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BAB I. PENDAHULUAN
I.1. Kondisi Umum
Dalam periode Renstra Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali (BPCB Bali)
Tahun 2015-2019, BPCB Bali telah meningkatkan upaya untuk
pelestarian cagar budaya di wilayah kerja provinsi Bali, NTB dan NTT.
BPCB Bali secara maksimal telah menyelesaikan program/kegiatan
pelestarian cagar budaya sesuai dengan rencana strategis periode 20152019.
BPCB Bali

terus

berupaya

meningkatkan

peran

pelaku

budaya

dalammelindungi, mengembangkan, dan memanfaatkan Cagar Budaya.
Kegiatan BPCB Bali mendukung kegiatan prioritas Direktorat Jenderal
Kebudayaan yaitu Europalia Arts Festival Indonesiadengan mengirimkan
koleksi Museum Gedong Arca berupa Sarkofagus, Indonesiana dengan
ikut serta dalam sosialisasi dan penyuluhan pelestarian cagar budaya dan
pemutaran bioskop keliling di Atambua, NTT. Disamping itu, BPCB Bali
ikut serta mendorong pemerintah daerah untuk membentuk tim ahli
cagar budaya sehingga cagar budaya di kabupaten/kota dapat di
registrasi dan ditetapkan.
Dengan perencanaan program dan kegiatan yang strategis, diharapkan
BPCB Bali tidak hanya melaksanakan Tupoksi yang ditafsirkan secara
sempit, tetapi akan mampu menjabarkan dan mengembangkan lebih
jauh secara integratif dan holistik di dalam pengelolaan sumber daya
budaya (Cultural Resources Management). Demikian juga dengan
rencana strategis sebagai hasil perencanaan yang matang akan lebih
inovatif, variatif dan efektif yang mengarah pada pengelolaan sumber
daya budaya yang integratif dan holistik, termasuk koordinasi dan
kerjasama antar berbagai pihak yag terlibat dan dilibatkan di dalam
pelaksanaan kegiatan. Dengan demikian, nilai manfaat yang didapatkan
tidak hanya pada lingkungan instansi kebudayaan, tetapi nilai manfaat
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optimal yang akan diperoleh masyarakat dan pemerintah daerah
setempat, hingga secara luas masyarakat mempunyai kesadaran budaya.
Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali adalah Unit Pelaksana Teknis di
lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.Balai Pelestarian
Cagar Budaya Bali berkantordi Jalan Raya Tampaksiring, Bedulu,
Blahbatuh, Kabupaten Gianyar yang memiliki wilayah kerja yang terdiri
dari 3 Provinsi dengan 41 kabupaten/kota.Wilayah kerja yang cukup luas
dan kondisi geografis yang merupakan wilayah kepulauan memiliki
potensi cagar budaya yang sangat kaya dengan beragam bentuk dan
periodisasi. Secara umum wilayah Provinsi Bali sebagian besar memiliki
periodisasi masa Klasik, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagian besar
memiliki periodisasi Islam, dan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki
periodisasi Prasejaran dan Kolonial.
Pencapaian BPCB Bali pada periode Renstra 2015-2019 sebagai berikut:
No. Indikator Kinerja
1

Jumlah

Target

Realisasi

Persentase

Cagar 733 Cagar 808 Cagar 110 %

Budaya

yang Budaya

Budaya

Dilestarikan
2

Jumlah Naskah

117 Naskah

180 Naskah 153%

118 Event

114 Event

Pelestarian
Cagar Budaya
3

Jumlah Event

98%

Internalisasi
Cagar Budaya
Capaian indikator kinerja BPCB Balidilaksanakan melalui beberapa
program/kegiatan sebagai berikut :
1. Pengamanan cagar budaya berupa pembuatan balai pelindung
benda cagar budaya, pembuatanpagar situs cagar budaya.
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2. Zonasi cagar budaya
3. Pemeliharaan cagar budaya berupa konservasi dan monitoring
cagar budaya
4. Pemugaran cagar budaya
5. Kemitraan dan fasilitasi cagar budaya berupa bantuan teknis
pemugaran cagar budaya
6. Penyusunan bahan publikasi Cagar Budaya berupa publikasi
melalui media massa
7. Kajian pelestarian Cagar Budaya berupa kajian dan studi
8. Pendokumentasian Cagar Budaya berupa inventarisasi dan
pemetaan
9. Internalisasi Cagar Budaya berupa publikasi via bioskop keliling,
penyuluhan pelestarian cagarbudaya, pameran cagar budaya, dan
cagar budaya masuk sekolah.
Beberapa langkah antisipasi dan intervensi yang dilakukan agar
targetindikator kinerjadapat tercapai antaralain :
1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah terkait kegiatan
pelestarian cagar budaya
2. Melakukan optimalisasi pada kegiatan lain
3. Kegiatan dilaksanakan dengan mempercepat waktu pelaksanaan
4. Melakukan revisi rencana kegiatan untuk mengakomodir kegiatan
tersebut
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Gambar 1.1 Capaian Kinerja BPCB Bali Periode 2015-2019 (dalam persen)
160
140
120
100
80
Persentase

60
40
20
0
2015

2016

2017

2018

2019

Isu-Isu Strategis dan aspirasi masyarakat dalam pelestarian cagar budaya
menjadi hal penting bagi perencanaan kegiatan di masa yang akan
datang. Keterlibatan berbagai pihak yang berkepentingan (stakeholders)
di bidang kebudayaan dapat dimanifestasikan dan direalisasikan dalam
bentuk koordinasi dan kerjasama di dalam pengelolaan sumber daya
budaya yang ada. Dengan keterlibatan pihak terkait, maka pengelolaan
sumber daya budaya akan semakin berdaya guna dan berhasil guna
untuk kepentingan berbagai pihak maupun untuk kepentingan nasional,
khususnya pembangunan di bidang kebudayaan.
1.2. Potensi dan Permasalahan
Walau telah terjadi peningkatan dalam berbagai indikator kinerja BPCB
Bali seperti jumlah cagar budaya yang dilestarikan, jumlah naskah
pelestarian cagar budaya dan jumlah event pelestarian cagar budaya
masih terdapat sejumlah permasalahan dalam upaya BPCB Bali dalam
pelestarian cagar budaya. Oleh karena itu diperlukan upaya pemetaan
potensi

dan

permasalahan
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permasalahan yang akan di hadapi sehingga dapat dilakukan upaya
pengendaliannya.
Cagar Budaya yang berada di Provinsi Bali, NTB, dan NTT sudah
didokumentasikan dan diinventarisasi secara verbal maupun visual.
Sampai dengan Tahun Anggaran 2019 sudah didokumentasi dan
diinventarisasi sebanyak 24.354 situs cagar budaya yang terdiri dari
berbagai bentuk tinggalan, antara lain peninggalan megalitik, bangunan
arca, prasasti, masjid kuno, makam kuno, bangunan colonial, rumah
adat/bangunan tradisional dan sebagainya. Berdasarkan periodisasinya
tinggalan-tinggalan yang ada berasal dari masa/tradisi prasejarah, masa
klasik, dan masa islam dan kolonial.
Jumlah obyek cagar budaya yang sudah diinventarisir tersebut belum
merupakan jumlah yang final karena masih ada obyek baru yang akan
dilaporkan oleh Dinas Kebudayaan maupun laporan dari masyarakat.
Oleh karena itu kegiatan survey pendataan masih tetap dilaksanakan
setiap tahun untuk mengecek laporan temuan baru.Dengan adanya
pengecekan melalui kegiatan survey pendataan maka data inventarisasi
cagar budaya semakin bertambah dari tahun ke tahun.
Sementara itu cagar budaya bergerak milik masyarakat/perorangan dan
ahli waris kerajaan baru sebagian kecil yang dapat didokumentasikan
dan diinventarisasi.Hal ini karena sangat dipengaruhi oleh kesadaran
pemiliknya untuk mengijinkan cagar budaya tersebut untuk didata
sebagai Cagar Budaya Bergerak. Sampai dengan Bulan Desember 2019
posisi jumlah cagar budaya dan obyek yang di duga cagar budaya di
Provinsi Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur adalah
sebagai berikut:
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No

Uraian

Jumlah

Satuan

1

Benda Cagar Budaya

21.258

Cagar Budaya

2

Bangunan Cagar Budaya

548

Cagar Budaya

3

Struktur Cagar Budaya

1.485

Cagar Budaya

4

Situs Cagar Budaya

1.059

Cagar Budaya

5

Kawasan Cagar Budaya

4

Cagar Budaya

beberapa permasalahanyang dihadapi dalam upaya pelestarian dan
pengelolaan Cagar Budaya di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar
Budaya Bali.

1.

Masalah Pelindungan CagarBudaya
a. Kesiapan

Pemerintah

daerah

dalam

proses

pendaftaran dan penetapan cagar budaya, baik
dari SDM dananggaran;
b. Banyak

cagar

budaya

yang

belum

memiliki

pengamanan, baik dalam bentuk sumber daya
manusia maupun prasarana;
c. Penguasaan aset cagar budaya yang memiliki

nilai

budaya sangat tinggi bukan pada lembaga yang
menangani bidang cagar budaya sehingga rawan
dalam pengembangan dan pemanfaatan yang tidak
sesuai dengan prinsippelestarian;
d. Banyak bangunan cagar budaya yang terlantar, tidak

terpelihara karena belum ada sumberdaya manusia
untuk pemeliharaannya maupun saranaprasarana;
e. Balai

Pelestarian

kewenangan

yang

Cagar

Budaya

mempunyai

terbatasuntuk

melakukan

pemeliharaan terhadap cagar budaya yang dimiliki
perorangan atau lembaga organisasi;
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f. Banyak situs atau kawasan cagar budaya yang belum

dibuatkan kajianzonasi;
g. Hasil

kajian

zonasi belum

undang-undang
pelindungan

atau
hukum

ditetapkan

peraturan,
dari

menjadi
sehingga

aspek

keruangan

pekerjaan

pemugaran

belummaksimal;
h. Percepatan

penyelesaian

terhambat karena teknisi yang ahli dalam bidang
pemugaran cukup terbatas.

2.

Masalah Pengembangan dan Pemanfaatan CagarBudaya
a. Pengembangan cagar budaya yang dilakukan oleh

orang atau lembaga lain belum sesuai dengan
tujuanpelestarian;
b. Sumber daya manusia, metode dan teknik yang ada

belum

dapat menjawab persoalan pengembangan

cagar budaya
c. Potensi pemanfaatan cagar budaya belum tergali

maksimal karena belum tercukupinya wawasan SDM
internal dan eksternal;
d. Diversifikasi

aktifitas pemanfaatan cagar budaya

belum maksimal;
e. Belum

adanya

indikator

peningkatan

apresiasi

masyarakat terhadap pelestarian cagar budaya;
f. Ragam dan teknik publikasi masih perlu ditingkatkan;

Agar komitmen team work, dan net work

dapat dibangun dan

bersinergis antara satu dengan lainya, maka sesuai dengan Tupoksi dan
Visi –Misi BPCB Bali, program dan kegiatan yang sudah tersusun dalam
Renstra 2020-2024 diarahkan dan diprioritaskan pada:
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1.

Peningkatan kualitas SDM yang menangani pelestarian Cagar
Budaya, baik di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali
maupun lingkungan Daerah Otonom.

2. Peningkatan kerja sama antar instansi terkait, masyarakat, dan
LSM yang bergerak di bidang pelestarian Cagar budaya
3. Peningkatan

upaya

pelindungan,

pengembangan

dan

pemanfaatan Cagar Budaya di Provinsi Bali, NTB dan NTT
4. Adanya koordinasi dengan semua pihak agar dapat saling
mendukung

dalam
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BAB II. TUJUAN DAN SASARAN
2.1

Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali mempunyai Tujuan dan
Indikator

Kinerja

Tujuan,Adapun

beberapa

tujuan

dibalik

pembuatan indikator tersebut adalah:


Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan
dan pencapaian yang telah diraih organisasi selama
beberapa waktu terakhir. Ukuran tersebut nantinya akan
dijadikan patokan untuk meningkatkan kualitas kinerja
instansi, utamanya kinerja para pegawai.



Untuk mendapatkan informasi penting soal kinerja
pegawai selama ini. Nantinya, informasi tersebut akan
dijadikan

salah

satu

pedoman

dalam

menyusun

manajemen kerja yang baik.
Tujuan dan indikator kinerja Tujuan Balai Pelestarian Cagar
Budaya Bali berasal dari Sasaran Program Direktorat Jenderal
Kebudayaan. Sasaran Program Direktorat Jenderal Kebudayaan
yaitu:
1. Terwujudnya

pengelolaan

kekayaan

budaya

yang

Budaya

yang

budaya

untuk

meningkatkan kesejahteraan masyarakat
2. Terwujudnya

pelindungan

Warisan

memperkaya kebudayaan nasional
3. Terwujudnya

keragaman

ekspresi

memperkuat kebudayaan yang inklusif
4. Terwujudnya peningkatan mutu pengelolaan kebudayaan
5. Terwujudnya

tata

kelola

berkualitas
9

Ditjen

Kebudayaan

yang

Jadi Tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali sebagai UPT di
bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan adalah:
1. Peningkatan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan
Cagar Budaya di wilayah kerja
2. Peningkatan tata kelola BPCB Bali
Indikator Kinerja Tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali
berasal dari Indikator Kinerja Program (IKP) yang disesuaikan
dengan tugas dan fungsi BPCB dan memuat target pada akhir
periode renstra.
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia nomor 26 Tahun 2020, Tentang Organisasi
dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar Budaya, Balai Pelestarian
Cagar Budaya Bali menyelenggarakan fungsi :
1. pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya
dan yang diduga cagar budaya;
2. pelaksanaan zonasi cagar budaya dan yang diduga cagar
budaya;
3. pelaksanaan pemeliharaan cagar budaya dan yang diduga
cagar budaya;
4. pelaksanaan pengembangan cagar budaya dan yang diduga
cagar budaya;
5. pelaksaan pemanfaatan cagar budaya dan yang diduga cagar
budaya;
6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya dan
diduga cagar budaya;
7. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya
dan yang diduga cagar budaya dan
8. pelaksanaan urusan ketatausahaan BPCB
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Sesuai dengan Tupoksi Organisasi tersebut, BPCB Bali memiliki Visi
yaitu :
“Terwujudnya Peningkatan Pelestarian Cagar Budaya di Provinsi
Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur”
Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Balai Pelestarian Cagar
Budaya Bali yang berperan sebagai pelaksana teknis kegiatan
pelestarian cagar budaya di wilayah kerja Provinsi Bali, Nusa
Tenggara Barat, dan

Nusa Tenggara Timur, maka dirumuskan

Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali tahun 2020–2024 adalah
“Meningkatkan Pelestarian Cagar Budaya”.
Target Indikator Kinerja Tujuan Balai Pelestarian Cagar Budaya
Bali per periode renstra 2020-2024 sebagai berikut:
No
1

Indikator Kinerja Tujuan

Target s.d 2024

Jumlah orang yang mengakses 12.550 orang
sarana dan prasarana kebudayaan

2

Jumlah

Cagar

Budaya

yang 781 Cagar Budaya

dilestarikan
3

Persentase Layanan manajemen 5 Layanan
sumber daya dan tata kelolanya

2.2 Sasarandan IndikatorKinerja Sasaran
Sasaranadalah kondisi yang akan dicapai sebagai hasil/akibat dari
satu atau beberapa program/kegiatan. Untuk itu Sasaran haruslah
memiliki kriteria sebagai berikut:


Mendukung pencapaian tujuan organisasi



Sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi



Dilengkapi dengan indikator dan target kinerja
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BPCB sebagaimana dimaksud dalam Permendikbud nomor 26
tahun

2020

Pasal

43mempunyai

tugas

melaksanakan

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan cagar budaya dan
yang diduga cagar budaya di wilayah kerjanya.
Sasaran dan indikator kinerja sasaran Balai Pelestarian Cagar
Budaya Bali adalah sebagai berikut:
No

Sasaran/I

Ditjen Kebudayaan

BPCB Bali

ndikator
1

Sasaran

Terwujudnya
Warisan
memperkaya

pelindungan Meningkatnyaju
Budaya

yang mlahCagarBuda

kebudayaan yayang

nasional

dilestarikan

Terwujudnya pengelolaan

Meningkatnyaju

kekayaan budaya yang

mlahmasyarakat

meningkatkan kesejahteraan

yang

masyarakat

memanfaatkanC
agarBudaya

Terwujudnya tata kelola Ditjen Meningkatnyata
Kebudayaan yang berkualitas

ta kelola BPCB
Bali

2

Indikator Indeks
Kebudayaan

Pembangunan - Jumlah Cagar
Budaya yang
dilestarikan
- Jumlah
masyarakat
yang
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mengakses
sarana

dan

prasarana
kebudayaan
Rata-rata

nilai

SAKIP

di Tata

lingkungan Ditjen Kebudayaan BPCB
minimal BB
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BAB IIIArahKebijakan, Strategi, KerangkaRegulasi, dan
KerangkaKelembagaan
3.1 ArahKebijakandan Strategi
Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan
pembangunan

SDM

dilaksanakan

dalam

dua

agenda

pembangunan: (1) meningkatkan SDM yang berkualitas dan
berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan
kebudayaan. Berdasarkan Arah kebijakan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dan Direktorat Jenderal Kebudayaan akan
dilakukan strategi di tingkat UPT Balai Pelestarian Cagar Budaya
Bali untuk meyelaraskan dan mensukseskan Kebijakan tersebut.
No ArahKebijakan

ArahKebijakanK

nasional

emendikbud/Ditj

Strategi

enKebudayaan
1

Meningkatkanp Pengembangand

 Memanfaatkancagarb

emajuan

an pemanfaatan

udayauntukpenguata

dan pelestarian

Kekayaanbuday

nnilai-

Kebudayaan

auntukmemperk

nilaibudayadaerahda

uat

n

Karakterbangsad

nilaiekonomicagarbu

an kesejahteraan

daya,

rakyat

satunyasebagaiobjek

juga

nilaisalah

wisata,
tetapitetapberfokuspa
da
keberlanjutansebagaic
agarbudaya
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 Memanfaatkan cagar
budaya

untuk

penguatan

nilai-nilai

sosial
kemasyarakatan.
 Memanfaatkan cagar
budaya

untuk

penguatan

nilai-nilai

agama,

karena

sebagai

sarana

peribadatan/pendidik
an

agama

di

masyarakat.
 Memanfaatkan cagar
budaya

untuk

penelitian sejarah dan
ilmu

pengetahuan

siswa

dan

masyarakat.

Kondisi yang ingin dicapai dalam kaitannya dengan upaya
penguatan budaya adalah cagar budaya terkelola dengan baik.
Strategi yang dilakukan Kemendikbud dalam rangka pengelolaan
cagar budaya adalah:
1. memetakan keberadaan cagar budaya untuk membuat
peta jalan pengelolaan cagar budaya secara holistik;
2. menguatkan kerja sama dengan organisasi di daerah,
dan juga pemerintah daerah untuk pengelolaan cagar
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budaya secara mandiri sesuai dengan standar konservasi
budaya UNESCO; dan
3. memanfaatkan cagar budaya untuk penguatan nilai-nilai
budaya daerah dan juga nilai-nilai ekonomi cagar
budaya, salah satunya sebagai objek wisata, tetapi tetap
berfokus pada keberlanjutan sebagai cagar budaya.
Dengan memperhatikan Tupoksi, Visi-Misi, selanjutnya Balai
Pelestarian Cagar Budaya Bali akan mengembangkan model
pelestarian

cagar

berkesinambungan

budaya

yang

(sustainable

and

berkelanjutan

continuous).

dan
Model

pelestarian yang berkesinambungan merupakan pelestarian dan
pemanfaatan yang didukung oleh berbagai bentuk potensi sumber
daya (fisik, biotis, dan budaya) sebagai kekayaan suatu daerah
yang ada di sekitar lokasi objek benda cagar budaya dan situs.
Dengan demikian dalam jangka panjang potensi keberadaan
benda cagar budaya dan situs akan menjadi modal utama bagi
pengembangan sumber daya lainnya. Untuk itu maka perlu
adanya jalinan dan kerjasama antar Balai Pelestarian Cagar
Budaya Bali dengan berbagai stakeholder
secara

strategis

dapat

melestarikan,

yang ada sehingga
memanfaatkan,

dan

mengembangkan potensi sumber daya cagar budaya.
Berdasarkan pola pikir tersebut, penyusunan rencana program
dan kegiatan Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali tidak
terlepas dari Tupoksi Organisasi sesuai dengan Peraturan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik indonesia nomor 26 tahun
2020tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Cagar
Budaya.
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3.2. KerangkaRegulasi
Kerangka regulasi BPCB Bali berdasarkan regulasi yang dibuat oleh
Kemendikbud dan Direktorat Jenderal Kebudayaan yakni dalam
rangka mencapai tujuan dan sasaran strategis Kemendikbud,
beberapa rancangan regulasi yang diprioritaskan sesuai bidang
tugas Kemendikbud pada periode waktu tahun 2020-2024,
adalah sebagai berikut:
Menyesuaikan

substansi

pengaturan

dengan

perkembangan

Kebudayaan serta sinkronisasi dengan peraturan perundangundangan lain antara lainUndang-Undang Nomor 5 Tahun 2017
tentang Pemajuan Kebudayaan.
3.3. KerangkaKelembagaan
Dalam rangka mencapai visi, misi, dan strategi Kemendikbud
harus didukung oleh kerangka kelembagaan, yang mencakup
struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur
sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu melaksanakan
tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada Kemendikbud secara
optimal. Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan
organisasi sejalan dan mendukung pencapaian sasaran strategis,
serta mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan
struktur organisasi, ketepatan proses (tata laksana) organisasi, serta
pencegahan duplikasi tugas dan fungsi organisasi.
Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali dipimpin oleh seorangkepala
yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh seorang kasub
bagian tata usaha dan jabatan fungsional pamong budaya.
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Gambar 2 Bagan Struktur OrganisasiBPCB Bali

Kepala

SubBagian
Tata Usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional
Subbagian TataUsaha
Subbagian TataUsaha berada dibawahdan bertanggung
jawab langsung kepada Kepala. Subbagian Tata Usaha
mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan,
keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hubungan
masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik
negara, dan kerumahtanggaan.
Jabatan Fungsional Pamong Budaya
fungsional pamong budaya bidang cagar budaya
mempunyai tugas yang diatur sesuai PermenPANRB
nomor 7 Tahun 2020 tentang Jabatan fungsional
pamong budaya.
3.4. ReformasiBirokrasi
Reformasi birokrasi internal
sistematis,

terpadu,

dan

BPCB Bali

komprehensif

merupakan
untuk

upaya

mewujudkan

pemerintahan yang baik (good governance) yang meliputi aspek
kelembagaan,

sumber
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akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik di lingkungan
BPCB Bali. Reformasi birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi
masalah inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral,
tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen ASN tidak
transparan, belum ada perubahan paradigma (mindset), KKN
yang masih terjadi di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat
yang

belum

sepenuhnya

terwujud,

pemerintahan

belum

akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik
belum berkualitas dan pelayanan publik prima (mudah, murah,
cepat, dan lebih baik) belum sepenuhnya terbangun secara luas.
Pada Tahun 2019 dan 2020 BPCB Bali diajukan sebagai satuan
kerja menuju Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZiWBK) oleh kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini
merupakan semangat ganda bagi pegawai BPCB Bali untuk
mewujudkannya.

BPCB

Bali

juga

terus

melanjutkan

dan

mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah
berjalan baik meliputi enam area perubahan, yakni: 1. Manajemen
Perubahan 2. Penguatan Pengawasan 3. Penguatan Akuntabilitas
Kinerja 4. Penguatan Kelembagaan 5. Penguatan Tata Laksana 6.
Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur.
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Bab IV Target Kinerja dan KerangkaPendanaan
4.1

Target Kinerja
Dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPCB Bali serta
mendukung tercapainya kebijakan pada level nasional, BPCB Bali
menetapkan tiga sasaran strategis yang merupakan kondisi yang
ingin dicapai secara nyata yang mencerminkan keberhasilan
(outcome) dari satu atau beberapa program.Untuk mengetahui
tingkat keberhasilan pencapaian dimaksud setiap sasaran strategis
dan program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Program.
Tabel 4.1 Sasaran Strategis, Indikator, dan Target Kinerja BPCB
Bali Tahun 2020-2024
Sasaran Strategis

Satuan

Target
2020

Meningkatnya jumlah Orang
masyarakat

2021 2022 2023 2024

2010

2251 2589 2718

2990

125

140

161

169

186

1

1

1

1

yang

memanfaatkan cagar
budaya
Meningkatnya jumlah Cagar
cagar

budaya

yang Budaya

dilestarikan
Meningkatnya

Tata Layanan 1

Kelola BPCB Bali
4.2 Kerangka Pendanaan
Upaya untuk mencapai tujuan BPCB Bali dan sasaran-sasaran
strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai
macam sumber daya, dukungan dan prasarana yang memadai,
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dukungan

regulasi,

cukup.Sehubungan

dan

tentunya

dengan

sumber

dukungan

pendanaan

pendanaan,

yang

indikasi

kebutuhan pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis
BPCB Bali.
Untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap tahun
Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali mendapat alokasi anggaran
dari APBN melalui RKAKL (Rencana Kerja

dan

Anggaran

Kementerian/ Lembaga) dan DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan
Anggaran).
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IV.PENUTUP
Kondisi

saat

ini

memberikan

tantangan

dan

peluang

bagi

pengembangan dan peningkatan kinerja Balai Pelestarian Cagar Budaya
Bali dalam kaitannya dengan pelindungan dan pengembangan
pemanfaatan cagar budaya yang ada di provinsi Bali, NTB dan NTT.
Tantangan yang secara langsung dihadapi adalah berkaitan dengan
kemampuan Sumber Daya Manusia di bidang pelestarian Cagar
Budaya, baik yang berada dilingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya
Bali, maupun yang berada disetiap pemerintah daerah. Oleh karena itu
penyiapan dan pengembangan SDM melalui berbagai pelatihan dan
kegiatan yang dapat mendukung semakin meningkatnya kemampuan
dan profesionalitas SDM perlu dilakukan secara bertahap dan
berkesinambungan.
Pada sisi lain, era otonomi daerah memberikan peluang semakin
lestarinya Cagar Budaya yang tersebar di berbagai daerah otonom. Hal
ini karena daerah otonom, Khususnya daerah yang memiliki potensi
Cagar Budaya dan Pendapatan Asli Daerah yang relatif tinggi, kedepan
harus mengalokasikan anggaran untuk pelestarian Cagar Budaya yang
berada di wilayahnya. Namun demikian agar tidak terjadi kesalahan
penangganan secara teknis, masih perlu dilakukan pendampingan teknis
oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali.
Berkaitan dengan hal diatas, agar tercapai peningkatan kinerja
organisasi maka Visi-Misi dan Rencana Strategis 2020-2024 Balai
Pelestarian Cagar Budaya Bali, penyusunan visi dan misi diharapkan
dapat memberikan arah bagi pengembangan kualitas SDM dan
peningkatan kinerja di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya Bali
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untuk masa-masa yang akan datang, khususnya menhadapi era
otonomi daerah yang permasalahanya semakin kompleks.
Pada akhirnya Visi-Misi dan Rencana Strategis 2020-2024 Balai
Pelestarian Cagar Budaya Bali dapat tercapai sangat ditentukan oleh
tiga faktor utama, yaitu : Komitmen, team work dan net work sebagai
dasar Fundamental bagi upaya pelestarian Cagar Budaya adalah
komitmen bersama, bahwa semua pihak pemerintah, masyarakat dan
swasta (stakeholder) memiliki tanggung jawab bersama dalam upaya
melestarikan Cagar Budaya. Oleh karena upaya pelestarian Cagar
Budaya bukan pekerjaan yang individual maka perlu membangun team

work dannet work secara strategis sehingga upaya pelestarian akan
memperoleh hasil

yang optimal dan berdaya guna untuk berbagai

kepentingan.
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LAMPIRAN
1. Matrik Kinerja dan Pendanaan BPCB Provinsi Bali 2020-2024
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Kode
5181
SK
IKK
SK
IKK

SK
IKK

Sasaran Strategis/ Sasaran
Program/ Sasaran Kegiatan/
Indikator
Pelestarian
dan
Pengelolaan
Peninggalan Purbakala
Meningkatnya
Jumlah
Cagar
Budaya yang Dikelola Lewat
Mekanisme BLU
Cagar Budaya yang Dilestarikan
Meningkatnya Kualitas Layanan,
Manajemen, Sumber Daya, dan
Tatakelola
Naskah Pelestarian Cagar Budaya
Layanan Dukungan Manajemen
Satker
Layanan Sarana Internal
Layanan Perkantoran
Meningkatnya Peran Masyarakat
Luas dan Merata untuk Mengakses
Sarana dan Prasarana Kebudayaan
Masyarakat yang Mengapresiasi
Cagar Budaya
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Unit

25
1

124

2020

1
1

24
1

130

1700

1
1

27
1

151

1825

1
1

30
1

159

2000

1
1

34
1

166

1.038
621

1.639 1.738 1.837 1.940 2.010

Target
Alokasi (dalam jutaan rupiah)
2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

Matrik Kinerja dan Pendanaan

Rekomendasi
Layanan

1
1

1525

Satuan

Unit
Layanan

2010

740

415

539

700

910

200
236
283
311
358
16.357 17.909 17.440 16.792 16.130

886 1.220 1.464 1.611
733
880
968 1.113

Orang
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