bersangkutan.

Sasaran Strategis,  Indikator Kinerja Utama  Balai tahun  2013  dapat dilihat pada  tabel

dibawah ini :

No

Tujuan

Sasaran

Program

/Kegiatan

Uraian Indikator Kinerja

1.

2.

Peningkatan

penulisan,

inventarisasi,

dokumentasi aspek

tradisi, kepercayaan

kesenian, perfilman,

dan kesejarahan di

Maluku dan Maluku

Utara

Peningkatan

kesadaran dan

apresiasi

masyarakat untuk

melakukan

perlindungan,

pengembangan dan

 Meningkatkan

penulisan

inventarisasi,

dokumentasi aspek

tradisi, kepercayaan,

kesenian, per filman

serta kesejarahan di

Maluku dan Maluku

Utara

 Meningkatkan

kesadaran dan

apresiasi

masyarakat untuk

melakukan

perlindungan,

pengembangan dan

 Jumlah naskah

hasil  kajian

pelestarian nilai

budaya dan

sejarah

 Jumlah dokumen

dokumentasi

budaya

 Jumlah karya

budaya yang

Pelestarian Nilai

Budaya
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3.

4.

pemanfaatan

terhadap aspek

tradisi, kepercayaan

kesenian, perfilman,

dan kesejarahan di

Maluku dan Maluku

Utara

Peningkatan

kemitraan lintas

sector dengan stake

holder dalam

rangka

penyebarluasan

informasi aspek

tradisi,

kepercayaan,

kesenian perfilman

dan kesejarahan

dalam upaya

penguatan jati diri

Peningkatan

kualitas kinerja SDM

serta sarana dan

prasarana

pemanfaatan

terhadap aspek

tradisi, kepercayaan,

kesenian, perfilman

dan kesejarahan

 Meningkatkan

kemitraan lintas

sektor dengan stake

holder dalam rangka

penyebarluasan

iinformasi aspek

tradisi, kepercayaan,

kesenian, perfilman

dan kesejarahan

dalam upaya

penguatan jati diri

 Meningkatkan

pelayanan  di

bidang tata kelola

dan pelayanan

publik

diinventarisasilan

 Jumlah peserta

internalisasi nilai

budaya

 Jumlah peserta

Bimtek

 Jumlah kegiatan

layanan

perkantoran

Untuk mencapai tujuan dan sasaran maka perlu ada langkah-langkah dalam penetapan

kebijakan serta kegiatan  yang akan dilaksanakan oleh Balai yaitu :
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1. Meningkatkan hasil kajian budaya, seni dan film serta kesejarahan dalam rangka

peningkatan kesadaran dan penguatan jatidiri dan karakter bangsa.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk  perlindungan, pengembangan  serta

pemanfaatan nilai-nilai budaya seni, film serta kesejarahan.

3. Pengemasan hasil kajian berupa penerbitan Jurnal  Penelitian, buletin dan liflet.

4. Penyebarluasan hasil kajian melalui  seminar,  dialog, diskusi dan Sinkronisasi

Meningkatkan profesionalisme SDM di bidang kebudayaan dan kesejarahan.

5. Mengoptimalkan kinerja BPNB  yang bersih dan berwibawa

4. Program dan kegiatan Tahun 2013

Program dan Kegiatan bidang kebudayaan dari Balai pelestraian Nilai Budaya Ambon

diakomodir dalam Program Pelestarian budaya  yang tertuang dalam kegiatan Pelestarian

sejarah dan nilai tradisional dengan tujuan :

1. Peningkatan penulisan, inventarisasi, dokumentasi aspek tradisi, kesenian,

perfilman, dan kesejarahan di Maluku dan Maluku Utara

2. Peningkatan kesadaran dan apresiasi masyarakat untuk melakukan perlindungan,

pengambangan, dan pemanfaatan terhadap aspek tradisi, kesenian, perfilman dan

kesejarahan

3. Peningkatan Kemitraan lintas sektor dengan stake holder dalam rangka

penyebarluasan informasi aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan

kesejarahan dalam upaya penguatan jati diri.

4. Peningkatan kualitas kinerja SDM serta sarana dan prasarana

Sasaran strategis yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatkan penulisan, inventarisasi, dokumentasi aspek tradisi, kepercayaan,

kesenian, perfilman dan kesejarahan di Maluku dan Maluku Utara.

2. Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat untuk melakukan perlindungan,

pengembangan dan pemanfaatan terhadap aspek tradisi, kesenian, perfilman dan

kesejarahan

3. Meningkatkan kemitraan lintas sektor dengan stake holder dalam rangka

penyebarluasan informasi aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan

kesejarahan dalam upaya penguatan jati diri.

4. Meningkatkan pelayanan di bidang tata kelola dan pelayanan public
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Keberhasilan dari program ini dapat diukur dari ketercapaian indikator kinerja kegiatan

seperti yang disajikan sebagai berikut:

No Kegiatan Satuan
Indikator

2012 2013 2014

1. Jumlah naskah hasil  kajian
pelestarian nilai budaya dan
sejarah

Naskah 14 18 6

2. Jumlah dokumen
dokumentasi budaya

Dokumen 4 5 5

3. Jumlah karya budaya yang
diinventarisasi

Dokumen 5 5 3

4. Jumlah peserta internalisasi
nilai budaya

Orang/lap 2.125/11 lap 4063/23lap 3.000/22 lap

5. Jumlah peserta Bimtek Orang 75 org/2 lap 75 /1 lap 75/1 lap
6. Jumlah kegiatan

penyelenggaraan operasional
dan pemeliharaan
perkantoran yang baik

Bulan 12 12 12

B. Rencana Kinerja 2013

Program Pelestarian sejarah dan nilai tradisional bertujuan untuk meningkatkan

upaya meliputi perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi,

kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan. Untuk mencapai tujuan tersebut  maka

Rencana Kinerja Tahun 2013 Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon dapat dilihat pada tabel

berikut:
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Tabel
Rencana Kinerja Tahun 2013

No Sasaran Strategis IKU Satuan Target

2013

Anggaran

1.

Meningkatkan penulisan,
inventarisasi, dokumentasi
aspek budaya seni film
serta kesejarahan di
Maluku dan Maluku Utara.

Jumlah naskah
hasil  kajian

pelestarian nilai
budaya dan

sejarah

Naskah 18 579.280.000

2.

Meningkatkan kesadaran
dan apresiasi masyarakat
untuk melakukan
perlindungan,
pengembangan dan
pemanfaatan terhadap
aspek tradisi, kepercayaan,
kesenian, perfilman dan
kesejarahan

Jumlah dokumen
dokumentasi

budaya Dok 4 222.847.000

Jumlah karya
budaya yang
diinventarisasi Dok 4 216.730.000

3. Meningkatkan kemitraan
lintas sektor dengan stake
holder dalam rangka
penyebarluasan informasi
aspek tradisi, kepercayaan,
kesenian, perfilman dan
kesejarahan dalam upaya
penguatan jati diri.

Jumlah peserta
internalisasi nilai

budaya

Peserta/lap 3.000/23 4.278.624.000

4.

Meningkatkan pelayanan di
bidang tata kelola dan
pelayanan publik

Jumlah peserta
bimtek

Peserta 50 63.984.000

Jumlah kegiatan
layanan
perkantoran

Bln 12 3.173.329.000

C. PENETAPAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penetapan kegiatan tahunan dan indikator

kinerja berdasarkan program, kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana

Strategis yang akan dilaksanakan selama 1 tahun. Hasil dari proses ini berupa Rencana
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Kinerja 2013. Setelah rencana kinerja disusun, barulah ditetapkan Penetapan Kinerja 2013

yang merupakan komitmen Balai untuk dicapai dalam tahun 2013.

No Sasaran Strategis IKU Satuan Target

2013

Anggaran

1.

Meningkatkan penulisan,
inventarisasi, dokumentasi
aspek tradisi, kepercayaan,
kesenian, perfilman serta
kesejarahan di Maluku dan
Maluku Utara.

Jumlah naskah
hasil  kajian

pelestarian nilai
budaya dan

sejarah

Naskah 18 579.280.000

2.

Meningkatkan kesadaran
dan apresiasi masyarakat
untuk melakukan
perlindungan,
pengembangan dan
pemanfaatan terhadap
aspek tradisi, kepercayaan,
kesenian, perfilman dan
kesejarahan

Jumlah dokumen
dokumentasi

budaya Dok 4 222.847.000

Jumlah karya
budaya yang

diinventarisasilan Dok 4 216.730.000

3.

Meningkatkan kemitraan
lintas sektor dengan stake
holder dalam rangka
penyebarluasan informasi
aspek tradisi, kepercayaan,
kesenian, perfilman dan
kesejarahan dalam upaya
penguatan jati diri.

Jumlah peserta
internalisasi nilai

budaya

Peserta/lap 3.000/23 4.278.624.000

4.
Meningkatkan pelayanan di
bidang tata kelola dan
pelayanan publik

Jumlah peserta
bimtek

Peserta 50 63.984.000

Jumlah kegiatan
layanan
perkantoran

Bln 12 3.173.329.000
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A. Analisis Capaian Kinerja 2013

Sesuai dengan Tugas pokok dan Fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya yaitu

melaksanakan perlindungan, pengembangan  yang di dalamnya termasuk pelestarian serta

pemanfaatan aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan yang dapat

dilihat dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat  untuk melestarikan

kebudayaan yang ditandai dengan keikutsertaan masyarakat dalam berbagai event.

Penyusunan laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon

dimaksud untuk menghimpun dan melaporkan kinerja tentang keberhasilan dan hambatan

dalam melaksanalkan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon Tahun 2013

yang diukur dengan keberhasilan capaian kinerja dari sasaran strategis dengan beberapa

indikator .

Laporan akuntabilitas kinerja juga memuat data dan informasi yang akurat berupa

pengukuran kinerja utama dengan membandingkan antara target kinerja dan realisasi

kinerja. Pengukuran  capaian sasaran dan analisis capaian  sasaran 2013 sebagai bahan

evaluasi dan masukan dalam menentukan kebijakan di masa dating.

Berikut ini diuraikan realisasi pencapaian sasaran program Pelestarian sejarah dan

Nilai Budaya dari BPNB Ambon yang diukur menggunakan indikator kinerja utama yang telah

ditetapkan sebagai berikut:.

Sasaran Strategis 1 Meningkatkan penulisan, inventarisasi, dokumentasi aspek tradisi,

kepercayaan, kesenian, perfilman serta kesejarahan di Maluku dan

Maluku Utara.

Sasaran “Meningkatkan penulisan, inventarisasi, dokumentasi aspek tradisi, kepercayaan,

kesenian, perfilman serta kesejarahan di Maluku dan Maluku Utara. “ diukur dengan

indikator  jumlah naskah hasil kajian  pelestarian nilai budaya dan sejarah.   Sebagaimana

diketahui bahwa salah satu fungsi dari Balai adalah melaksanakan pengkajian terhadap
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aspek-aspek tradisi, kepercayaan kesenian, perfilman dan kesejarahan di wilayah kerja

Maluku dan Maluku Utara. Naskah hasil kajian  diharapkan menjadi bahan informasi di

bidang sejarah dan budaya dalam upaya penyebarluasan informasi yang berkaitan dengan

sejarah dan budaya di Maluku dan Maluku Utara. Untuk mengukur kinerja pencapaian

sasaran di atas telah dilakukan perumusan dan penetapan   indikator kinerja berikut target

dan realisasi  yang dicapai dalam tahun 2013 yang terakomodir sebagai tingkat pengukuran

kinerja Balai pelestarian Nilai Budaya Ambon yang dapat dilihat pada matrik 1 di bawah ini :

Matrik  1

Sasaran  “ Meningkatkan penulisan, inventarisasi, dokumentasi aspek tradisi, kepercayaan,

kesenian,perfilman serta kesejarahan di Maluku dan Maluku Utara.

Sasaran

Strategis

IKU Tahun 2012 Tahun 2013

Target Realisasi % Target Realisasi %

Meningkatkan
penulisan,
inventarisasi,
dokumentasi
aspek tradisi,
kepercayaan,
kesenian,
perfilman serta
kesejarahan di
Maluku dan
Maluku Utara

Jumlah naskah
hasil kajian
pelestarian
nilai budaya
dan sejarah.

14 nskh 14 nskh/

2 lap

114 18

Nskh

18 Nskh 100

Dari matrik di atas dapat dilihat capaian dari indiktor kinerja “jumlah naskah hasil

kajian  pelestarian nilai budaya dan sejarah” dari sisi pelaksanaan kegiatan dapat memenuhi

target yang ditetapkan oleh Balai yaitu 18 naskah hasil kajian nilai budaya dan sejarah.

Bila dibandingkan dengan tahun 2012, maka terdapat peningkatan dalam jumlah

naskah hasil kajian. Tahun 2012 Balai dapat menyelesaikan 14  naskah kajian hasil penelitian

dan 2 laporan Survei dari 14 naskah yang ditargetkan, sedangkan pada tahun 2013

mengalami peningkatan yaitu 18 naskah hasil penelitian. Keberhasilan dalam peningkatan

target ini didukung oleh dana yang tersedia serta kemampuan SDM. Terkait dengan SDM

yang minim pada Balai, maka untuk memenuhi target tersebut dilakukan kerjasama dengan

Universitas yang ada di Ambon seperti Universitas Pattimura dan Universitas Kristen Ambon.

Dari sisi anggaran masih terdapat saving dana. Anggaran yang ditetapkan untuk
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melaksanakan kegiatan dalam tahun 2013 ini adalah sebesar RP. 579.280.000 dengan

realisasi sebesar Rp. 521.665.000  atau 90.05 % .

Permasalahan dan kendala yang temui dalam pencapaian target kinerja tersebut di atas

adalah

1. Kurangnya tenaga peneliti maupun teknis yang ada pada Balai

2. Letak geografis daerah Maluku dan Maluku Utara sebagai daerah Kepulauan,

sehingga lebih banyak menggunakan  tranportasi laut; dan ini mempengaruhi

pelaksanaan waktu penelitian.

Dari permasalahan di atas, langkah yang diambil adalah:

1. Lebih meningkatkan kerjasama  dengan Universitas

2. Pengaturan waktu yang tepat, sehingga penelitian dapat disesuaikan dengan

kondisi musim.

Kegiatan-kegiatan Penelitian yang dilakukan selama tahun 2013 untuk mendukung

pencapaian sasaran tersebut yaitu :

1. Budaya Ambon Dalam Tantangan Masyarakat Multi Etnik

2. Diaspora Orang Orang Buton di Pulau Ambon

3. Tradisi Pukul Manyapu Sebagai Daya tarik Wisata

4. Pengaruh Media Elektronik Terhadap Perkembangan Anak

5. Urbanisasi Orang Orang babar di Pulau Ambon

6. Tom Tad Hikayat Lisan di Kei Besar

7. Terjadinya Bahaya Seram di Amahai

8. Eksistensi Masyarakat Sulsel di Maluku, Kerja sama dengan Prgogram Pasca Sarjana

Unpatti

9. Suku Bangsa dan Bahasa di Pulau Buru

10. Suku Bangsa dan Bahasa di Pulau Seram

11. Suku Bangsa dan Bahasa di Kepulauan Aru

12. Budaya Perkawinan Masyarakat Nusaniwe di Pulau Ambon

13. Kajian Sistem Nilai Budaya Tarian Cakalele

14. Sejarah Masuknya Islam di Maluku

15. Budaya Mari Moi Ngomi Futuru Dalam Masyarakat Maluku Utara

16. Sejarah Masuknya Injil di Maluku

17. Sejarah Pendidikan Masa Penjajahan di Maluku
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18. Ale Rasa Beta rasa Konsep Orang Basudara di Maluku.

Sasaran Strategis 2 : Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat untuk
melakukan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan
terhadap aspek tradisi , kepercayaan, kesenian, perfilman dan
kesejarahan

Kebudayaan suatu daerah adalah milik masyarakat yang merupakan pendukung kebudayaan

tersebut. Budaya satu kelompok masyarakat akan terus berkembang atau mulai hilang

bahkan punah tergantung dari komunitas pendukung kebudayaan tersebut. Pada wilayah

tertentu budaya-budaya setempat boleh dikata hampir hilang, karena kurangnya kesadaran

masyarakat untuk melestarikannya. Untuk  menjawab ini Balai mengangkatnya dalam

sasaran yang ingin dicapai yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk terus

melestarikan kebudayaannya.

Untuk mengukur sasaran tersebut di atas, dilakukan perumusan dan penetapan indikator

kinerja sebagai berikut  Jumlah dokumen dokumentasi budaya dan Jumlah karya budaya

yang diinventarisasi yang dapat dilihat pada matriks berikut :

Matrik 2
Sasaran   Meningkatkan kesadaran dan apresiasi masyarakat untuk melakukan

perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan terhadap aspek
tradisi , kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan

Sasaran

Strategis

IKU Tahun 2012 Tahun 2013

Target Realisasi % Target Realisasi %

Meningkatkan
kesadaran dan
apresiasi
masyarakat
untuk melakukan
perlindungan,
pengembangan
dan
pemanfaatan
terhadap aspek
tradisi , seni, film
dan kesejarahan

Jumlah
dokumen
dokumentasi
budaya

3 dok/

1 lap

3 dok/

1 lap

100 4 Dok 2 Dok 50

Jumlah karya
budaya yang
diinventarisasi

5 dok 5 dok 100 5 dok 5 dok 100

Berdasarkan data pada matrik di atas dapat dijelaskan sebagai berikut:
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1. Indikator jumlah dokumen dokumentasi budaya pada tahun 2013 dari target yang

ditetapkan 4 dokumen yang dapat direalisasikan adalah sebanyak 2 dokumen,

bila dibandingkan dengan tahun 2012 terdapat penurunan. Kegiatan yang dapat

diselesaikan adalah peliputan upacara adat dan pembuatan film documenter. Kegiatan yang

dilaksanakan untuk mencapai kinerja tersebut adalah :

- Peliputan Upacara Adat

- Pencetakan Jurnal, Buletin, Buku Hasil Penelitian

- Pembuatan Film Dokumenter

- pembuatan Film Pendek

Ketidakcapaian kinerja utama tersebut disebabkan karena:

 DIPA yang baru turun pada bulan Mei sehingga pelaksanaanya terlambat

 Dalam hal pembuatan Film Pendek memerlukan kerjasama dengan pihak lain, di

mana  proposal yang diajukan oleh rekanan/pihak ketiga adalah pada bulan

Desember sehinga tidak bisa dilaksanakan.

 Pencetakan yang tidak dapat dilaksanakan terkait dengan ketidakseriusan para

peneliti/tenaga teknis memasukan data. Di samping itu SDM yang kurang, harus

juga menghadiri berbagai kegiatan yang dilakukan di pusat sehingga konsentrasi

pekerjaan tidak maksimal.

Anggaran yang dialokasikan untuk memenuhi target tersebut di atas adalah Rp. 222.847.000

dengan realisasi sebesar Rp. 60.856.000 atau sebesar  60 %.

2. Indikator Jumlah Karya Budaya yang diinventarisasi sesuai dengan target yang

diinginkan yaitu 5 target dan terealisasi sebanyak 5 target pula. Karya budaya

merupakan warisan budaya yang perlu dicatat dan dinventarisasi untuk dapat

diangkat dan dicatat sebagai karya budaya nusantara yang bila dimungkinkan dapat

pula diusulkan sebagai warisan budaya dunia.

Bila dibandingkan dengan tahun 2012 maka terdapat peningkatan volume, karena

disesuaikan dengan lokasi yang belum diinventarisasi.

Dalam mencapai target ini tidak ada hambatan atau permasalahan yang terkait

dengan sumber daya manusia, yang menjadi permasalahan adalah kurang telitinya bagian
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perencanaan dan program ketika menyusun RAKL sehingga ada anggaran yang seharusnya

tidak dipakai,  dimasukan dan itu tidak dapat digunakan.

Anggaran yang dialokasikan untuk melaksanakan indikator tersebut di atas adalah

sebesar Rp. 216.730.000 dengan realisasi  RP. 165.080.000  atau 76.17 %

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung indikator di atas yaitu :

- Pencatatan WBTB di Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara

- Pencatatan WBTB di Bacan Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara

- Pencatatan WBTB di Pulau Kisar Kabupaten Maluku Barat Daya Prov.Maluku

- Pencatatan WBTB di P. Banda Kabupaten Maluku Tengah Prov.Maluku

- Pencatatan WBTB di P. Morotai Kabupaten Morotai Prov. Maluku Utara

Sasaran 3: Meningkatkan kemitraan lintas sektor dengan stake holder dalam
rangka penyebarluasan informasi aspek tradisi, kepercayaan, kesenian,
perfilman dan kesejarahan dalam upaya penguatan jati diri.

Sasaran meningkatkan kemitraan lintas sektor dengan stake holder dalam rangka

penyebarluasan informasi aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan

dalam upaya penguatan jati diri, di ukur dengan indikator  “Jumlah peserta internalisasi nilai

budaya” yang terekam dalam kegiatan pementasan seni, pembudayaan dan

pemasyarakatan. Balai dalam tugas dan tanggungjawabnya dalam melaksanakan pelestarian

di bidang seni dan budaya khusus di Maluku dan Maluku Utara maka dilakukan sejumlah

kegiatan yang pada intinya dapat meningkatkan upaya penyebarluasan informasi sebagai

salah satu bentuk pelestarian kebudayaan.

Untuk mengukur sasaran tersebut di atas, dilakukan perumusan dan penetapan indikator

kinerja, berikut target  dan realisasi yang dicapai dalam tahun 2013 yang dapat dilihat pada

matrik berikut ini.
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Matrik 3

Sasaran: Meningkatkan kemitraan lintas sektor dengan stake holder dalam rangka penyebarluasan
informasi aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan dalam
upaya penguatan jati diri.

Sasaran

Strategis

IKU Tahun 2012 Tahun 2013

Target Realisasi % Target Realisasi %

Meningkatkan
kemitraan lintas
sektor dengan
stake holder dalam
rangka
penyebarluasan
informasi aspek
tradisi,
kepercayaan,
kesenian,
perfilman dan
kesejarahan dalam
upaya penguatan
jati diri.

Jumlah
Peserta
internalisasi
Nilai Budaya

2.125

org/

11 lap

3.225 org/

13 lap

118 3.000/

23 lap

4036/

24 lap

135

Dari matrik di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2013  target yang ditetapkan  untuk

peserta internalisasi nilai budaya adalah 3.000 peserta  yang tertuang dalam sejumlah

kegiatan, dengan realisasi sebanyak 4063 peserta yang tertuang dalam 24 kegiatan. Dengan

demikian capaian indikator kinerja untuk sasaran ini mencapai 135 %, yang berarti target

yang ditetapkan melebihi.  Hal ini dicapai dari jumlah peserta  untuk beberapa kegiatan

melebihi target yang ditetapkan,  namun di sisi lain  untuk beberapa kegiatan yang

melibatkan sejumlah siswa-siswi Sekolah Menengah Atas terdapat penurunan yang

disebabkan  kurangnya kesadaran dari para guru memahami pentingnya budaya sebagai

pembentuk karakter, dan waktu pelaksanaan yang bersamaan dengan pelaksanaan tes

semester.

Bila dibandingkan dengan tahun 2012, target 11 kegiatan dan realisasi adalah 13

kegiatan dengan jumlah peserta sebanyak 3.225 orang, dengan anggaran yang kecil,

sedangkan ditahun 2013 ada kenaikan dari sisi  anggaran sehingga memungkinkan lebih

banyak lagi kegiatan, dengan target 23 kegiatan  realisasi 24 kegiatan, jumlah peserta 3.000

orang  realisasi 4063 peserta.
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Kegiatan-kegiatan utama yang menunjang kegiatan nasional tetap dilaksanakan,

dan kegiatan-kegiatan lainnya serta kegiatan pendukungan  untuk event nasional maupun

daerah  pun dilaksanakan.

Permasalahan dan kendala yang temui dalam pencapaian target kinerja tersebut di

atas adalah :

1. DIPA yang terlambat sangat mempengaruhi waktu pelaksanaan kegiatan

2. Belum optimal koordinasi antara Instansi Terkait dengan Unit Kerja

3. Letak geografis daerah Maluku dan Maluku Utara sebagai daerah Kepulauan,

sehingga lebih banyak menggunakan  tranportasi laut; dan ini juga turut

mempengaruhi  waktu pelaksanaan suatu kegiatan .

Dari permasalahan di atas, langkah yang diambil adalah:

1. Lebih meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Instansi Terkait

2. Pengaturan waktu yang tepat, sehingga kegiatan dapat disesuaikan dengan

kondisi musim.

Anggaran yang ditetapkan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah sebesar RP.

4.278.624.000 realisasi sebesar Rp.  3.187.965.000 atau 74.51% .

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan selama tahun 2013 untuk mendukung pencapaian

sasaran tersebut antara lain :

1. Karnaval Budaya di Kota Ambon

2. Jejak Tradisi di Kecamatan Nusaniwe

3. Jejak Tardsisi di Ternate

4. Lawatan Sejarah di Saumlaki

5. Dialog Budaya Kidabela di Saumlaki

6. Ceramah Pembentukan Karakter dan Jati Diri Banga  Tingkat SMP dan SMA di Kota

Ambon

7. Kemah Budaya di Kota Ambon

8. Lomba Karya Tulis Tingkat SMA di Kota Ambon

9. Pameran Sejarah Budaya di Ternate

10. Festival hadrat di Kecamatan Leihitu

11. Lomba Permainan Tradisional Tingkat SD di Kec, Leitimur Selatan

12. Rapat Sinkronisasi

13. Ceramah Pembentukan Karakter dan Jati Diri Bangsa Tingkat SMA di Kota Ternate
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14. Dialog Budaya di Kota Tual

15. BPNB Goes To School

16. Dialog Budaya di Tidore

17. Festival Budaya Maluku Tengah di Masohi

18. Pagelaran Busana Multi Etnik

19. Sosialisasi Musik Hawaian

20. Lomba Bertutur Cerita rakyat Tingkat SD se Pulau Ambon

21. Pergelaran Budaya Maluku Tingkat SMA di Kota Ambon

22. Lomba Foto Objek Tingkat SMA di Kota Ambon

23. Pemberdayaan Kelompok Komunitas adat dan Sanggar Sanggar Kesenian

Sasaran 4 : Meningkatkan Pelayanan Di Bidang Tata Kelola Dan Pelayanan Publik

Untuk mengukur sasaran tersebut di atas, dilakukan perumusan dan penetapan indikator

kinerja, berikut target dan realisasi yang dicapai dalam tahun 2013 yang dapat dilihat pada

matrik di bawah ini:

Sasaran

Strategis

IKU Tahun 2012 Tahun 2013

Target Realisasi % Target Realisasi %

Meningkatkan
pelayanan di
bidang tata kelola
dan pelayanan
public

Jumlah peserta
Bimtek

2 lap/

50

orang

2  keg/50

orang

100 1 lap/

75 org

1 lap/

75 org

100

Jumlah
kegiatan
layanan
perkantoran

12bln/

3 Keg

12 bln/

3 keg

100 12 bln/

6 keg

12 bln/

6 keg

100

1. INDIKATOR JUMLAH PESERTA BIMBINGAN TEKNIK

Dalam  upaya meningkatkan tata kelola dan pelayanan publik maka peningkatan SDM

Balai perlu ditingkatkan sebagai upaya menambah wawasan. Dalam tahun 2013 Balai

melaksanakan kegiatan Bimtek bidang teknis yang telah dipisahkan dari kegiatan seminar

hasil penelitian yang pada tahun 2012 disatukan, sehingga dari sisi realisasi telah memenuhi

target yang tetapkan.

Kegiatan yang mendukung pencapaian target dimaksud adalah :
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Bimtek Tenaga teknis

Anggaran yang disediakan untuk kegiatan ini adalah Rp. 63.984.000 dngan realisasi Rp.

63.678.000 atau 99.52 %

2. Indikator Jumlah Kegiatan Layanan Perkantoran

Balai dalam melaksanakan tugas yang  berkaitan dengan penyelenggaraan

operasional perkantoran telah dilakukan dengan baik,  yaitu  pelayanan terhadap hak-hak

dan kewajiban pegawai, pun yang baikatan dengan pelayanan  publik. Tahun 2013 Balai

dapat merealisasikan pembayaran Gaji kepada 20 orang PNS dan 6 orang tenaga honorer.

Satu orang PNS yang diperbantukan di Pemerintah Daerah Maluku saat ini telah memasuki

masa pensiun.

Dalam penyelenggaraan operasional perkantoran yang berkaitan dengan pelayanan

publik dapat dilaksanakan sesuai dengan target yaitu layanan perkantoran yang terdiri dari

pembayaran gaji pegawai, penyelenggaraan operasional perkantoran, pemeliharaan dan

pengadaan kenderan bermotor, pengadaan peralatan pengolah data, pengadaan peralatan

fasilitasi perkantoran dan pemeliharaan /rehab gedung dan bangunan dan  selama 12 bulan.

Untuk kegiatan pemeliharaan/rehab gedung dan bangunan yang terkait dengan

pemeliharaan halaman terdapat dana yang masih dibintangi sebesar Rp. 450.000.000

sehingga secara keseluruhan dana sebesar Rp. 573.513.000 tidak dapat digunakan untuk

kegiatan pengaspalan (hotmix) halaman Balai.

Secara keseluruhan anggaran  untuk layanan perkantoran  Rp. 3.173.329.000 realisasi

sebesar Rp. 2.356.860.819. atau 74.27 %.
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B. Akuntabilitas Keuangan

Pelaksanaan kegiatan dan anggaran  Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon tahun

Tahun 2013 sebesar Rp. 8.534.794.000 dengan  realisasi  Rp. 6.357.644.819 atau 74.49 %

dengan rincian sebagai berikut:

Belanja Pegawai  Rp. 1.139.967.000 realisasi Rp. 1.025.152.819 atau 89.93 %

Belanja Barang Rp 6.112.099.000 realisasi Rp. 4.704.101.000 atau 76.96 %

Belanja Modal Rp. 1.282.728.000 realisasi Rp. 628. 391.000 atau 48.99 %

Realisasi anggaran tersebut jauh dari target yang direncanakan 98 %.

Kendala yang dihadapi antara lain :

- Terlambatnya penerbitan DIPA sehingga pelaksanaan kegiata baru jalan dibulan Mei

yang berdampak pada :  kurangnya  peserta (terutama siswa-siswi)  dalam mengikuti

berbagai kegiatan sehingga yang melibatkan sekolah,  sehingga mempengaruhi daya

serap anggaran.

- Faktor geografis; kondisi Maluku dan Maluku Utara dengan sebaran penduduk pada

gugus pulau, yang lebih banyak dijangkau melalui transportasi laut, sehingga kegiatan-

kegiatan yang dilakukan pada daerah-daerah tersebut sangat tergantung dengan

kondisi cuaca dan transportsi yang terbatas.

- Sumber Daya Manusia (Tenaga Peneliti/Teknis) yang terbatas

- Kurang telitinya bagian perencanaan sehingga terdapat dana-dana yang tidak dapat

diserap.

- Pada belanja modal, masih terdapat dana bintang sehingga secara keseluruhan tidak

bisa dipergunakan.
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ecara umum seluruh sasaran program Balai Pelestarian Nilai Budaya Ambon

tahun  Anggaran 2013 telah dapat di laksanakan  dengan baik melalui

program  Pelestarian Budaya yang dijabarkan dalam kegiatan Pelestrian

sejarah dan nilai tradisional yang dilaksanakan dalam sejumlah aktivitas

dengan dana sebesar RP. 8.534.794.000, realisasi Rp. 6.537.644.819 atau 74.49 %. Dari sisi

fisik (hasil) seluruh capaian kinerja dapat dilaksanakan, namun dari sisi anggaran jauh dari

target yang diharapkan. Capaian kinerja yang tidak dapat dilaksanakan sepenuhnya adalah

pada indikator kinerja Dokumen dokumentasi budaya dari 4 target yang ditetapkan hanya

dapat dilaksanakan sebanyak 2 target, dan pada indikator utama layanan perkantoran pada

belanja modal yang tidak dapat dilaksanakan. Ketidak capaian kinerja tersebut disebabkan

adanya hambatan atau kendala seperti terlambatnya DIPA, dan kurangnya kejelian bagian

perencanaan dalam menyusun anggaran. Kedepannya diharapkan DIPA bisa diterima tepat

waktu, perencanaan yang matang dan koordinasi yang baik sehingga pelaksanaan kegiatan

sesuai dengan target yang ditetapkan. Pembangunan kebudayaan memiliki peran yang

sangat penting dalam memperkokoh ketahanan budaya dan keutuhan nasional, tidak hanya

dari ancaman konflik horisontal dan vertikal yang dapat mengarah kepada disintegrasi

bangsa, tetapi juga membangun watak dan pekerti bangsa.

Pembangunan kebudayaan melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan

aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan  perlu terus

ditingkatkan dan dikembangkan. Disadari pula bahwa sampai saat ini pembangunan

kebudayaan masih diperhadapkan pada berbagai persoalan yang terjadi di sekitar kita yang

kalau tidak ditangani dengan serius bisa berakibat fatal seperti  perilaku masyarakat yang

cendrung bringas, pengaruh globalisasi terhadap sikap dan perilaku yang cendrung ikut-

ikutan budaya luar yang belum tentu dapat diterima oleh masyarakat  dan lain sebagainya.

Untuk itu diperlukan ketahanan budaya melalui tranformasi nilai-nilai budaya lokal yang pada

akhirnya dapat dipakai sebagai filter untuk meredam budaya asing yang masuk.

S
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Menyikapi persoalan tersebut, Balai berusaha mengangkat serta melestarikan kembali

budaya-budaya lokal lewat berbagai kegiatan, meningkatkan penelitian sehingga

penyebarluasan informasi sejarah budaya terus dapat ditingkatkan.
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