RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA)
TAHUN 2015 - 2019

BALAI PELESTARIAN CAGAR BUDAYA
JAWA TENGAH
TAHUN 2015

Rencana Strategis 2015 – 2019
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
Jalan Manisrenggo Km. 1, Prambanan, Klaten 57454
Telp. (0274) 496413, 497912
Fax. (0274) 496413
http://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbjateng/

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah Tahun 2015
– 2019 ini disusun sebagai wujud pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
yang mengamanatkan bahwa Pimpinan Kementerian/Lembaga diwajibkan
menyusun Renstra-KL sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang yang
merupakan penjabaran dari visi dan misi Kementerian/Lembaga dalam
rangka pencapaian sasaran pembangunan nasional secara menyeluruh.
Dalam kaitan dengan hal tersebut di atas, Balai Pelestarian Cagar Budaya
Jawa Tengah telah menyusun Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar
Budaya Jawa Tengah 2015 – 2019 yang memuat visi, misi, nilai-nilai,
penilaian dan kajian lingkungan eksternal dan internal, tujuan, sasaran dan
faktor kunci keberhasilan, serta strategi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa
Tengah dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagai upaya memberikan
informasi yang akuntabel dan terpercaya manyangkut program dan kegiatan
untuk mencapai target dan sasaran pembangunan kebudayaan.
Renstra ini disusun untuk lebih mempertajam arah kebijakan, tujuan dan
sasaran yang akan dicapai, khususnya dengan memuat indikator kinerja
untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan kinerja di lingkungan Balai
Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Dengan berpedoman dengan
Renstra ini, seluruh aparatur di lingkungan Balai Pelestarian Cagar Budaya
Jawa Tengah diharapkan dapat menyelenggarakan kegiatan secara lebih
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sistematis, konsisten, dan seimbang sehingga pencapaian kinerja rencana
strategis yang telah ditetapkan ini dapat dengan mudah diukur.

Klaten, Nopember 2015
Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Jawa Tengah

Dra. Sri Ediningsih, M.Hum.
NIP. 19580501 198103 2 006
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum
Persoalan kebudayaan merupakan bagian penting dalam proses
pembangunan. Kebudayaan terkait dengan persoalan karakter dan
mental

bangsa

yang

menentukan

keberhasilan

pembangunan

nasional dalam rangka mencapai cita-cita bangsa Indonesia sebagai
bangsa yang mandiri, maju, adil dan makmur. Pembangunan melalui
kebudayaan menjadi salah satu faktor penting dan pemersatu dari
semua

kebijakan-kebijakan

yang

akan

diambil

dalam

rangka

pembangunan nasional.
Pembangunan kebudayaan tercakup dalam pembangunan bidang
sosial budaya dan kehidupan beragama yang terkait erat dengan
pengembangan kualitas hidup manusia dan masyarakat Indonesia,
sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005 – 2025,
yang mengamanatkan bahwa pembangunan bidang sosial budaya
dan kehidupan beragama diarahkan pada pencapaian sasaran untuk
mewujudkan masyarakat Indonesia yang berakhlak mulia, bermoral,
beretika, berbudaya, dan beradab; dan mewujudkan bangsa yang
berdaya saing untuk mencapai masyarakat yang lebih makmur dan
sejahtera.
Dalam pembangunan kebudayaan, terciptanya kondisi masyarakat
yang berakhlak mulia, bermoral, dan beretika sangat penting bagi
terciptanya suasana kehidupan masyarakat yang penuh toleransi,
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tenggang rasa, dan harmonis. Disamping itu, kesadaran akan budaya
memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai
dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan menciptakan iklim
kondusif serta harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan
mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan
dengan nilai-nilai kebangsaan.
Salah satu bentuk sumberdaya kebudayaan adalah Cagar Budaya,
Cagar Budaya merupakan aset nasional yang memiliki nilai penting
bagi pengembangan sejarah, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan.
Penanganan cagar budaya sangat signifikan keberadaannya dalam
menumbuhkan pemahaman dan perkembangan masyarakat terhadap
kebudayaan sekaligus mengelolanya sehingga dapat meningkatkan
kualitas kehidupannya.
Propinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 35 Kabupaten/Kota sendiri
merupakan wilayah yang kaya akan Cagar Budaya dalam beragam
bentuk dan periodisasi. Tidak sedikit dari cagar budaya yang telah
menunjukkan potensinya untuk dapat dimanfaatkan oleh pemangku
kepentingan terkait baik dari sektor ekonomi, pendidikan, pariwisata,
dan seni-budaya. Sementara itu, masih banyak pula cagar budaya
yang masih memerlukan penanganan, dalam hal ini pelestarian,
dalam rangka mewujudkan kondisi Cagar Budaya yang layak untuk
dimanfaatkan bagi kepentingan pengembangan sejarah, kebudayaan,
dan ilmu pengetahuan serta manfaat pragmatis lainnya.
Oleh karena itulah, peran strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya
Jawa Tengah berada sebagai lembaga yang diharapkan mampu
menggerakkan dinamika pelestarian Cagar Budaya. Hal ini tidak lepas
dari hakekat Cagar Budaya itu sendiri yang tidak dapat diperbarui,
tidak lepas dari kaidah otentisitas, sehingga nilai pentingnya dapat
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lestari dan dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang
sebagai salah satu materi penting dalam peneguhan jatidiri bangsa.
Balai Pelestarian Cagar BudayaJawa Tengah adalah Unit Pelaksana
Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Balai
Pelestarian

Cagar

BudayaJawa

Tengah

yang

berkantor

di

Jl.

Manisrenggo Km. 1 Prambanan, Kabupaten Klaten wilayah kerjanya
meliputi Provinsi Jawa Tengah yang terdiri atas 35 kabupaten/kota.
Kontribusi yang dapat diberikan oleh Balai Pelestarian Cagar Budaya
Jawa Tengah adalah pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan
cagar budaya. Sebagai Unit Pelaksana Teknis (UPT) dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan yang menangani pelestarian cagar
budaya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah diharapkan
mampu meningkatkan pelestarian cagar budaya di wilayah kerjanya
dengan mengedepankan nilai-nilai penting dari masing-masing Cagar
Budaya

untuk

ilmu

pengetahuan,

sejarah,

kebudayaan,

serta

kepariwisataan yang pada akhirnya ikut andil dalam kegiatan riil
pembangunan masyarakat berbudaya. Selain itu, dengan konsep
bahwa pelestarian berorientasi pada upaya mewujudkan Cagar
Budaya yang layak untuk dimanfaatkan, tergambarkan bahwa efek
yang

akan

timbul

akan

cukup

signifkan

bagi

peningkatan

pemberdayaan masyarakat. Hal ini tidak lepas dari pemikiran bahwa
dengan adanya Cagar Budaya yang layak untuk dimanfaatkan,
masyarakat akan memperoleh kesempatan untuk bersinergi dengan
keberadaan Cagar Budaya di dekatnya.
Sebagai bukti masa lampau benda-benda peninggalan sejarah dan
purbakala adalah warisan leluhur bangsa dan merupakan aset
nasional yang dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat
secara umum, baik untuk kepentingan ideologis, akademis maupun
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kepentingan yang bersifat ekonomis. Adapun yang dimaksud dengan
kepentingan ideologis sering dikaitkan dengan fungsi pendidikan
dalam rangka memperkuat identitas budaya atau jati diri sebuah
bangsa. Sementara itu yang dimaksud dengan kepentingan akademis,
sebagai bukti masa lampau benda-benda tersebut merupakan obyek
studi

dan

penelitian

berfungsi

untuk

pengembangan

ilmu

pengetahuan. Hasil penelitian yang dapat dijadikan sebagai bahan
penulisan sejarah,

sehingga merupakan sumber informasi bagi

generasi

dan

sekarang

yang

akan

datang

mengenai

sejarah

kehidupan bangsanya. Sedang yang termasuk dalam pengertian
ekonomis, bahwa benda peninggalan sejarah dan purbakala sebagai
aset bangsa atau daerah dapat dimanfaatkan untuk pemberdayaan
ekonomi masyarakat dan umum.
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah mempunyai tugas
melaksanakan pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar
budaya. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Balai Pelestarian
Cagar Budaya Jawa Tengah mempunyai fungsi :
1. pelaksanaan penyelamatan dan pengamanan cagar budaya;
2. pelaksanaan zonasi cagar budaya;
3. pelaksanaan pemeliharaan dan pemugaran cagar budaya;
4. pelaksanaan pengembangan cagar budaya;
5. pelaksanaan pemanfaatan cagar budaya;
6. pelaksanaan dokumentasi dan publikasi cagar budaya;
7. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya;
8. fasilitasi pelaksanaan pelestarian dan pengembangan tenaga
teknis di bidang pelestarian cagar budaya; dan
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9. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Pelestarian Cagar
Budaya.

1.2. Potensi dan Permasalahan
Dalam menjabarkan potensi dan permasalahan, unsur-unsur yang
saling terkait adalah subjek dan objek. Dalam hal ini Balai Pelestarian
Cagar

Budaya

Jawa

Tengah

merupakan

subjek

atau

pelaku

sedangkan Cagar Budaya merupakan objeknya. Dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya, Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
memiliki modal dasar yang menggambarkan potensi sebagai berikut
:
1. Dasar Hukum yang terdiri atas :
a. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian
Negara;
b. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
c. Peraturan

Pemerintah

Nomor

10

Tahun

1993

tentang

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang
Benda Cagar Budaya;
d. Peraturan

Pemerintah

Nomor

8

Tahun

2006

Tentang

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
f. Peraturan Presiden Nomor 165 Tahun 2014 Tentang Penataan
Tugas dan Fungsi Kabinet Kerja;
g. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi
Kementerian Negara:
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015
Tentang Tentang Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan;
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i.

Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 Tentang Pedoman
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

j.

Keputusan

Presiden Nomor 121/P

Tahun

2014 tentang

Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet
Kerja Periode 2014 – 2019;
k. Peraturan

Menteri

Pemberdayaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk
Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu atas LAKIP;
l.

Peraturan

Menteri

Pemberdayaan

Aparatur

Negara

dan

Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman
Evaluasi Atas Implementasi SAKIP;
m. Peraturan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Republik

Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja di Lingkungan Kemendikbud;
n. Peraturan

Menteri

Pendidikan

dan

Kebudayaan

Republik

Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
o. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30
Tahun

2015

tentang

Organisasi

dan

Tata

Kerja

Balai

Pelestarian Cagar Budaya;
p. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 28
Tahun 2013 tentang Rincian Tugas Balai Pelestarian Cagar
Budaya
2. Sumber Daya Manusia (pegawai)
Jumlah pegawai Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
adalah 349 (tiga ratus empat puluh enam) orang.
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GOLONGAN
NO
1

JUMLAH

PEGAWAI
Pejabat Struktural

I

II

III

IV

-

-

1

2

3

11

74

17

-

102

77

128

39

-

244

88

202

57

2

349

Tenaga
2
3

Administratif
Tenaga Teknis
JUMLAH

Dalam hal kondisi pegawai sebagai potensi yang dimiliki, perlu
diketahui bahwa mayoritas di antaranya adalah tenaga teknis
yang memiliki ketrampilan dan keahlian di bidang pelestarian
cagar budaya. Kondisi ini dapat dikatakan sebagai potensi
mengingat ketrampilan dan keahlian tersebut di atas cukup langka
yang belum tentu dimiliki oleh lembaga-lembaga lainnya.
Selain sumber daya manusia yang berstatus Pegawai Negeri Sipil,
pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya
Jawa Tengah juga didukung oleh tenaga kontrak sebagai berikut:
a. Juru Pelihara
Jumlah Juru Pelihara Non PNS Balai Pelestarian Cagar Budaya
Jawa Tengah adalah 91 orang untuk situs/cagar budaya di
wilayah Provinsi Jawa Tengah;
b. Satpam
Jumlah Satpam Non PNS Balai Pelestarian Cagar BudayaJawa
Tengah adalah 38 orang untuk situs/cagar budaya di wilayah
Provinsi Jawa Tengah;
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c. Pramubakti
Jumlah Pramubakti (sopir, tenaga kebersihan/pemeliharaan
kantor) Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah adalah
5 orang.
3. Sarana Prasarana
Balai

Pelestarian

melaksanakan

Cagar

tugas

dan

Budaya

Jawa

fungsinya

Tengah

didukung

dalam

sarana

dan

prasarana berupa peralatan teknis dan administrasi yang terdaftar
dalam Daftar Inventaris Kekayaan Milik Negara/Barang Milik
Negara (IKMN/BMN).
4. Anggaran
Untuk membiayai pelaksanaan tugas dan fungsinya, setiap tahun
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah mendapat alokasi
anggaran

melalui

RKAKL

Kementerian/Lembaga)

dan

(Rencana
DIPA

Kerja

(Daftar

dan

Isian

Anggaran

Pelaksanaan

Anggaran).
5. Kelembagaan atau Organisasi
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah dipimpin oleh
seorang kepala yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh
seorang sub bagian tata usaha dan seorang seksi pelindungan,
pengembangan

dan

pemanfaatan.

Bagan

struktur organisasi

adalah sebagai berikut :
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Kepala Balai Pelestarian Cagar Budaya
Jawa Tengah

Sub Bagian Tata Usaha

Seksi Pelindungan,
Pengembangan dan Pemanfaatan

Fungsional Umum

Fungsional Umum

a. Subbagian Tata Usaha
Subbagian Tata Usaha berada di bawah dan bertanggung
jawab

langsung

kepada

Kepala.

Subbagian

Tata

Usaha

mempunyai tugas sebagai berikut :
1) melakukan penyusunan program kerja Subbagian dan
konsep program kerja Balai;
2) melakukan penyusunan rencana, program, dan anggaran
Balai;
3) melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja
barang, belanja modal, dan pembayaran lainnya;
4) melakukan urusan pembukuan, verifikasi, penghitungan
anggaran, dan pertanggungjawaban anggaran Balai;
5) melakukan penyusunan laporan daya serap anggaran;
6) melakukan penyusunan
pendayagunaan

dan

bahan formasi dan
pengembangan

rencana

pegawai

di

lingkungan Balai;
7) melakukan urusan mutasi pegawai di lingkungan Balai;
8) melakukan penyusunan bahan usul penilaian angka kredit
jabatan fungsional di lingkungan Balai;
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9) melakukan penyusunan data dan informasi kepegawaian
dan administrasi penilaian prestasi/kinerja pegawai di
lingkungan Balai;
10) melakukan penyusunan usul pegawai yang akan mengikuti
latihan prajabatan, ujian dinas, pendidikan dan pelatihan
penjenjangan dan teknis pegawai, izin belajar, tugas
belajar, dan ujian penyesuaian ijazah di lingkungan Balai;
11) melakukan

urusan

pembuatan

kartu

pegawai,

kartu

isteri/kartu suami, asuransi kesehatan, tabungan asuransi
pensiun,

tabungan

perumahan,

dan

pemeriksaan

kesehatan pegawai di lingkungan Balai;
12) melakukan urusan disiplin dan pembinaan pegawai di
lingkungan Balai;
13) melakukan usul pemberian

sanksi dan

penghargaan

pegawai di lingkungan Balai;
14) melakukan usul pemberhentian dan pemensiunan pegawai
di lingkungan Balai;
15) melakukan urusan analisis jabatan dan analisis organisasi
di lingkungan Balai;
16) melakukan penyusunan sistem dan prosedur kerja di
lingkungan Balai;
17) melakukan penerimaan, pencatatan, dan pendistribusian
surat masuk dan surat keluar di lingkungan Balai;
18) melakukan

penataan,

pemeliharaan,

dan

usul

penghapusan arsip dan dokumen di lingkungan Balai;
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19) melakukan

penyusunan

rencana

kebutuhan

dan

pengadaan barang milik negara di lingkungan Balai;
20) melakukan

penerimaan,

penyimpanan,

dan

pendistribusian barang milik negara di lingkungan Balai;
21) melakukan sistem manajemen dan akutansi barang milik
negara di lingkungan Balai;
22) melakukan urusan pendayagunaan, pemeliharaan, dan
usul penghapusan barang milik negara di lingkungan
Balai;
23) melakukan urusan keamanan, ketertiban, kebersihan, dan
keindahan di lingkungan Balai;
24) melakukan pengaturan penggunaan peralatan kantor,
kendaraan dinas, ruang perkantoran, dan fasilitas lainnya
di lingkungan Balai;
25) melakukan pengaturan penggunaan air, listrik, telepon,
dan gas di lingkungan Balai;
26) melakukan urusan keprotokolan, upacara, penerimaan
tamu, dan rapat dinas di lingkungan Balai;
27) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Subbagian; dan
28) melakukan penyusunan laporan Subbagian dan konsep
laporan Balai.
b. Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan
Seksi Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan berada
di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala.

11

Tugas

dari

Seksi

Pelindungan,

Pengembangan

dan

Pemanfaatan yaitu :
1) melakukan penyusunan program kerja Seksi;
2) melakukan

kajian

pelindungan,

pengembangan,

dan

pemanfaatan Cagar Budaya;
3) melakukan

penyidikan

terhadap

pelanggaran

Cagar

Budaya;
4) melakukan pemindahan Cagar Budaya yang terancam
kelestariannya;
5) melakukan penyusunan bahan penilaian terhadap benda
yang diduga sebagai Cagar Budaya;
6) melakukan

survey

dan

ekskavasi

penyelamatan

dan

pengamanan Cagar Budaya di darat dan di bawah air;
7) melakukan pemberian kompensasi kepada masyarakat
penemu/pemilik Cagar Budaya;
8) melakukan zonasi Cagar Budaya;
9) melakukan

observasi

keterawatan

dan

analisis

kimiawi

maupun

laboratorium terhadap Cagar Budaya;
10) melakukan

pengawetan

secara

tradisional terhadap Cagar Budaya;
11) melakukan studi kelayakan dan studi teknis arkeologis
terhadap Cagar Budaya;
12) melakukan perawatan dan pemugaran Cagar Budaya
serta penataan lingkungan Cagar Budaya;
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13) melakukan adaptasi dan revitalisasi pengembangan Cagar
Budaya;
14) melakukan

pelayanan

perijinan

dan

pengendalian

pemanfaatan Cagar Budaya;
15) melakukan pengumpulan data, penyusunan database, dan
pemutakhiran data Cagar Budaya;
16) melakukan registrasi Cagar Budaya;
17) melakukan penyusunan bahan publikasi pelestarian Cagar
Budaya;
18) melakukan sosialisasi pelestarian Cagar Budaya;
19) melakukan kemitraan di bidang pelestarian Cagar Budaya;
20) melakukan

pemberian

bantuan

teknis

di

bidang

pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan Cagar
Budaya;
21) melakukan

pemberian

bantuan

teknis

di

bidang

pengembangan tenaga teknis di bidang pelestarian Cagar
Budaya;
22) melakukan

pemantauan

dan

evaluasi

pelaksanaan

program pelindungan, pengembangan, dan pemanfaatan
Cagar Budaya;
23) melakukan penyajian koleksi Cagar Budaya;
24) melakukan pengelolaan perpustakaan Balai;
25) melakukan penyimpanan dan pemeliharaan dokumen
Seksi; dan
26) melakukan penyusunan laporan Seksi.
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Dalam melaksanakan tugasnya, Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi
Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan dibantu oleh para
Fungsional Umum.
Cagar Budaya yang terdapat di wilayah kerja Balai Pelestarian Cagar
Budaya Jawa Tengah ada dalam jumlah yang banyak, beragam
bentuk, berasal dari beragam periodisasi kesejarahan, dan beberapa
di antaranya memiliki karakteristik yang langka atau bahkan tidak
terdapat di wilayah lain di Indonesia.
Sebagai gambaran, jumlah Cagar Budaya yang telah terinventarisasi
sampai dengan Nopember tahun 2015 adalah sebagai berikut :
1.

Bersifat Tidak Bergerak

: 2.159 buah;

2.

Bersifat Bergerak

: 7.294 buah.

Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia
yang memiliki keanekaragaman kekayaan Cagar Budaya. Namun
demikian, pada sisi yang lain terdapat sejumlah masalah yang
dihadapi dalam pelestarian dan pengelolaan keanekaragaman Cagar
Budaya tersebut. Berikut ini beberapa permasalahan mendasar
berkaitan dengan Cagar Budaya di Provinsi Jawa Tengah :
1. Pelindungan Cagar Budaya
a. kesiapan Pemda (Pemprov, Pemkot/Pemkab) dalam proses
pendaftaran dan penetapan cagar budaya, baik dari SDM
dan anggaran;
b. banyak cagar budaya yang belum memiliki pengamanan, baik
dalam bentuk sumber daya manusia maupun sarana prasana;
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 prinsip pelestarian;
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d. belum semua potensi data arkeologis tersingkap, baik yang
berada di darat maupun di

air;

e. banyak cagar budaya yang terancam oleh bencana alam
(banjir, longsor, erupsi gunung berapi, gempa bumi, lumpur
panas, gas alam, puting beliung) karena belum tersedia
sarana mitigasi bencana;
f. pengumpulan temuan cagar budaya belum dapat dilakukan
secara

maksimal

dikarenakan

belum

cukupnya

tempat

penyimpanan temuan cagar budaya yang layak;
g. banyak

bangunan

cagar

budaya

yang

terlantar,

tidak

terpelihara karena belum ada sumber daya manusia untuk
pemeliharaannya maupun sarana prasarana;
h. Balai Pelestarian Cagar Budaya mempunyai kewenangan yang
terbatas untuk melakukan pemeliharaan terhadap cagar
budaya yang dimiliki perorangan atau lembaga organisasi;
i.

banyak situs atau kawasan cagar budaya yang belum
dibuatkan kajian zonasi;

j.

hasil kajian zonasi belum ditetapkan menjadi undang-undang
atau peraturan, sehingga pelindungan hukum dari aspek
keruangan belum maksimal;

k. percepatan penyelesaian pekerjaan pemugaran terhambat
karena belum cukupnya ketersediaan peralatan.
2. Pengembangan dan Pemanfaatan Cagar Budaya
a. pengembangan cagar budaya yang dilakukan oleh orang atau
lembaga lain belum sesuai dengan tujuan peletarian;
b. sumber daya manusia, metode dan teknik yang ada belum
dapat menjawab persoalan pengembangan cagar budaya;
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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.
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BAB II
VISI, MISI, DAN TUJUAN

2.1. Visi
Selain mempunyai nilai penting bagi perkembangan sejarah, ilmu
pengetahuan, dan kebudayaan serta kehidupan bangsa, Cagar
Budaya sebagai sumber daya budaya memiliki sifat yang terbatas
(finite), mudah rusak atau rapuh (vulnerable/fragile), tidak terbaharui
(non renewable), tidak dapat dipindahkan (non movable), dan unik.
Dengan

adanya

permasalahan

yang

dirumuskan

tersebut

sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pelestarian dan pengelolaan
Cagar Budaya di Jawa Tengah perlu ditingkatkan. Berbagai dasar
pemikiran

telah

melakukan tugas

dirumuskan

sebagai

rambu-rambu

di

dalam

dan fungsi, yang harus dipedomani agar selaras

dengan apa yang dijabarkan dalam Rencana Strategis Pembangunan
Kebudayaan tahun 2015 - 2019. Untuk itu Balai Pelestarian Cagar
Budaya

Jawa

pembangunan

Tengah

yang

kebudayaan

merupakan

nasional

salah

merumuskan

satu

pelaku

Visi

sebagai

berikut:

“Terwujudnya Peningkatan Pelindungan dan
Apresiasi Cagar Budaya di Jawa Tengah”
2.2. Misi
Dalam rangka

mewujudkan visi tersebut di atas serta berpedoman

terhadap tugas pokok dan fungsi

Balai Pelestarian Cagar Budaya
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Jawa

Tengah

yang

berperan

sebagai

pelaksana

kebijakan

Kebudayaan khususnya dalam bidang kepurbakalaan, maka dapat
dirumuskan Misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah tahun
2015 – 2019 adalah :
1. Meningkatkan kualitas pelindungan Cagar Budaya;
2. Meningkatkan apresiasi masyarakat untuk mengaktualisasikan
nilai-nilai budaya.

2.3. Tujuan
Berdasarkan visi dan misi Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa
Tengah yang telah ditetapkan, dirumuskanlah tujuan sebagai berikut
:
1. Melindungi cagar budaya;
2. Mengembangkan dan memanfaatkan cagar budaya.

2.4. Sasaran Strategis
Sasaran strategis yang ditetapkan adalah sebagai berikut :
1. Meningkatnya cagar budaya yang teregistrasi dan dilestarikan;
2. Meningkatnya pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap
cagar budaya.
Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu
yang akan dicapai/dihasilkan secara nyata oleh Balai Pelestarian
Cagar Budaya Jawa Tengah dalam kurun waktu satu tahun.
Penetapan sasaran dirumuskan lebih spesifik, terukur, berorientasi
pada hasil, dapat dicapai, dan memiliki kurun waktu satu tahun.
Dalam sasaran dirancang pula indikator pencapaian sasaran, yaitu
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ukuran

tingkat

keberhasilan

pencapaian

sasaran

yang

telah

diidentifikasi untuk diwujudkan pada tahun yang bersangkutan dan
disertai dengan targetnya masing-masing sebagai berikut :
1. Jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan (termasuk di dalamnya
Cagar Budaya yang Dikelola dan Diinventarisasi);
2. Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian Cagar Budaya;
3. Dokumen Pelestarian Cagar Budaya;
4. Pembebasan Lahan situs Cagar Budaya milik masyarakat;
5. Jumlah Peserta Internalisasi Cagar Budaya.
Masing-masing tujuan mempunyai sasaran yang diupayakan untuk
dapat dicapai dalam kurun waktu perencanaan secara berkelanjutan
dan

memiliki

dukungan

secara

nyata

terhadap

tujuan

yang

ditetapkan di dalam rencana kerja. Dalam bentuk matriks, rencana
kerja lima tahunan Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
2015 – 2019 adalah sebagai berikut :

19

VI SI

TERWUJUDNYA
PENINGKATAN
PELINDUNGAN DAN
APRESIASI CAGAR
BUDAYA DI JAWA
TENGAH

MI SI

1 Meningkatkan Kualitas
Pelindungan Cagar
Budaya

TU J UA N

SA SA RAN STRATEG IS

IN DIK ATO R SA SA RAN

1 Melindungi cagar budaya

1 Meningkatnya Cagar
Budaya yang teregistrasi
dan dilestarikan

1 Jumlah Cagar Budaya
yang dilestarikan
(termasuk di dalamnya
Cagar Budaya yang
Dikelola dan
Diinventarisasi)
2 Jumlah Naskah Hasil
Kajian Pelestarian Cagar
Budaya
3 Dokumen Pelestarian
Cagar Budaya
4 Pembebasan Lahan situs
Cagar Budaya milik
masyarakat
1 Jumlah Peserta
Internalisasi Cagar
Budaya

2 Meningkatkan Apresiasi
1 Mengembangkan dan
Masyarakat untuk
memanfaatkan cagar
Mengaktualisasikan Nilaibudaya
Nilai Budaya

1 Meningkatnya
pemahaman dan
apresiasi masyarakat
terhadap Cagar Budaya

2015

TA RG ET KI NERJA
20 16 2017 2018

201 9

487

487

487

487

3

3

3

3

3

2

2

2

2

2

3

3

3

3

1.115

1.115

1.115

1.115

201 5

487 5,408,249,000

2016

REN CA NA A NG G ARA N
2017
2 018

2019

5,678,661,450

5,962,594,523

6,260,724,249

6,573,760,461

141,829,000

148,920,450

156,366,473

164,184,796

172,394,036

87,547,000

91,924,350

96,520,568

101,346,596

106,413,926

3 3,897,120,000

4,091,976,000

4,296,574,800

4,511,403,540

4,736,973,717

510,976,200

536,525,010

563,351,261

591,518,824

1.115

486,644,000
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

Faktor kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dihimpun dari
kondisi internal dan eksternal Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah
merupakan kondisi yang mungkin berkembang dan timbul di kemudian hari
yang akan mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Pelestarian
Cagar Budaya Jawa Tengah. Dengan diketahuinya faktor yang paling
berpengaruh baik positif maupun negatif terhadap perkembangan Balai
Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah, dari Analisis Kekuatan, Kelemahan,
Peluang dan Ancaman (SWOT Analysis) ditentukan asumsi strategis, yaitu:
1. Menggunakan kekuatan yang ada pada organisasi untuk memanfaatkan
peluang;
2. Memanfaatkan peluang untuk mengatasi ancaman;
3. Mengatasi kelemahan yang ada dengan memanfaatkan peluang; dan
4. Mewaspadai dan mencegah ancaman kelemahan yang menjadi ancaman
bagi terwujudnya visi dan misi.
Dengan melihat keterkaitan masing-masing faktor (aspek kekuatan dan
kelemahan) dengan visi, misi yang hendak dicapai, maka rumusan hasil
analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:
1. Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia aparatur
Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah agar menjadi profesional;
2. Dukungan sumber daya yang memadai;
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3. Adanya

rancangan

pelestarian
prosedur

dan
baku

program

yang

pemanfaatan
(standard

cagar

operating

mendukung
budaya

sepenuhnya

dan

procedure)

upaya

disertai adanya
yang

mendukung

kebijakan pelestarian cagar budaya;
4. Adanya koordinasi dengan semua pihak agar dapat saling mendukung
dalam pelestarian cagar budaya.
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BAB IV
PENUTUP

Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah sebagai salah satu Unit
Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
harus menyusun Rencana Strategis. Renstra Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan adalah dokumen perencanaan Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Balai Pelestarian Cagar
Budaya Jawa Tengah mencakup materi visi, misi, tujuan, sasaran strategis,
strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang bersifat
indikatif sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Cagar Budaya
Jawa Tengah.
Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah ini sebagai
rencana jangka menengah yang masih bersifat strategik dan indikatif
memerlukan tindak lanjut berupa penjabaran secara teknis operasional setiap
tahunnya sebagai upaya yang berkesinambungan (rolling plan) dalam kurun
waktu lima tahun. Untuk mengimplementasikan Rencana Strategis Balai
Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah Tahun 2015 -2019 secara optimal,
diperlukan kerjasama dan koordinasi dari berbagai pihak di lingkungan
internal dan eksternal baik di tingkat antarinstansi pemerintah, pemerintah
daerah, swasta, dan masyarakat.
Dalam

rangka

menumbuhkan

upaya

yang

sinergis

dalam

rangka

mengaktualisasikan Rencana Strategis Balai Pelestarian Cagar Budaya Jawa
Tengah Tahun 2015 -2019, diperlukan keterpaduan, kerjasama, keterbukaan
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dan etos kerja seluruh personil dan satuan kerja di lingkungan Balai
Pelestarian Cagar Budaya Jawa Tengah. Pelaksanaan Rencana Strategis Balai
Pelestarian Cagar Budaya Jawa TengahTahun 2015 - 2019 selama kurun
waktu 5 tahun tidak akan terlepas dengan kondisi yang berkembang
sehingga pada waktunya dapat disempurnakan.
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