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KATA PENGANTAR 

Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta disusun berdasarkan Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024. Dokumen Renstra Balai Pelestarian Nilai 
Budaya D.I. Yogyakarta merupakan turunan dari Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, serta 
Program Prioritas Direktorat Jenderal Kebudayaan.  

Rencana Strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta akan digunakan sebagai pedoman 
dan arah pembangunan yang akan dicapai pada periode 2020 – 2024 untuk menyusun rencana dan 
program, Laporan Tahunan dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). 

Demikian Renstra ini disusun untuk dapat dipahami dan dipedomani dalam rangka pelaksanaan 
program lima tahun mendatang. 

Yogyakarta,    Februari 2020 
Kepala BPNB D.I. Yogyakarta, 

Dra. Dwi Ratna Nurhajarini, M.Hum. 
NIP. 196602051992032001 



Renstra Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta 2020 - 2024 iii 

 

Daftar Isi 
 

BAB 1 PENDAHULUAN   
 1.1 Latar Belakang 1 
 1.2 Landasan Hukum 2 
 1.3 Hubungan Renstra dengan Dokumen Perencanaan Lainnya 2 
 1.4 Kondisi Umum 3 
 1.4.1. Kondisi Eksternal 3 
 1.4.2. Kondisi Internal 4 

BAB 2 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS  7 
 2.1. Visi 7 
 2.2. Misi 7 
 2.3. Tujuan 8 
 2.4. Sasaran Strategis 8 

BAB 3 ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI  9 
 3.1. Arah Kebijakan dan Strategi 9 
 3.2. Kerangka Kelembagaan 9 
 3.3. Analisis SWOT 10 

BAB 4 TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  14 
 4.1. Target Kinerja 14 
 4.2. Kerangka Pendanaan 18 

BAB 5 PENUTUP  19 



iv Renstra Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta 2020 - 2024 

 

Daftar Gambar 
 

1.1.  Struktur acuan dokumen perencanaan lima tahunan BPNB D.I. Yogyakarta 2 
1.2.  Persentase tingkat pendidikan pegawai BPNB D.I. Yogyakarta tahun 2020 4 
1.3.  Proporsi pegawai BPNB D.I. Yogyakarta tahun 2020 sesuai kelompok kerja 5 
3.1.  Struktur organisasi BPNB D.I. Yogyakarta 9 

 
 

Daftar Tabel 
 

3.1. Hasil analisis SWOT berdasarkan kondisi internal dan eksternal BPNB D.I. Yogyakarta 11 
3.2. Faktor kunci keberhasilan dan nilai pembobotan hasil kajian strategi BPNB D.I. Yogyakarta 13 
4.1. Matriks kegiatan BPNB D.I. Yogyakarta tahun 2020 – 2024 14 
4.2. Rencana pendanaan BPNB D.I. Yogyakarta tahun 2020 – 2024 18 
   

 



Renstra Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta 2020 - 2024  1 

 

 
 
 
 
 

 
BAB 1 
PENDAHULUAN 

 
1.1 LATAR BELAKANG 

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pasal 32 ayat (1) mengamanatkan 
bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan 
menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”. 
Sejalan dengan itu maka pengembangan nilai-nilai budaya sangat penting menjadi pijakan untuk 
merancang program kegiatan bagi instansi/lembaga yang menangani kebudayaan.  

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang 
dikembangkan melalui proses belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya dan berfungsi sebagai 
pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sistem kebudayaan adalah 
keseluruhan proses dan hasil interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya kebangsaan, budaya 
kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global yang terkait satu sama lain dan dinamis menuju ke 
arah kemajuan peradaban bangsa.   

Bangsa Indonesia merupakan bangsa majemuk yang ditandai antara lain oleh keragaman suku 
dan budaya. Keragaman tersebut dapat menjadi potensi kekuatan kemajuan bangsa. Pengelolaan 
keragaman budaya memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan identitas nasional, serta 
mengembangkan nilai-nilai kearifan lokal untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai 
kebangsaan.  

Di era globalisasi, pemerintah berkewajiban melindungi dan melayani masyarakat dalam 
memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya agar tidak tergerus oleh nilai-nilai budaya 
global yang tidak sesuai dengan karakter dan jatidiri bangsa. Pemahaman terhadap nilai-nilai luhur 
budaya bangsa dijadikan landasan untuk memperkuat kebersamaan dan persatuan, toleransi, 
tenggang rasa, gotong-royong, etos kerja, dan menciptakan kehidupan yang harmonis.  

Visi Kemendikbud 2020 - 2024 Terwujudnya Sumberdaya Manusia Indonesia yang Unggul 
dan Berkarakter. Untuk mencapai visi tersebut, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 
Tentang Pemajuan Kebudayaan, maka Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) D.I. Yogyakarta, 
berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 40 Tahun 2015 tanggal 9 Oktober 
2015, memiliki tugas dan tangungjawab untuk memajukan kebudayaan di wilayah kerjanya. 

Tugas BPNB D.I. Yogyakarta melaksanakan pelestarian terhadap aspek-aspek tradisi, 
kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan. Sedangkan fungsinya adalah: 

1. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan 
kesejarahan. 

2. Pelaksanaan pelindungan terhadap tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan 
kesejarahan. 

3. Pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan. 
4. Pelaksanaan pemanfaatan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek tradisi, 

kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan. 
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5. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan aspek 
tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan. 

6. Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi pelindungan, pengembangan 
dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan. 

7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB D.I. Yogyakarta. 
 Untuk mencapai tujuan Tugas dan Fungsi BPNB D.I. Yogyakarta, maka sesuai dengan UU no. 

5 Th. 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, kegiatan selama lima tahun ke depan akan diarahkan pada 
10 (sepuluh) obyek pemajuan kebudayaan, yaitu: (1) tradisi lisan; (2) manuskrip; (3) adat istiadat; (4) 
ritus; (5) pengetahuan tradisional; (6) teknologi tradisional; (7) seni; (8) bahasa;  (9) permainan rakyat 
dan (10) olahraga tradisional. 

Wilayah kerja BPNB D.I. Yogyakarta yang terdiri dari D.I. Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah dan 
Provinsi Jawa Timur, terdapat banyak potensi kantong-kantong budaya yang bernilai tinggi dan perlu 
dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan sebagai jatidiri dan budaya bangsa. Kantong-kantong 
budaya tersebut berupa peninggalan sejarah, peristiwa sejarah, kesenian, upacara, adat-istiadat, 
kuliner, kerajinan/ karya budaya, desa adat dan lain-lain, sesuai amanat undang-undang 
 

1.2 LANDASAN HUKUM 
Landasan hukum dalam pembuatan rencana strategis BPNB D.I. Yogyakarta adalah sebagai 

berikut:  
1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
2. Undang-undang No.5 Tahun 2017, tentang Pemajuan Kebudayaan. 
3. Peraturan Presiden RI Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan. 
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Repubik Indonesia Nomor 40 tahun 2015 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya. 
 

1.3 HUBUNGAN RENSTRA DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA 
Renstra BPNB D.I. Yogyakarta tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan lima 

tahunan yang mengacu pada beberapa dokumen perencanaan jangka menengah (lima tahunan) 
Direktorat Jenderal Kebudayaan, serta dokumen perencanaan jangka menengah dan jangka panjang 
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta dokumen operasional tahunan. 

 

Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

Renstra 

Kementerian 

Pendidikan dan  Kebudayaan 

Dokumen Operasional 

Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 

Renstra 

Direktorat Jenderal 

Kebudayaan 

Renstra 

BPNB D.I. Yogyakarta 

Gambar 1.1. Struktur acuan dokumen perencanaan lima tahunan BPNB D.I. Yogyakarta 
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1.4  KONDISI UMUM 
BPNB D.I. Yogyakarta dalam melaksanakan pemajuan kebudayaan dipengaruhi oleh faktor 

eksternal yang ada dalam masyarakat serta faktor internal yang ada dalam organisasi BPNB D.I. 
Yogyakarta sendiri. Adapun penjabaran faktor eksternal dan faktor internal yang dihadapi BPNB D.I. 
Yogyakarta adalah sebagai berikut: 

 
1.4.1. KONDISI EKSTERNAL 
1.4.1.1. Pemajuan Kebudayaan 

Sesuai dengan Undang-undang nomor 5 Tahun 2017 tentang: Pemajuan Kebudayaan, dalam 
melaksanakan tugasnya BPNB D.I. Yogyakarta bekerja sama dengan OPD dari tingkat 
provinsi/kabupaten/kota, komunitas dan stakeholder dalam dokumen Pokok-pokok pikiran 
kebudayaan memiliki tantangan tersendiri. Pemajuan kebudayaan memiliki ancaman eksternal 
berupa ketersediaan dan sharing anggaran, sinergi yang kurang terjaga antara BPNB D.I. Yogyakarta 
dengan OPD. Sementara itu, pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan 
budaya dan kontribusi budaya Indonesia (khususnya di wilayah kerja BPNB D.I. Yogyakarta) di tengah 
peradaban dunia melalui Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan. 
Peluang BPNB D.I. Yogyakarta dalam pemajuan kebudayaan yaitu banyak karya budaya di wilayah 
kerja yang belum dikelola. Analisis SWOT dari aspek peluang dan ancaman/ masalah dari kondisi 
eksternal BPNB D.I. Yogyakarta terkait pemajuan kebudayaan adalah sebagai berikut:   

1.4.1.1.1. Pelindungan kebudayaan 
Perlindungan kebudayaan upaya menjaga keberlangsungan kebudayaan yang dilakukan 

dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. 
Ancaman atau masalah yang dihadapi BPNB D.I. Yogyakarta dalam pelindungan kebudayaan 

antara lain: 
1. Stakeholder dan komunitas belum secara aktif melakukan upaya pelindungan dengan 

melaporkan data kebudayaan untuk diinventarisasi dan dokumentasi.  
2. Jejaring yang dibangun dengan banyak pihak belum maksimal dalam upaya inventarisasi.  

Peluang yang dimiliki BPNB D.I. Yogyakarta dalam pelindungan kebudayaan antara lain: 
1. Meningkatnya literasi digital yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah inventarisasi 

dan dokumentasi karya budaya. 
2. Meningkatnya kesadaran OPD di wilayah kerja terkait pentingnya pelindungan kebudayaan. 

 
1.4.1.1.2. Pengembangan Kebudayaan 

Pengembangan kebudayaan merupakan upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta 
meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan.  

Ancaman atau masalah yang dihadapi BPNB D.I. Yogyakarta dalam pengembangan 
kebudayaan antara lain: 

1. Kurangnya keterlibatan berbagai pihak dalam menghidupkan ekosistem kebudayaan, 
disebabkan oleh kurang dikenalnya BPNB D.I. Yogyakarta terutama di wilayah kerja.  

2. Jejaring yang dibangun dengan banyak pihak belum maksimal.  
Peluang yang dimiliki BPNB D.I. Yogyakarta dalam pengembangan kebudayaan antara lain: 

1. Meningkatnya kesadaran OPD di wilayah kerja dalam pengembangan kebudayaan.  
2. Kemajuan dan perkembangan Teknologi Informasi yang memudahkan BPNB D.I. Yogyakarta 

dalam menyebarluaskan kebudayaan untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan. 

 
1.4.1.1.3. Pemanfaatan Kebudayaan 

Pemanfaatan kebudayaan merupakan upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaaan 
untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam 
mewujudkan tujuan nasional.  

Ancaman atau masalah yang dihadapi BPNB D.I. Yogyakarta dalam pemanfaatan kebudayaan 
antara lain: 

1. Masyarakat kurang memahami pentingnya kebudayaan. 
2. Kurangnya sinergi dengan OPD dalam pemanfaatan kebudayaan.  
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Peluang yang dimiliki BPNB D.I. Yogyakarta dalam pemanfaatan kebudayaan antara lain: 
1. Masyarakat antusias terhadap even kebudayaan. 
2. Banyak hasil kajian BPNB D.I. Yogyakarta yang digunakan sebagai referensi dalam kajian 

akademik. 
 

1.4.1.2. Pemberdayaan Pelaku Budaya dalam Pelestarian Kebudayaan 
BPNB D.I. Yogyakarta memiliki peluang pemberdayaan pelaku budaya dalam pelestarian 

kebudayaan antara lain menyadarkan akan peran penting pelaku budaya; meningkatkan   kerjasama   
antarpelaku   budaya dan stakeholder terkait; memberikan dukungan kepada para pelaku budaya; 
serta mensinergikan kerja pelaku budaya, masyarakat dan pemerintah sebagai satu kesatuan 
ekosistem kebudayaan. Hal tersebut sesuai dengan Tugas dan Fungsi BPNB D.I. Yogyakarta terkait 
fasilitasi pelestarian nilai budaya. 

 
1.4.1.3. Menguatkan Karakter dan Jati Diri Bangsa 

Peluang BPNB D.I. Yogyakarta dalam rangka penguatan karakter dan jati diri bangsa dengan 
melakukan internalisasi nilai budaya dan sejarah kepada masyarakat, baik melalui institusi pendidikan 
maupun masyarakat umum di wilayah kerja untuk memperkuat karakter dan jatidiri sangat penting 
untuk dilakukan.  Selain itu meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap 
pentingnya adat, tradisi, nilai sejarah, dan kearifan lokal yang bersifat positif sebagai perekat 
persatuan bangsa, dapat dilakukan dengan berbagai cara; antara lain melalui kegiatan lawatan 
sejarah dan jejak tradisi daerah, pemutaran bioskop keliling, sarasehan, festival, lomba, dan lain 
sebagainya. 

 
1.4.2. KONDISI INTERNAL 

BPNB D.I. Yogyakarta memiliki potensi SDM dari tahun ke tahun terus menurun, seiring 
dengan banyaknya PNS yang pensiun. Secara umum dapat dijelaskan bahwa jumlah Pegawai BPNB 
D.I. Yogyakarta tahun 2020 berjumlah 52 orang yang memiliki jenjang pendidikan SD hingga S2. 
Jumlah tersebut berkurang 21 orang jika dibandingkan jumlah PNS pada tahun 2015. Adapun tingkat 
pendidikan pegawai BPNB D.I. Yogyakarta tahun 2020 dijelaskan sebagai berikut: 

  
0% 5,76%

33,96%

3,8%

44,23%

11,38%

SD SLTP SMA/SLTA D3 S1 S2

Gambar 1.2. Persentase tingkat pendidikan pegawai BPNB D.I. Yogyakarta tahun 2020 
(Sumber: data kepegawaian tahun 2020) 
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Tingkat pendidikan Pegawai BPNB D.I. Yogyakarta dari jenjang S1 menempati posisi 
terbanyak dengan prosentase 44,23% dari seluruh jumlah pegawai, namun kualitas SDM dalam hal 
merit system / right man on the right place masih terbatas, terkait kinerja dalam penanganan 
pendokumentasian dan inventarisasi data kesejarahan dan budaya. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sesuai data proporsi pegawai BPNB D.I. Yogyakarta berdasarkan kelompok jabatan, sub 
bagian urusan dokumentasi dan kearsipan hanya berjumlah 16% dari seluruh pegawai BPNB. Hal 
tersebut menyebabkan keterbatasan performa kinerja dlam pendokumentasian. Perlu adanya tugas 
diferensiasi dari kelompok jabatan peneliti dan pengolah data budaya untuk bisa membantu 
meringankan kinerja dalam penanganan pendokumentasian data kesejarahan dan budaya, sehingga 
ketercapaian target bisa lebih optimal. 

Tantangan ke depan yang BPNB D.I. Yogyakarta hadapi yaitu meningkatkan kapasitas 
sumberdaya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh manusia yang kompeten, pengadaan 
sarana dan prasarana yang memadai; tata pemerintahan yang baik (good governance); serta 
koordinasi dengan stakeholder terkait secara efektif. 

 

1.4.2.1. Pemajuan Kebudayaan 
Pemajuan kebudayaan merupakan upaya meningkatkan ketahanan budaya dan kontribusi 

budaya Indonesia (khususnya di wilayah kerja BPNB D.I. Yogyakarta) di tengah peradaban dunia 
melalui pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan. Analisis SWOT dari 
aspek kekuatan dan kelemahan dari kondisi internal BPNB D.I. Yogyakarta terkait pemajuan 
kebudayaan adalah sebagai beriku: 

   

1.4.2.1.1. Pelindungan kebudayaan 
Perlindungan kebudayaan upaya menjaga keberlangsungan kebudayaan yang dilakukan 

dengan cara inventarisasi, pengamanan, pemeliharaan, penyelamatan, dan publikasi. 
Kelemahan BPNB D.I. Yogyakarta dalam pelindungan kebudayaan antara lain: 

1. Anggaran yang terbatas dalam inventarisasi dan dokumentasi. 
2. Keterbatasan SDM untuk melakukan inventarisasi di wilayah kerja. 

38%

3%

23%

15%

13%

4% 4%

Kelompok Fungsional Pengolah data budaya

Urusan kerumahtanggan dan BMN Urusan Dokumentasi dan Perputakaan

Urusan Perencanaan dan Keuangan Urusan Kepegawaian

Urusan Persuratan/Kearsipan

Gambar 1.3. Proporsi pegawai BPNB D.I. Yogyakarta tahun 2020 sesuai kelompok kerja 
(Sumber: data kepegawaian tahun 2020) 
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3. Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan data kebudayaan (berupa sistem manajemen 
database) untuk mempermudah inventarisasi dan dokumentasi kebudayaan.  
Kekuatan BPNB D.I. Yogyakarta dalam pelindungan kebudayaan adalah dibukanya jabatan 

fungsional (pamong budaya) untuk mendukung kinerja pelindungan budaya khususnya dalam 
inventarisasi dan dokumentasi karya budaya. 

 

1.4.2.1.2. Pengembangan Kebudayaan 
Pengembangan kebudayaan merupakan upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan serta 

meningkatkan, memperkaya, dan menyebarluaskan kebudayaan. 
Kelemahan BPNB D.I. Yogyakarta dalam pengembangan kebudayaan antara lain: 

1. Keterbatasan anggaran penyebarluasan kebudayaan dalam rangka pengembangan 
kebudayaan. 

2. Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan data kebudayaan (berupa sistem informasi dan 
layanan) untuk mempermudah penyebarluasan kebudayaan. 

3. Kurangnya inovasi dalam upaya menghidupkan ekosistem kebudayaan dan menyebarluaskan 
kebudayaan. 
Kekuatan BPNB D.I. Yogyakarta dalam pengembangan kebudayaan antara lain: 

1. Memiliki kanal informasi berupa laman (BPNB D.I. Yogyakarta, Jurnal Jantra dan Patrawidya), 
media sosial (Youtube, Instagram, Twitter dan Facebook), perpustakaan dan bioskop keliling 
untuk menyebarluaskan kebudayaan. 

2. BPNB D.I. Yogyakarta memiliki fasilitas ruang publik (bangunan dan gamelan) untuk 
mendukung pengembangan kebudayaan. 

 

1.4.2.1.3. Pemanfaatan Kebudayaan 
Pemanfaatan kebudayaan merupakan upaya pendayagunaan objek pemajuan kebudayaaan 

untuk memperkuat ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan dalam 
mewujudkan tujuan nasional. 

Kelemahan BPNB D.I. Yogyakarta dalam pemanfaatan kebudayaan antara lain: 
1. Kurangnya inovasi kegiatan pemanfaatan kebudayaan. 
2. Belum banyaknya rekomendasi pemanfaatan kebudayaan dalam kajian BPNB D.I. 

Yogyakarta. 
Kekuatan BPNB D.I. Yogyakarta dalam pemanfaatan kebudayaan adalah memiliki data 

kebudayaan berlimpah untuk pemanfaatan kebudayaan. 
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BAB 2 
VISI, MISI, TUJUAN DAN 
SASARAN STRATEGIS 
 

Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang di sertai dengan tindakan sesuai dengan 
apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Visi adalah suatu pernyataan tentang gambaran 
keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang akan datang. 
Sementara misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam usahanya 
mewujudkan Visi. Dalam hal ini Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) D.I. Yogyakarta memiliki visi, misi, 
tujuan dan sasaran strategis sebagai berikut ini: 

2.1 VISI 
Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, BPNB D.I. Yogyakarta dengan Wilayah kerja D.I. 

Yogyakarta, Provinsi Jawa Tengah dan Provinsi Jawa Timur memiliki visi sebagai berikut: 

 
Visi tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut: 

Ketahanan : Kondisi dinamis suatu budaya meliputi aspek kehidupan sosial yang tangguh, serta 
memiliki kemampuan dalam menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan 
gangguan. 

Nilai Budaya : Konsep abstrak mengenai masalah dasar yang dianggap baik dan penting  serta bernilai 
dalam kehidupan manusia. 

Beragam : Kondisi budaya yang bermacam-macam dengan keunikan masing-masing di setiap 
daerah. 

Unggul : Kondisi budaya yang berorientasi pada mutu.    
 
Visi tersebut selaras dengan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu Terwujudnya Sumber 
Daya Manusia Indonesia yang Unggul dan Berkarakter.   
 

2.2 MISI 
Agar visi bisa terwujud, visi BPNB D.I. Yogyakarta harus didukung misi yang baik. Adapun misi 

BPNB untuk mewujudkan visi tersebut adalah sebagai berikut: 
1. Mewujudkan nilai budaya lokal yang tangguh dan memiliki daya saing yang tinggi di kancah 

global.  
2. Mewujudkan karya budaya lokal yang unggul. 
3. Meningkatkan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan karya budaya dalam rangka 

ketahanan budaya. 

Terwujudnya ketahanan nilai budaya lokal yang beragam dan unggul. 
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4. Meningkatkan internalisasi dan apresiasi nilai budaya, penyebarluasan informasi nilai 
budaya, penguatan pendidikan karakter, serta fasilitasi dan kemitraan dalam rangka 
pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya. 

5. Mengembangkan SDM BPNB D.I. Yogyakarta yang berkualitas dan mewujudkan birokrasi 
yang bersih, transparan dan akuntabel dalam bidang kebudayaan. 

Misi tersebut selaras dengan salah satu misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu 
Mewujudkan Pelestarian dan Pemajuan Kebudayaan serta Pengembangan Bahasa. 
 

2.3 TUJUAN 
Berdasarkan visi dan misi tersebut maka ditetapkan tujuan sebagai berikut: 

1. Nilai budaya lokal tetap dapat bertahan dan eksis dan tidak terpengaruh dengan masuknya 
budaya modern.  

2. Karya budaya lokal sebagai warisan budaya bangsa masih tetap lestari dan mampu 
memberikan nilai tambah sebagai jatidiri bangsa dikancah budaya global. 

3. Memberikan pelindungan kekayaan budaya komunal dan hak cipta sebagai upaya untuk 
memberikan kepastian hukum terhadap ketahanan sebuah karya budaya.  

4. Meningkatkan kapasitas dan memberikan akses yang lebih luas kepada pelaku budaya untuk 
berekspresi dikancah lokal, nasional dan internaional, agar mampu bertahan dan 
memberikan nilai ekonomis, untuk mewujudkan kesejahteraan bagi para pelaku budaya. 

5. Pengembangan potensi Sumber Daya Manusia  BPNB D.I. Yogyakarta yang berkarakter dan 
berbudi luhur. 

6. Meningkatnya pelayanan birokrasi kepada para pelaku budaya sesuai dengan cita-cita 
reformasi birokrasi. 

 

2.4 SASARAN STRATEGIS 
Dari uraian visi, misi dan tujuan tersebut di atas maka sasaran strategis tahun 2020 - 2024 

BPNB D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut: 
1. Mengoptimalkan peran pamong budaya dan peneliti, memaksimalkan peran OPD dan 

komunitas dalam pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan untuk 
mewujudkan nilai budaya lokal yang tangguh. 

2. Mengoptimalkan peran pamong budaya dan peneliti, memaksimalkan peran OPD dan 
komunitas dalam pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya untuk 
mewujudkan karya budaya yang unggul. 

3. Meningkatkan sarana dan prasarana serta fasilitas pengolahan data digital dan 
memaksimalkan peran komunitas budaya untuk pelindungan, pengembangan dan 
pemanfaatan nilai budaya. 

4. Menyelenggarakan even kebudayaan yang inovatif dan kreatif dalam rangka internalisasi dan 
apresiasi, penyebarluasan informasi, penguatan pendidikan karakter, serta fasilitasi dan 
kemitraan dalam rangka pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya. 

5. Meningkatkan kapasitas SDM BPNB D.I. Yogyakarta melalui kegiatan pendidikan dan 
pelatihan, workshop, capacity building dan perluasan jejaring dengan OPD dan komunitas 
budaya. 

6. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi untuk mendukung tercapainya birokrasi 
yang bersih, transparan dan akuntabel dalam bidang kebudayaan. 
 

Sasaran tersebut selaras dengan salah satu sasaran Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan antara lain meningkatnya mutu dan pemerataan layanan pembangunan 
kebudayaan. 
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BAB 3 
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
 

3.1.   ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI 
Dalam upaya untuk mencapai sasaran pembangunan di bidang kebudayaan, maka arah 

kebijakan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) D.I. Yogyakarta tahun 2020 – 2024 adalah sebagai 
berikut: 

1. Peningkatan pelestarian dan pemajuan kebudayaan dilakukan melalui internalisasi niali 
budaya, penyebarluasan informasi nilai budaya, penguatan pendidikan karakter, fasilitasi dan 
kemitraan nilai budaya. 

2. Peningkatan apresiasi, kreativitas dan produktivitas terhadap karya budaya, melalui 
penelitian, pengkajian, inventarisasi/ pencatatan, pendokumentasian, penetapan hak cipta, 
dan pemberian penghargaan. 

3. Pengembangan kapasitas sumber daya kebudayaan dalam rangka mendukung layanan 
manajemen tata kelola pelestarian nilai budaya.  

 

3.2.   KERANGKA KELEMBAGAAN 
Susunan organisasi BPNB D.I. Yogyakarta sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2015, Tanggal 22 Oktober 2015 sebagai berikut: 
 

  

Gambar 3.1. Struktur organisasi BPNB D.I. Yogyakarta 



10 Renstra Balai Pelestarian Nilai Budaya D.I. Yogyakarta 2020 - 2024 

 

Susunan tugas dan fungsi organisasi tersebut sebagai berikut: 
1. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, 

kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang 
milik negara, kerumahtanggaan dan pengelolaan dokumentasi dan perpustakaan BPNB D.I. 
Yogyakarta. 

2. Kelompok jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas 
Jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 
 

3.3. ANALISIS SWOT 
SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi kekuatan 

(strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan ancaman (threats) dalam program 
atau kegiatan lembaga. Adapun hasil analisis SWOT untuk menentukan arah kebijakan dan strategi 
BPNB D.I. Yogyakarta adalah sebagai berikut: 
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KEKUATAN (S) KELEMAHAN (W) 

Pelindungan Kebudayaan: 
1. Dibukanya  jabatan fungsional (pamong budaya) untuk  mendukung  

kinerja pelindungan budaya khususnya dalam inventarisasi dan 
dokumentasi karya budaya. 

2. Adanya jabatan fungsional peneliti untuk  mendukung  kinerja 
pelindungan budaya khususnya dalam inventarisasi dan 
dokumentasi karya budaya. 

Pelindungan Kebudayaan: 
1. Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan data 

kebudayaan (berupa sistem manajemen database) untuk 
mempermudah inventarisasi dan dokumentasi 
kebudayaan. 

Pengembangan Kebudayaan:  
1. Memiliki kanal informasi berupa laman (BPNB D.I. Yogyakarta, Jurnal 

Jantra dan Patrawidya), media sosial (Youtube, Instagram, Twitter 
dan Facebook) untuk menyebarluaskan kebudayaan.  

2. BPNB D.I. Yogyakarta memiliki fasilitas (bangunan dan peralatan 
teknis, Perpustakaan dan Bioskop Keliling) untuk mendukung  
pengembangan kebudayaan. 

Pengembangan Kebudayaan: 
1. Keterbatasan anggaran penyebarluasan kebudayaan dalam 

rangka pengembangan kebudayaan.  
2. Kurangnya sarana dan prasarana pengolahan data 

kebudayaan (berupa sistem informasi dan layanan) untuk 
mempermudah penyebarluasan kebudayaan. 

3. Kurangnya inovasi dalam upaya menghidupkan ekosistem 
kebudayaan dan menyebarluaskan kebudayaan. 

Pemanfaatan Kebudayaan: 
1. Memiliki data kebudayaan berlimpah untuk pemanfaatan 

kebudayaan. 

Pemanfaatan Kebudayaan: 
1. Kurangnya inovasi kegiatan pemanfaatan kebudayaan. 
2. Belum banyaknya rekomendasi pemanfaatan kebudayaan 

dalam kajian BPNB D.I. Yogyakarta. 

PELUANG (O) (S) + (O) (O) + (W) 

Pelindungan Kebudayaan: 

1. Meningkatnya literasi digital yang dapat dimanfaatkan 
untuk mempermudah inventarisasi dan dokumentasi karya 
budaya. 

2. Meningkatnya kesadaran OPD dan komunitas di wilayah 
kerja terkait pentingnya pelindungan kebudayaan. 

Pelindungan Kebudayaan: 

1. Mengoptimalkan peran pamong budaya dan peneliti dalam 
pelindungan kebudayaan dengan menggunakan media digital. 

2. Mengoptimalkan peran pamong budaya dan peneliti dalam 
pelindungan kebudayaan dengan menjalin kemitraan dengan OPD 
dan komunitas. 

Pelindungan Kebudayaan: 

1. Menyediakan sarana dan prasarana pengolahan data 
digital terkait kebudayaan.  

2. Memaksimalkan peran OPD dan komunitas  dalam 
perlindungan melalui sarana dan prasarana pengolahan 
data digital. 

Pengembangan Kebudayaan: 

1. Meningkatnya kesadaran OPD dan komunitas  di wilayah 
kerja dalam pengembangan kebudayaan. 

2. Kemajuan dan perkembangan Teknologi Informasi yang 
memudahkan BPNB dalam menyebarluaskan kebudayaan 
untuk menghidupkan ekosistem kebudayaan 

Pengembangan Kebudayaan: 

1. Mengoptimalkan penggunaan fasilitas oleh OPD dan komunitas 
melalui  kegiatan pengembangan kebudayaan. 

2. Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi umtuk 
menyebarluaskan kebudayaan. 

Pengembangan Kebudayaan: 

1. Menjalin sinergi anggaran dengan OPD dan komunitas 
dalam pengembangan kebudayaan untuk memaksimalkan 
kegiatan.   

2. Mengoptimalkan peran Teknologi Informasi dalam 
menyebarluaskan data kebudayaan untuk pengembangan 
kebudayaan. 

Pemanfaatan Kebudayaan: 

1. Masyarakat antusias terhadap even kebudayaan.  
2. Banyak hasil kajian BPNB D.I. Yogyakarta yang digunakan 

sebagai referensi dalam kajian akademik. 

Pemanfaatan Kebudayaan: 

1. Memaksimalkan diseminasi data kebudayaan untuk pemanfaatan 
kebudayaan. 

2. Menyelenggarakan even  kebudayaan berdasarkan data 
kebudayaan. 

 

 

Pemanfaatan Kebudayaan: 

1. Meningkatkan kreativitas untuk membuat even 
kebudayaan yang menarik. 

2. Meningkatkan mutu hasil kajian dengan memasukkan 
rekomendasi yang dibutuhkan untuk pemanfaatan 
kebudayaan. 

KONDISI 

INTERNAL 

KONDISI 

EKSTERNAL 
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ANCAMAN (T) (S) + (T) (T) + (W) 

Pelindungan Kebudayaan:  

1. Stakeholder dan  komunitas belum secara aktif melakukan  
upaya pelindungan dengan melaporkan data kebudayaan 
untuk diinventarisasi dan dokumentasi. 

2. Jejaring yang dibangun dengan banyak pihak belum 
maksimal dalam upaya inventarisasi. 

 

Pelindungan Kebudayaan: 

1. Memaksimalkan peran pamong budaya dan peneliti dalam 
memberikan penyuluhan (diseminasi) kepada stakeholder terkait 
pentingnya inventarisasi dan dokumentasi untuk pelindungan 
kebudayaan.  

2. Membangun jejaring antara pamong budaya dan peneliti dengan 
komunitas budaya atau stakeholder dalam upaya inventarisasi dan 
dokumentasi untuk pelindungan kebudayaan.   

Pelindungan Kebudayaan:  

1. Meningkatkan sarana prasarana pengolahan data 
kebudayaan dan menjalin kerjasama dengan stakeholder 
dan komunitas dalam inventarisasi dan dokumentasi untuk 
pelindungan kebudayaan. 

2. Memaksimalkan jejaring untuk mendukung sarana 
prasarana pengolahan data kebudayaan dalam 
inventarisasi dan dokumentasi untuk pelindungan 
kebudayaan. 

Pengembangan Kebudayaan: 

1. Kurangnya keterlibatan berbagai pihak dalam 
menghidupkan ekosistem kebudayaan, disebabkan oleh 
kurang dikenalnya  BPNB D.I. Yogyakarta terutama di 
wilayah kerja.  

2. Jejaring yang dibangun dengan banyak pihak belum 
maksimal. 

Pengembangan Kebudayaan: 

1. Meningkatkan promosi profil dan  program kerja BPNB D.I. 
Yogyakarta  melalui media yang ada.  

2. Meningkatkan jejaring dengan kontributor jurnal yang berkompeten 
untuk kegiatan  pengembangan kebudayaan.    

Pengembangan Kebudayaan: 

1. Meningkatkan keterlibatan stakeholder  dalam 
menghidupkan ekosistem kebudayaan dengan berbagai 
kegiatan inovatif  untuk pengembangan kebudayaan.    

Pemanfaatan Kebudayaan: 

1. Masyarakat kurang memahami pentingnya kebudayaan.  
2. Kurangnya sinergi dengan OPD dan komunitas dalam 

pemanfaatan kebudayaan. 
   

Pemanfaatan Kebudayaan: 

1. Memanfaatkan data kebudayaan yang dimiliki untuk kegiatan 
pemanfaatan kebudayaan seperti seminar, even kebudayaan, 
internalisasi, dan sebagainya.  

2. Menjalin sinergi dengan OPD dan stakeholder lainnya melalui 
kegiatan internalisasi, even kebudayaan, dll.,  dengan memanfaatkan 
data kebudayaan yang dimiliki.  

Pemanfaatan Kebudayaan: 

1. Membuat dan menyampaikan  rekomendasi setiap hasil 
kajian kepada OPD dan komunitas terkait  untuk 
pemanfaatan kebudayaan.  

2. Menyelenggarakan even kebudayaan yang inovatif dengan 
diversifikasi yang saling berkait untuk meningkatkan 
pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan kebudayaan. 

  Tabel 3.1. Hasil analisis SWOT berdasarkan kondisi internal dan eksternal BPNB D.I. Yogyakarta 
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Dari hasil analisis SWOT diatas, untuk mengetahui keeratan hubungan yang berpengaruh 
terhadap pencapaian pada visi dan misi di analisis melalui pembobotan keterkaitan antara strategi 
terhadap pencapaian visi dan misi. Berdasarkan hasil kajian keempat strategi, diperoleh uraian faktor 
kunci keberhasilan yaitu: 

Pelindungan kebudayaan: 

No Strategi FPK 

1 Memaksimalkan peran pamong budaya dan peneliti dalam memberikan penyuluhan 
(diseminasi) kepada stakeholder terkait pentingnya inventarisasi dan dokumentasi 
untuk pelindungan kebudayaan. 

29 

2 Mengoptimalkan peran pamong budaya dan peneliti dalam pelindungan kebudayaan 
dengan menggunakan media digital. 

28 

3 Mengoptimalkan peran pamong budaya dan peneliti dalam pelindungan kebudayaan 
dengan menjalin kemitraan dengan OPD dan komunitas. 

28 

4 Menyediakan sarana dan prasarana pengolahan data digital terkait kebudayaan. 28 

Pengembangan Kebudayaan: 

No Strategi FPK 

1 Mengoptimalkan penggunaan Teknologi Informasi umtuk menyebarluaskan 
kebudayaan. 

29 

2 Mengoptimalkan peran Teknologi Informasi dalam menyebarluaskan data kebudayaan 
untuk pengembangan kebudayaan. 

29 

3 Menjalin sinergi anggaran dengan OPD dan komunitas dalam pengembangan 
kebudayaan untuk memaksimalkan kegiatan. 

23 

4 Meningkatkan keterlibatan stakeholder  dalam menghidupkan ekosistem kebudayaan 
dengan berbagai kegiatan inovatif  untuk pengembangan kebudayaan. 

23 

Pemanfaatan Kebudayaan: 

No Strategi FPK 

1 Menyelenggarakan even kebudayaan berdasarkan data kebudayaan. 30 

2 Meningkatkan mutu hasil kajian dengan memasukkan rekomendasi yang dibutuhkan 
untuk pemanfaatan kebudayaan. 

30 

3 Menyelenggarakan even kebudayaan yang inovatif dengan diversifikasi yang saling 
berkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam pemanfaatan 
kebudayaan. 

30 

4 Meningkatkan kreativitas untuk membuat even kebudayaan yang menarik. 28 

  Tabel 3.2. Faktor kunci keberhasilan dan nilai pembobotan hasil kajian strategi BPNB D.I. Yogyakarta 
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BAB 4 
TARGET KINERJA DAN 
KERANGKA PENDANAAN 
 
4.1. TARGET KINERJA 

Berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategi tersebut dapat dijabarkan bahwa sasaran 
kegiatan Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) D.I. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 terdapat 5 (lima) 
indikator kinerja utama dan 1 (satu) indikator kinerja pendukung. 5 (lima) indikator kinerja utama yaitu: 
naskah hasil kajian nilai budaya; karya budaya yang diinventarisasi; Even nilai budaya yang 
dikembangkan dan dimanfaatkan; Fasilitasi dan kemitraan nilai budaya; dan Even festival budaya 
Indonesiana. Sedangkan 1 (satu) Indikator Kinerja Pendukung adalah: Layanan dukungan manajemen 
satker dalam rangka tata kelola pelestarian nilai budaya. 

Dalam menentukan target kinerja perlu ada kesesuaian antara matriks kegiatan BPNB D.I. 
Yogyakarta tahun 2020 – 2024, penentuan sasaran strategis dan strategi yang dilakukan untuk 
mencapai target kinerja yang telah ditentukan. 

No 
Indikator Kinerja 

Program 
Sasaran Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Output 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

IKP 
1.2 

Jumlah Warisan 
Budaya Tak Benda 
yang ditetapkan.  

Penetapan Warisan 
Budaya Tak Benda. 

Jumlah WBTB yang 
didaftarkan. 

Karya budaya yang 
diinventarisasi. 

300 150 150 150 150 

Jumlah WBTB yang 
diusulkan. 

Kajian nilai budaya.  9 9 9 9 9 

IKP 
5.2 

Jumlah Even/ 
festival seni 
budaya yang 
melibatkan pelaku 
budaya sebagai 
agen pelestari dan 
pemajuan 
kebudayaan.  

Pelaku budaya 
yang terlibat dalam 
even/ festival 
budaya. 

Even platform 
gotong royong. 

Even festival budaya 
Indonesiana. 

2 4 4 4 4 

Jumlah even/ 
festival yang 
diapresiasi 
masyarakat. 

1. Pekan 
Kebudayaan 
Nasional. 

- 1 1 1 1 

2. Masyarakat dan 
pelaku 
kepercayaan 
terhadap Tuhan 
YME dan tradisi 
yang 
diberdayakan 
dan di 
internalisasi. 

1 3 3 3 3 

3. Even karya seni 
hasil kerjasama 
yang diapresiasi  
masyarakat. 

2 2 2 2 2 

4. Even sejarah 
yang diapresiasi 
masyarakat. 

2 2 2 2 2 
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No 
Indikator Kinerja 

Program 
Sasaran Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Output 
Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

IKP 
7.1 

Jumlah komunitas/ 
sanggar yang 
mendapatkan 
layanan 
pemerataan 
kebudayaan. 

Komunitas/ 
sanggar yang 
mendapatkan 
layanan 
pemerataan 
pembangunan 
kebudayaan.  

Jumlah fasilitasi 
dan kemitraan nilai 
budaya. 

Fasilitasi dan 
kemitraan nilai 
budaya. 

21 
  
  
  

17 
  
  
  

20 
  
  
  

20 
  
  
  

20 
  
  

  

 
 

Berdasarkan matriks kegiatan sasaran strategis dan strategi yang dilakukan untuk mencapai 
target kinerja adalah sebagai berikut: 
1. IKP 1.2: Jumlah Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan. 

▪ Sasaran kegiatan: Penetapan Warisan Budaya Tak Benda. 
▪ Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah WBTB yang didaftarkan. 

Output : Karya budaya yang diinventarisasi. 
▪ Sasaran Strategis: 

▪ Mengoptimalkan peran pamong budaya dan peneliti, memaksimalkan peran 
OPD dan komunitas dalam pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan 
nilai budaya untuk mewujudkan karya budaya yang unggul. 

▪ Strategi yang dilakukan: 
1. Memaksimalkan peran pamong budaya dan peneliti dalam memberikan 

penyuluhan (diseminasi) kepada stakeholder terkait pentingnya 
inventarisasi dan dokumentasi untuk pelindungan kebudayaan. 

2. Mengoptimalkan peran pamong budaya dan peneliti dalam pelindungan 
kebudayaan dengan menggunakan media digital. 

3. Mengoptimalkan peran pamong budaya dan peneliti dalam pelindungan 
kebudayaan dengan menjalin kemitraan dengan OPD dan komunitas. 

4. Menyediakan sarana dan prasarana pengolahan data digital terkait 
kebudayaan  

5. Mengoptimalkan peran Teknologi Informasi dalam menyebarluaskan data 
kebudayaan untuk pengembangan kebudayaan. 

6. Menjalin sinergi anggaran dengan OPD dan komunitas dalam 
pengembangan kebudayaan untuk memaksimalkan kegiatan. 

▪ Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah WBTB yang diusulkan. 
Output : Kajian nilai budaya. 
▪ Sasaran Strategis: 

1. Mengoptimalkan peran pamong budaya dan peneliti, memaksimalkan peran 
OPD dan komunitas dalam pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan 
kebudayaan untuk mewujudkan nilai budaya lokal yang tangguh. 

2. Mengoptimalkan peran pamong budaya dan peneliti, memaksimalkan peran 
OPD dan komunitas dalam pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan 
nilai budaya untuk mewujudkan karya budaya yang unggul. 

▪ Strategi yang dilakukan: 
1. Mengoptimalkan peran pamong budaya dan peneliti dalam pelindungan 

kebudayaan dengan menjalin kemitraan dengan OPD dan komunitas. 
2. Mengoptimalkan peran Teknologi Informasi dalam menyebarluaskan data 

kebudayaan untuk pengembangan kebudayaan.  

Tabel 4.1. Matriks kegiatan BPNB D.I. Yogyakarta tahun 2020 – 2024 
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3. Meningkatkan mutu hasil kajian dengan memasukkan rekomendasi yang 
dibutuhkan untuk pemanfaatan kebudayaan. 

 
2. IKP 5.2: Jumlah Even/ Festival seni budaya yang melibatkan pelaku budaya sebagai agen 

pelestari dan pemajuan kebudayaan. 
▪ Sasaran kegiatan: Pelaku budaya yang terlibat dalam even/ festival budaya. 

1. Indikator Kinerja Kegiatan : Even platform gotong royong. 
Output : Even festival budaya Indonesiana. 
▪ Sasaran Strategis: 

▪ Menyelenggarakan even kebudayaan yang inovatif dan kreatif dalam rangka 
internalisasi dan apresiasi, penyebarluasan informasi,  penguatan 
pendidikan karakter, serta fasilitasi dan kemitraan dalam rangka 
pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya 

▪ Strategi yang dilakukan: 
1. Menyelenggarakan even  kebudayaan berdasarkan data kebudayaan. 
2. Menyelenggarakan even kebudayaan yang inovatif dengan diversifikasi yang 

saling berkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam 
pemanfaatan kebudayaan. 

3. Menjalin sinergi anggaran dengan OPD dan komunitas dalam 
pengembangan kebudayaan untuk memaksimalkan kegiatan. 

4. Meningkatkan keterlibatan stakeholder  dalam menghidupkan ekosistem 
kebudayaan dengan berbagai kegiatan inovatif  untuk pengembangan 
kebudayaan. 

2. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah even/ festival yang diapresiasi masyarakat. 
Output : Pekan Kebudayaan Nasional. 
▪ Sasaran Strategis: 

▪ Menyelenggarakan even kebudayaan yang inovatif dan kreatif dalam rangka 
internalisasi dan apresiasi, penyebarluasan informasi,  penguatan 
pendidikan karakter, serta fasilitasi dan kemitraan dalam rangka 
pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya. 

▪ Strategi yang dilakukan: 
1. Menyelenggarakan even kebudayaan berdasarkan data kebudayaan. 
2. Menyelenggarakan even kebudayaan yang inovatif dengan diversifikasi yang 

saling berkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam 
pemanfaatan kebudayaan. 

3. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam menghidupkan ekosistem 
kebudayaan dengan berbagai kegiatan inovatif untuk pengembangan 
kebudayaan. 

3. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah even/ festival yang diapresiasi masyarakat. 
Output : Masyarakat dan pelaku kepercayaan terhadap Tuhan YME 

dan tradisi yang diberdayakan dan di internalisasi. 
▪ Sasaran Strategis: 

▪ Menyelenggarakan even kebudayaan yang inovatif dan kreatif dalam rangka 
internalisasi dan apresiasi, penyebarluasan informasi,  penguatan 
pendidikan karakter, serta fasilitasi dan kemitraan dalam rangka 
pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya. 

▪ Strategi yang dilakukan: 
1. Menyelenggarakan even kebudayaan berdasarkan data kebudayaan. 
2. Menyelenggarakan even kebudayaan yang inovatif dengan diversifikasi yang 

saling berkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam 
pemanfaatan kebudayaan. 

3. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam menghidupkan ekosistem 
kebudayaan dengan berbagai kegiatan inovatif untuk pengembangan 
kebudayaan. 
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4. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah even/ festival yang diapresiasi masyarakat. 
Output : Even karya seni hasil kerjasama yang diapresiasi masyarakat. 
▪ Sasaran Strategis: 

▪ Menyelenggarakan even kebudayaan yang inovatif dan kreatif dalam rangka 
internalisasi dan apresiasi, penyebarluasan informasi,  penguatan 
pendidikan karakter, serta fasilitasi dan kemitraan dalam rangka 
pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya. 

▪ Strategi yang dilakukan: 
1. Menyelenggarakan even kebudayaan berdasarkan data kebudayaan. 
2. Menyelenggarakan even kebudayaan yang inovatif dengan diversifikasi yang 

saling berkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam 
pemanfaatan kebudayaan. 

3. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam menghidupkan ekosistem 
kebudayaan dengan berbagai kegiatan inovatif untuk pengembangan 
kebudayaan. 

5. Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah even/ festival yang diapresiasi masyarakat. 
Output : Even sejarah yang diapresiasi masyarakat. 
▪ Sasaran Strategis: 

▪ Menyelenggarakan even kebudayaan yang inovatif dan kreatif dalam rangka 
internalisasi dan apresiasi, penyebarluasan informasi,  penguatan 
pendidikan karakter, serta fasilitasi dan kemitraan dalam rangka 
pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya. 

▪ Strategi yang dilakukan: 
1. Menyelenggarakan even kebudayaan berdasarkan data kebudayaan. 
2. Menyelenggarakan even kebudayaan yang inovatif dengan diversifikasi yang 

saling berkait untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam 
pemanfaatan kebudayaan. 

3. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam menghidupkan ekosistem 
kebudayaan dengan berbagai kegiatan inovatif untuk pengembangan 
kebudayaan. 
 

3. IKP 7.1: Jumlah Komunitas/ sanggar yang mendapatkan layanan pemerataan kebudayaan. 
▪ Sasaran kegiatan: Komunitas/ sanggar yang mendapatkan layanan pemerataan pembangunan 

kebudayaan. 
▪ Indikator Kinerja Kegiatan : Jumlah fasilitasi dan kemitraan nilai budaya. 

Output : Fasilitasi dan kemitraan nilai budaya. 
▪ Sasaran Strategis: 

▪ Menyelenggarakan even kebudayaan yang inovatif dan kreatif dalam rangka 
internalisasi dan apresiasi, penyebarluasan informasi,  penguatan 
pendidikan karakter, serta fasilitasi dan kemitraan dalam rangka 
pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya. 

▪ Strategi yang dilakukan: 
1. Menjalin sinergi anggaran dengan OPD dan komunitas dalam 

pengembangan kebudayaan untuk memaksimalkan kegiatan. 
2. Meningkatkan keterlibatan stakeholder dalam menghidupkan ekosistem 

kebudayaan dengan berbagai kegiatan inovatif untuk pengembangan 
kebudayaan. 

3. Meningkatkan kreativitas untuk membuat even kebudayaan yang menarik. 
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4.2. KERANGKA PENDANAAN 
Dalam rangka mencapai tujuan kinerja diperlukan peningkatan pembiyaan dari anggaran rutin 

pada setiap tahun anggaran. Di samping itu perlu kiranya dukungan kerjasama dengan Dinas/instansi 
terkait di wilayah kerja BPNB D.I. Yogyakarta. 

Rencana pendanaan untuk mencapai Visi dan Misi BPNB D.I. Yogyakarta selama 5 (Lima) tahun 
anggaran (2020 – 2024) dalam tabel sebagai berikut: 

  

No Indikator 
Rencana Pendanaan (dalam ribuan) 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 Jumlah kajian nilai budaya 363.450 399.795 439.775 485.750 535.325 

2 Jumlah karya budaya yang 
diinventarisasi 

444.570 490.000 540.000 595.000 655.000 

3 Jumlah even nilai budaya 
yang dikembangkan dan 
dimanfaatkan 

2.550.640 3.060.000 3.675.000 4.410.000 5.290.000 

4 Jumlah fasilitasi dan 
kemitraan nilai budaya 

206.810 330.000 371.250 412.500 453.750 

5 Jumlah even festival 
budaya Indonesiana 

546.120 1.201.465 1.320.000 1.450.000 1.595.000 

6 Jumlah layanan dukungan 
manajemen satker 

1.566.070 1.725.000 1.897.500 2.087.250 2.295.000 

7 Jumlah layanan sarana dan 
prasarana internal 

276.186 705.000 350.000 350.000 350.000 

8 Jumlah layanan 
perkantoran 

6.823.051 7.500.000 7.500.000 7.500.000 7.500.000 

TOTAL 12.776.897 15.056.260 16.093.505 17.290.500 18.669.075 
Tabel 4.2. Rencana pendanaan BPNB D.I. Yogyakarta tahun 2020 – 2024 
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BAB 5 
PENUTUP 
 

Renstra Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) D.I. Yogyakarta Tahun 2020 – 2024 sebagai 
rencana pembangunan jangka menengah ini masih bersifat umum. Sebagai realisasinya akan 
dijabarkan dalam kegiatan operasional setiap tahun anggaran dengan skala prioritas sesuai 
kemampuan anggaran. Untuk mendukung keberhasilan program dan kegiatan sebagaimana tersebut 
dalam Renstra ini diperlukan kerja keras dari semua pihak terkait dan dukungan anggaran yang 
memadai. 

Demikian Rencana Strategis (Renstra) BPNB D.I. Yogyakarta ini disusun sebagai pedoman dan 
arah dalam pelaksanaan kegiatan selama periode 2020 – 2024. 

 

 

 

 

 


