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Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmat-

Nya Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku berhasil menyelesaikan penyusunan 

laporan kinerja tahun 2021. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 

Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada 

setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. Laporan ini 

menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis beserta indikator kinerjanya 

sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku tahun 

2021. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku pada tahun 2021 menetapkan 2(dua) 

sasaran  dan 3(tiga) indikator kinerja. Secara umum Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi 

Maluku  telah berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. 

Meskipun telah banyak capaian keberhasilan, namun masih banyak permasalahan yang perlu 

diselesaikan di tahun mendatang. Permasalahan tersebut diantaranya pandemi Covid-19 juga 

minimnya SDM. Dengan dukungan dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan, 

diharapkan permasalahan yang dihadapi tersebut dapat segera terselesaikan. Melalui laporan 

kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan 

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku  pada tahun 2021.  Semoga laporan kinerja ini 

bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, 

perumusan kebijakan bidang pendidikan dan kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun 

mendatang. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

terselesaikannya laporan kinerja Balaib Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku  pada tahun 

2021.  

  

  

Ambon, Januari 2022          

Kepala BPNB Provinsi Maluku  

 

 

 Drs. Rusli Manorek 
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Laporan kinerja Pelestarian Nilai Budaya Maluku 2021 menyajikan tingkat pencapaian 2 

sasaran dengan 3 indikator kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 

2021. Tingkat ketercapaian dan ketidakcapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada 

Bab III.  

Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:  

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian 

Nilai Budaya Provinsi Maluku memiliki program Pelestarian Nilai Budaya dengan Sasaran 

Kegiatan (SK) berupa Meningkatnya jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform 

festival budaya tingkat nasional dan meningkatkan tata kelola satuan kerja di lingkungan 

Ditjen Kebudayaan. Sedangkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) berupa Jumlah festival budaya 

yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional, Rata-rata predikat Satker 

minimal BB dan Rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94.  

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2021 mengelola 

anggaran sebesar Rp. 9.072.601.000,- (Sembilan milyar tujuh puluh dua juta enam ratus satu 

ribu rupiah). Namun seiring berjalannya waktu, pagu anggaran direvisi menjadi Rp. 

7.983.101.000,- (Tujuh milyar sembilan ratus delapan puluh tiga juta seratus satu ribu 

rupiah). Realisasi fisik sebesar 100% sedangkan untuk realisasi keuangan sebesar Rp. 

7.998.316.667,- (Tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta tiga ratus enam 

belas ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah)atau sebesar 100.19%. 

 Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara lain:  

1. Terjadinya penyebaran pandemi Covid-19 yang tidak dapat diprediksi dan terkontrol 

juga adanya PSBB/PPKM, New Normal, sehingga sulit merumuskan kegiatan dengan 

tepat. 

2. Perubahan pola kerja pegawai dengan adanya Work From Home 

3. Dalam pelaksanaan kegiatan yang melibatkan sekolah, sekolah kurang  merespon dan 

terlibat dikarenakan kesadaran guru yang kurang dalam penanaman nilai karakter. 

4. Letak geografis yang bercirikan kepulauan dengan kondisi alam yang tidak sesuai 

dengan musim berpotensi besar pada kelancaraan pelaksanaan kegiatan.  

Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul  antara lain: 

1. Melakukan revisi POK secara berkala. 

2. Membuat laporan pertanggungjawaban tepat waktu. 

3. Mengalihkan sebagian anggaran untuk keperluan pencegahan penyebaran Covid-19. 

4. Menjalin dan meningkatkan koordinasi yang baik dengan pihak terkait  . 

5. Lebih meningkatkan pemahaman kepada sekolah (guru) dalam ketelibatan siswa pada 

kegiatan yang dapat menanamkan nilai karakter. 
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6. Membuat perancanaan yang baik sesuai dengan musim/kondisi.  

7. Mengalihkan kegiatan tatap muka (menghadirkan banyak orang) dengan kegiatan 

virtual. 

Secara garis besar target dan realisasi anggaran tahun 2021 BPNB Provinsi Maluku dapat 

dilihat pada tabel dibawah: 

No Output Rencana 2021 Realisasi 2021 

Vol Satuan Anggaran Vol Satuan Anggaran % 

1 Kajian Nilai Budaya 5 Naskah 499.530.000 5 Naskah 495.630.000 99.22 

2 Karya Budyaa yang 

Dilestarikan 

13 Karya 

Budaya 

716.885.000 14 Karya 

Budaya 

711.845.000 99.3 

3 Event Nilai Budaya 

yang Dikembangkan 

dan Dimanfaatkan 

8 Event  3.310.650.000 8 Event 3.293.316.950 99.48 

4 Fasilitasi dan 

Kemitraan Nilai 

Budaya 

15 Fasilitasi  164.650.000 8 Fasilitasi 151.218.000 91.84 

5 Layanan 

Perkantoran 

1 Layanan 2.931.809.000 1  2.989.710.367 101.97 

6 Layanan Umum 1 Layanan 82.777.000 1 Layanan 80.059.000 96.72 

7 Layanan Sarana 

Internal 

1 Layanan 276.800.000 1 Layanan 276.537.350 99.91 

 TOTAL   7.983.101.000   7.998.316.667 100.19 
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A. GAMBARAN UMUM 
 

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 Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Provinsi Maluku selaku Satker yang menangani pelestarian kebudayaan. Kebudayaan adalah 

keseluruhan gagasan, perilaku dan hasil karya manusia yang dikembangkan melalui proses 

belajar dan adaptasi terhadap lingkungannya yang 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. 

Dalam rangka mencapai visi pembangunan bidang kebudayaan, Kemendikbudristek terus 

memperkuat ketahanan budaya Indonesia dan menggali potensi kebudayaan untuk 

membangun kesejahteraan bangsa. Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 

tentang Pemajuan Kebudayaan, Kemendikbudristek memberikan kepastian landasan hukum 

untuk meningkatkan ketahanan budaya bangsa melalui revitalisasi nilai-nilai, tradisi, dan 

sejarah Indonesia. Dengan demikian, jati diri dan kepercayaan diri bangsa terus kokoh dalam 

menghadapi pengaruh dan dampak masuknya budaya-budaya eksternal ke Indonesia. 

Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis 

yang berada di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan, Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku  

pertama kali dibentuk tahun 2015  sesuai dengan peraturan 0303/OT/1995. Sejak tanggal 4 

Oktober 1995 dengan nama Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Ambon. Sejak Pada 

tahun 2012 Balai kembali ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2012 

tanggal 20 Juli 2012. Selanjutnya nomenklatur Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik 
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Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelestarian Nilai 

Budaya yang disingkat BPNB. Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku dipimpin oleh Drs 

Rusli Manorek. Jumlah SDM sebanyak 32 pegawai.  BPNB Maluku mempunyai wilayah kerja 

Maluku dan Maluku Utara.  

 

BAGAN ORGANISASI
BALAI PELESTARIAN NILAI BUDAYA

KEPALA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

SUBBAGIAN TATA USAHA

 

 

B. DASAR HUKUM 
 

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain: 

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah; 

3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset dan Teknologi; 

4. Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayan Tahun 2020-2024; 

5. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 

6. Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kemendikbudristek; 

7. Permendikbud Nomor 9 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di 

Lingkungan Kemendikbud. 
 

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI 
 

Maluku dan Maluku Utara memiliki potensi sebagai daerah kantong-kantong budaya yang 

bernilai tinggi, sehingga perlu dilestarikan, dikembangkan dan dimanfaatkan untuk 
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memperkokoh jati diri dan identitas bangsa. Kekayaan budaya tersebut bisa berupa tokoh 

sejarah, peristiwa sejarah, kesenian, upacara, adat istiadat/ tradisi, kuliner, kerajinan/ karya 

budaya, desa adat, komunitas seni budaya dan lain-lain. Oleh karena itu eksistensi BPNB 

Provinsi Maluku dengan tugas dan fungsinya sangat diperlukan. Balai Pelestarian Nilai Budaya 

Provinsi Maluku, dibentuk berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 26 tahun 2020 tentang Organisasi Tata dan Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab 

langsung kepada Direktur Jenderal Kebudayaan (Dirjenbud-Kemendikbudristek).  

Tugas Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku yakni melaksanakan pelestarian 

terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan. Sedangkan 

fungsinya antara lain: 

1. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek  tradisi, kepercayaan,kesenian, 

perfilman dan kesejarahan 

2. Pelaksanaan perlindungan terhadap tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan 

kesejarahan  

3. Pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman, dan 

kesejarahan  

4. Pelaksanaan pemanfaatan tradisi kepercayaan, kesenian, perfilman, dan 

kesejarahan;  

5. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian aspek-aspek tradisi, 

kepercayaan,kesenian, perfilman, dan  kesejarahan  

6. Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan, 

pengembangan, dan pemanfaatan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, 

perfilman, dan kesejarahan ; 

7. Pelaksanaan  urusan ketatausahaan BPNB. 
 

 

D. ISU-ISU STRATEGIS/PERMASALAHAN 

Direktorat Jenderal Kebudayaan pada tahun 2020 merumuskan beberapa isu strategis terkait 

pemajuan kebudayaan nasional. Adapun di antara isu strategis tersebut yang memiliki 

relevansi dengan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB) antara lain sebagai 

berikut:  

1. Menyediakan ruang bagi keragaman ekspresi budaya dan mendorong interaksi budaya 

untuk memperkuat kebudayaan yang inklusif dengan cara sebagai berikut:  

a.    Melindungi kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai 

budayanya,  

b.  Meningkatkan upaya pelindungan dan pengembangan cagar budaya sebagai bukti 

ekspresi keragaman budaya, dan  

c.     Mendorong interaksi budaya lintas kelompok dan daerah dengan semangat persatuan 

dan kebersamaan.  

2. Melindungi dan mengembangkan nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional untuk 

memperkaya kebudayaan nasional dengan cara sebagai berikut:  
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a. Melindungi dan mengembangkan nilai-nilai budaya bahari yang menjadi watak 

kebudayaan bangsa Indonesia,  

b.  Melindungi dan mengembangkan nilai-nilai dan pengetahuan yang terkandung dalam 

cagar budaya agar dapat dimanfaatkan untuk penguatan jatidiri bangsa di masa kini 

maupun mendatang, 

c.  Meningkatkan pelindungan terhadap nilai, ekspresi dan praktik kebudayaan tradisional.  
 

Kedua isu strategis terkait pemajuan kebudayaan nasional tersebut tentu sesuai dengan isu 

strategis yang dihadapi terkait pemajuan kebudayaan di wilayah kerja Balai Pelestarian Nilai 

Budaya Provinsi Maluku. Jika isu strategis tersebut dijabarkan sesuai dengan aspek 

pelestarian yang dilakukan oleh BPNB Provinsi Maluku selama tahun anggaran 2021, maka 

penjabarannya sebagai berikut:  
 

1. Pelindungan 

a. Beberapa Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) yang terdapat di wilayah kerja BPNB 

Provinsi Maluku perlu diinternalisasikan kepada generasi muda. Oleh karena itu isu 

strategis dalam rangka pelindungan terhadap OPK ditempuh dengan internalisasai 

melalui beberapa kegiatan festival dan fasilitasi dan kemitraan. 

b. Pelaksanaan inventarisasi, dokumentasi dan publikasi OPK sebagai bentuk upaya 

penyelamatan.  

2. Pengembangan 

a. Penyebarluasan OPK melalui kegiatan dialog, seminar, sosialisasi dan pameran bagi 

masyarakat adat/komunitas seni dan budaya/pemerintah daerah khususnya di wilayah 

kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku. 

b. Pelaksanaan kajian OPK sebagai bentuk upaya pengembangan.  

3. Pemanfaatan 

Festival dijadikan sebagai ajang pelibatan seniman dalam mengekspresikan dan 

mendayagunakan OPK. 

Permasalahan utama yang dihadapi Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku dalam 

mencapai target kinerja tahun anggaran 2021 yakni; 

1. Penyebaran pandemi Covid-19, 

2. Perubahan pola kerja pegawai seperti adanya Work From Home,  

3. Penerapan PSBB/PPKM, new normal, sehingga sulit merumuskan kegiatan yang 

melibatkan banyak orang, 

4. Belum optimal koordinasi antara Instansi Terkait dengan Unit Kerja, 

5. Letak geografis yang terdiri  dari kepulauan dengan kondisi alam yang tidak lagi 

sesuai dengan musim sangat berdampak dalam pelaksanaan kegiatan, 

6. Jumlah partisipan masyarakat yang terlibat dalam kegiatan menjadi terbatas 

7. Perencanaan yang masih belum optimal. 
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Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi  tersebut  BPNB Maluku menetapkan Visi dan Misi 

yang mengacu pada Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan  diimplementasikan 

pada Renstra Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku tahun 2020-2024 yang  adalah  

sebagai berikut: 

Visi dan Misi BPNB Maluku 

Visi 

Terwujudnya Pusat Informasi Kebudayaan yang beragam dan berkualitas 

Misi : 

1. Mewujudkan Balai sebagai pusat informasi kebudayaan  

2. Mewujudkan internalisasi dan apresiasi nilai budaya serta fasilitasi dan kemitraan 

3. Mewujudkan SDM yang unggul dan berdaya saing  

Adapun tujuan dan sasaran  yang akan dicapai oleh Balai adalah sebagai berikut : 

Tujuan 

1. Meningkatkan pengkajian, pelestarian dan inventarisasi budaya dan sejarah 

2. Meningkatkan jumlah kegiatan internalisasi fasilitasi dan kemitraan 

3. Meningkatkan SDM yang unggul dan berdaya saing 

Sasaran  

1. Meningkatnya pengkajian, pelestarian dan inventarisasi budaya dan sejarah 

2. Meningkatnya jumlah kegiatan internalisasi fasilitasi dan kemitraan 

3. Meningkatnya pelayanan di bidang tata kelola dan pelayanan publik 

 

Rencana strategis Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku tahun 2020-2024  pada 

hakekatnya merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam 

kurun waktu lima tahun secara sistematis dan berkesinambungan untuk mengembangkan 

dan merumuskan  kebudayaan  Indonesia umumnya dan khususnya Kebudayaan Maluku  

serta melestarikan nilai-nilai tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman  serta kesejarahan. 

Mengacu pada hal tersebut Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku membuat 
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Perjanjian Kinerja tahun 2021 yang menyajikan target-target kinerja yang akan dicapai 

selama tahun 2021 yang tertuang dalam program Pelestarian Budaya.  

Untuk dapat melaksanakan target-target tersebut maka dalam tahun 2021 pagu anggaran 

yang tersedia adalah sebesar Rp. 9.072.601.000,- (Sembilan Milyar Tujuh Puluh Dua Juta 

Enam Ratus Seribu Rupiah) Pagu anggaran yang tersedia tersebut dialokasikan untuk 

merealisasikan sebanyak  2 sasaran strategis dengan 3 indikator kinerja kegiatan. Namun 

seiring berjalannya waktu, ada kebijakan pemotongan anggaran dikarenakan pandemi Covid-

19, sehingga pagu anggaran revisi DIPA terakhir menjadi Rp.7.983.101.000,-(Tujuh Miliyar 

Sembilan Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Satu Rupiah). 

Laporan kinerja ini memuat laporan pelaksanaan, pengukuran capaian kinerja, yang telah 

disusun terlebih dahulu penetapan kinerjanya. Penetapan kinerja merupakan fokus perhatian 

utama, sehingga akan dicapai hasil kerja yang maksimal, yaitu terwujudnya pelestarian, 

pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan, khususnya nilai budaya.  

Dalam rangka mewujudkan pelestarian, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan 

tersebut, maka di dalam Perjanjian Kinerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku 

tahun anggaran 2021 ini dituangkan 2 sasaran strategis yang realisasinya didukung oleh 3 

indikator kinerja dengan total yang diperjanjikan sebesar Rp. 354.685.000,- (Tiga Ratus Lima 

Puluh Empat Juta Enam Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah). Adapun target fisik dan 

anggaran yang tertuang dalam PK tersebut adalah sebagai berikut: 

 

Sebagai mana yang telah disebutkan pada uraian diatas, untuk tahun anggaran 2021 ini PK 

unit kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku dengan Direktorat Jenderal 

Kebudayaan sebanyak 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) yaitu Meningkatnya jumlah festival 

budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional dengan 1 (satu) 

indikator kinerja kegiatan yaitu Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform 

festival budaya tingkat nasional dan sasaran kinerja kedua adalah Meningkatnya tata kelola 

satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

yaitu Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB dan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas 

pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94.6.  
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Event festival yang telah terhubung dengan platform festival budaya tingkat nasional sesuai 

perjanjian kinerja yakni Jalur Rempah. Sedangkan sasaran kinerja Manajemen tata kelola 

Satker adalah B dan rata-rata nilai kinerja anggaran tahun 2021 adalah 100.19% 

Seperti yang telah disebutkan pada uraian diatas, alokasi anggaran untuk pencapaian target 

yang ada di PK sebesar Rp. 354.685.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus 

Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah) dan berhasil diserap sebesar Rp. 353.164.000,- (Tiga Ratus 

Lima Puluh Tiga Seratus Enam Puluh Empat Ribu Rupiah) atau sebesar 99.57%. 

Perbandingan target dan realisasi anggaran untuk pencapaian IKK pada PK Tahun 2021 dapat 

dilihat pada tabel berikut: 

IKK Rencana 2021 Realisasi 2021 

Vol Satuan Anggaran (Rp) Vol Satuan Anggaran (Rp) % 

Jumlah festival budaya 

yang terhubung dalam 

platform festival 

budaya tingkat 

nasional 

1 Festival 354.685.000 1 Festival 353.164.000 99.57 

IKK Satuan Target Realisasi  

Rata-rata predikat 

SAKIP Satker minimal 

BB 

Predikat B Predikat B 

Rata-rata nilai kinerja 

anggaran atas 

pelaksanaan rka-k/l 

satker minimal 94 

Nilai 94.6 Nilai 87.54 
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A. CAPAIAN KINERJA BPNB PROVINSI MALUKU 

Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2016 merupakan acuan ukur yang digunakan 

untuk mengukur keberhasilan /kegagalan program dan kegiatan yang telah direncanakan 

atau sasaran yang akan dicapai. Penyusunan Laporan Kinerja ini dimaksudkan untuk 

menghimpun dan melaporkan kinerja serta memberikan gambaran tentang capaian serta 

hambatan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pelestarian Nilai 

Budaya Provinsi Maluku terutama yang tertuang di PK. Sesuai PK tahun anggaran 2021 unit 

kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Maluku dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan 

sebanyak 2 (dua) Sasaran Kegiatan (SK) yaitu Meningkatnya jumlah festival budaya yang 

terhubung dalam platform festival budaya tingkat nasional dengan 1 (satu) indikator kinerja 

kegiatan yaitu Jumlah festival budaya yang terhubung dalam platform festival budaya tingkat 

nasional dan sasaran kinerja kedua adalah Meningkatnya tata kelola satuan kerja di 

lingkungan Ditjen Kebudayaan dengan 2 (dua) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) yaitu Rata-rata 

predikat SAKIP Satker minimal BB dan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-

K/L Satker minimal 94.6. PK tersebut juga tertuang di dalam aplikasi e-Kinerja sehingga akan 

memudahkan dalam proses monitoring dan pengukuran kinerja. Berikut dapat dilihat 

Perjanjian Kinerja dalam Aplikasi Spasikita pada tabel berikut: 
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Untuk pencapaian target, 1 target festival yang ditetapkan telah dilaksanakan yaitu Jalur 

Rempah pada tanggal  4-10 Agustus 2021 dengan menghasilkan output pendukungan 

kegiatan Jalur Rempah yaitu: 

1. Sektsa, yang dilaksanakan pada tanggal  4-10 Agustus 2021 di Kecamatan Banda 

2. Monolog Happy Salma (Ronggeng), yang dilaksanakan pada tanggal 4-10 Agustus 2021 

di Kecamatan Banda  

3. Workshop dan Kuliner, yang dilaksanakan pada tanggal 5-9 Agustus 2021 di 

Kecamatan Banda 

Sedangkan untuk Manajemen tata kelola Satuan Kerja BPNB Provinsi Maluku memperoleh 

nilainya adalah 67.01% dengan predikat Satker B dan penyerapan kinerja anggaran sebesar 

100.19%%  

Keberhasilan target kinerja tertuang didalam fitur pengukuan capaian kinerja di aplikasi 

Spasikita dengan capaian di triwulan ke-3. Realisasi atau capaian IKK beserta catatan 

kemajuannya dapat dilihat pada tabel berikut: 

 

Disamping Sasaran Kinerja atau output yang dituang di dalam PK, secara keseluruhan rencana 

dan realisasi output kegiatan yang tertuang dalam DIPA BPNB Provinsi Maluku tahun 2021, 

juga perlu adanya perbandingan rencana dan realisasi output yang tertuang dalam DIPA BPNB 

Provinsi Maluku tahun 2020. Untuk mengetahui keberhasilan sasaran kinerja tahun 2020 

dapat dilihat pada tabel berikut: 
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No Output Rencana 2020 Realisasi 2020 

Vol Satuan Anggaran Vol Satuan Anggaran % 

1 Kajian Nilai 

Budaya 

7 Naskah 679.825.000 7 Naskah 565.715.000 83 

2 Karya Budaya 

yang 

Dilestarikan 

13 Karya 

Budaya 

525.315.000 13 Karya 

Budaya 

483.335.000 92 

3 Event Nilai 

Budaya yang 

Dikembangkan 

dan 

Dimanfaatkan 

13 Event 2.224.292.000 13 Event 2.200.992.000 99 

4 Fasilitasi dan 

Kemitraan Nilai 

Budaya 

15 Fasilitasi  259.420.000 10 Fasilitasi 259.420.000 100 

5 Layanan 

Perkantoran 

1 Layanan 3.071.711.000 1  2.799.491.993 91 

6 Layanan Umum 1 Layanan 159.648.000 1 Layanan 159.648.000 100 

7 Layanan Sarana 

Internal 

1 Layanan 183.340.000 1 Layanan 183.340.000 100 

 TOTAL   7.103.551.000   6.376.970.159 89.8 

Sedangkan untuk ketercapaian sasaran kinerja atau output yang tertuang dalam DIPA BPNB 

Provinsi Maluku tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut: 

No Output Rencana 2021 Realisasi 2021 

Vol Satuan Anggaran Vol Satuan Anggaran % 

1 Kajian Nilai 

Budaya 

5 Naskah 499.530.000 5 Naskah 495.630.000 99.22 

2 Karya Budaya 

yang 

Dilestarikan 

13 Karya 

Budaya 

716.885.000 14 Karya 

Budaya 

711.845.000 99.3 

3 Event Nilai 

Budaya yang 

Dikembangkan 

dan 

Dimanfaatkan 

8 Event 3.310.650.000 8 Event 3.293.316.950 99.48 

4 Fasilitasi dan 

Kemitraan Nilai 

Budaya 

15 Fasilitasi  164.650.000 8 Fasilitasi 151.218.000 91.84 

5 Layanan 

Perkantoran 

1 Layanan 2.931.809.000 1  2.989.710.367 101.97 

6 Layanan Umum 1 Layanan 82.777.000 1 Layanan 80.059.000 96.72 

7 Layanan Sarana 

Internal 

1 Layanan 276.800.000 1 Layanan 276.537.350 99.91 

 TOTAL   7.983.101.000   7.998.316.667 100.19 
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Untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai capaian kinerja, maka dijabarkan penjelasan setiap 

SK/output kegiatan yang telah berhasil dilaksanakan oleh BPNB Provinsi Maluku. Penjelasan 

berisi deskripsi kegiatan yang dilaksanakan dapat diuraikan sebagai berikut: 
 

1.1 SK 1: Meningkatnya Jumlah Festival Budaya yang Terhubung dalam Platform Budaya 

Tingkat Nasional 

IKK 1.1 Jumlah Festival Budaya yang Terhubung dalam Platform Budaya Tingkat 

Nasional 

Sesuai yang dituangkan dalam PK BPNB Provinsi Maluku pada awal tahun anggaran 2021, 

target yang ditetapkan dalam IKK1 ialah Jumlah Festival Budaya yang Terhubung dalam 

Platform Budaya Tingkat Nasional. Sesuai target, dilakukan 1(satu) Festival Tingakt Nasional 

yaitu Jalur Rempah dan berhasil dilaksanakan yang lewat beberapa konsep kegiatan, antara 

lain: 

1. Workshop Sketsa Jalur Rempah Banda yang dilaksanakan pada tanggal 4-10 Agustus 

2021 

Kegiatan Sketsa merupakan bagian dari konsep kegiatan yang terhubung platform 

tingkat nasional yakni Jalur Rempah. Kegiatan ini dilaksanakan selama 7 hari dan 

diikuti oleh siswa-siswi, mahasiswa juga seniman di Banda. Tingkat partisipasi peserta 

dalam Workshop desain sketsa 2021 sangat tinggi, hal ini dilihat dari pertanyaan-

pertanyaan dan hasil karya yang di hasilkan oleh peserta workshop. Oleh karena itu 

secara kualitas memberikan nilai positif bagi pengetahuan generasi muda di Banda 

tentang gagasan nilai- nilai budaya dan sejarah Banda serta alamnya yang di tuangkan 

dalam ide kratif desain sketsa. 

Berikut adalah dokumentasi kegiatan tersebut: 
 

  

  

  

2. Monolog Happy Salma (Ronggeng) di Banda yang dilaksanakan pada tanggal 4-10 

Agustus 2021 

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan Jalur Rempah yang dikonsepkan dalam 

sebuah pertujukan seni tari yang dilayangkan oleh Happy Salma bersama masyarakat 

Banda. Kegiatan Monolog Happy Salma (Ronggeng) dilaksanakan selama 7 hari dan 
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diikuti oleh 15 peserta dari masyarakat muda-mudi Banda itu sendiri. Tingkat 

partisipasi peserta dalam Monolog Happy Salma (Ronggeng) sangat tinggi, hal ini 

dilihat dari antusias genrasi muda Banda dalam mengikuti pementasan Tari Rongeng 

yang di ajarkan para seniman tari rongeng melalui kegiatan Workshop. Oleh karena 

itu secara kualitas memberikan nilai positif bagi pengetahuan generasi muda di Banda 

tentang gagasan nilai-nilai budaya dan sejarah Banda serta yang di hubungngkan 

dengan konektivitas budaya Nusantara. 

Berikut adalah dokumentasi kegiatan tersebut: 

  

  
 
 

3.   Workshop Kuliner Jalur Rempah Banda yang dilaksanakan pada tanggal 5-9 Agustus 

2021 

Kegiatan ini merupakan bagian Jalur Rempah yang lebih mengutamakan rempah-

rempah Maluku yang akan diolah menjadi kuliner tradisional. Kegiatan ini 

dilaksanakan selama 5 hari dan diikuti oleh 20 kelompok masyarakat Banda. Tingkat 

partisipasi peserta dalam Workshop Kuliner Banda 2021 sangat tinggi, hal ini dilihat 

dari antusias masyarkaat Banda dalam mengikuti pemaparan materi yang 

disampaikan dan demo masak yang di lakukan para narasumber. Oleh karena itu 

secara kualitas memberikan nilai positif bagi pengetahuan masyaraat di Banda 

tentang kuliner Banda yang di sajikan dalam beragam variasi kuliner. Kegiatan 

diharapkan dapat memberikan dampak bagi rempah Maluku dimata dunia.  

Berikut adalah dokumentasi kegiatan tersebut: 
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Beberapa hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian hasil 

antara lain:  

1. Terhambatnya mobilitas karena kebijakan penanggulangan Covid-19 sesuai level 

PPKM 

2. Daya serap anggaran yang kurang maksimal karena pandemi Covid-19 

Beberapa hambatan diatas berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian hasil. 

Namun, ada solusi/langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat 

tercapai antara lain:  

1. Menyesuaikan dengan kondisi Pandemi 

2. Mematangkan penjadwalan dan optimalisasi anggaran 

 

1.2 SK 2: Meningkatnya Tata Kelola Satuan Kerja di Lingkungan Ditjen Kebudayaan 

IKK 2.1 Rata-rata Predikat SAKIP Satker Minimal BB 

Sesuai yang dituangkan dalam PK BPNB Provinsi Maluku pada awal tahun anggaran 2021, 

target yang ditetapkan dalam IKK2.1 ialah Rata-rata Predikat SAKIP Staker Minimal BB. Sesuai 

target, rata-rata predikat SAKIP BPNB Provinsi Maluku ialah B dengan nilai 67,01. 

Beberapa hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian hasil 

antara lain:  
 

1. Belum adanya keselarasan antara Renstra dengan Perjanjian Kinerja  

2. Belum optimalnya pelaporan kinerja 
 

Beberapa hambatan diatas berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian hasil. 

Namun, ada solusi/langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat 

tercapai antara lain:  

1. Melakukan revisi Renstra untuk pembaharuan yang diturunkan dari Kemedikburistek  

2. Melakukan perbaikan dalam sistem pelaporan kinerja 

Berikut Nilai rata-rata predikat SAKIP BPNB Provinsi Maluku : 
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IKK 2.2 Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker Minimal 94 

Sesuai yang dituangkan dalam PK BPNB Provinsi Maluku pada awal tahun anggaran 2021, 

target yang ditetapkan dalam IKK2.2 ialah Rata-rata Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan 

RKA-K/L Satker Minimal 94.6 Sesuai target, rata-rata nilai kinerja anggaran BPNB Provinsi 

Maluku ialah 87.54%. 

Beberapa hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian hasil 

antara lain:  

1. Pembatasan ruang gerak karena Pandemi Covid-19 

2. Belum optimalnya pelaporan kinerja 

3. Sumber daya manusia yang ada di BPNB Provinsi Maluku yang masih terbatas 

Beberapa hambatan diatas berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian hasil. Namun, 

ada solusi/langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 

antara lain:  

1. Kegiatan yang mengundang banyak orang dialihkan secara daring 

2. Melakukan perbaikan dalam sistem pelaporan kinerja 

3. Dilakukan diklat penguatan Sumber daya manusia pada BPNB Provinsi Maluku 

Berikut rata-rata Nilai Kinerja Anggaran BPNB Provinsi Maluku: 

 

 
1.3 Output: Kajian Nilai Budaya 

Kajian nilai merupakan salah satu output kegiatan yang bertujuan terkait aspek perlindungan 

dan pengembangan nilai budaya. Pada tahun 2021, BPNB Provinsi Maluku berhasil melakukan 

pengkajian nilai budaya dengan output sebanyak 5 judul kajian sejarah dan budaya, antara 

lain: 

1. Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Laut di Pesisir Nusalaut 

2. Sistem Perkawinan Orang Buru di Namlea 

3. Kearifan Lokal Masyarakat Lolobata di Halmahera Selatan 

4. Rumah Tradisional Makian di Pulau Makian Bacan 

5. Kesultanan Bacan dalam Persaingan Politik Perdagangan 
 

Beberapa hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian hasil 

antara lain:  

1. Keterbatasan ruang gerak dan mobilitas dalam pencarian data akibat Pandemi Covid-

19 

2. Letak geografis yang bercirikan kepulauan dengan kondisi alam yang tidak sesuai 

dengan musim berpotensi besar pada kelancaraan pelaksanaan kegiatan 

3. Adanya objek kebudayaan yang telah masuk era modernisasi, yakni Arsitektur Rumah 

Tradisional 

Beberapa hambatan diatas berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian hasil. 

Namun, ada solusi/langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat 

tercapai antara lain:  



16 
 

1. Melakukan wawancara secara daring dan memperdalam wawasan melalui studi 

litelatur 

2. Membuat perencanaan yang baik sesuai dengan musim/kondisi. 

3. Membuat poin-poin pemikiran bagi pemerintah daerah yang berdampak pada 

pemajuan kebudayaan kedepan. 

Berikut adalah dokumentasi kegiatan tersebut: 

 

  
 

1.4 Output: Karya Budaya yang Dilestarikan 

BPNB Provinsi Maluku memiliki beragam karya budaya yang tersebar di wilayah kerja baik 

yang masih dilestarikan maupun yang sudah punah. Oleh karena itu, perlu adanya 

pembaharuan data karya budaya melalui inventarisasi agar informasi mengenai karya budaya 

dapat terdokumentasi secara lengkap. Pada tahun 2021, BPNB Provinsi Maluku melakukan 

inventarisasi karya budaya dengan output sebanyak 14  karya budaya, antara lain: 

1. Penginventarisasian karya budaya yang terdiri dari: 

1. Pendataan Sejarah Desa Adat di Saparua Timur 

2. Pendataan Sejarah Desa Adat di Saparua 

3. Pendataan Sejarah Desa Adat di Haruku 

4. Pencatatan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) di Tepa 

5. Pencatatan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) di Kei Kecil 

6. Pencatatan Warisan Budaya Takbenda (WBTB) di Maluku Utara 

2. Perekaman sejarah dan budaya terdiri dari: 

a. Pembuatan Film Dokumenter, antar alain: 

1. Film Dokumenter Tokoh dan Maestro Budaya 

b. Pembuatan Film Dokumentasi Warisan Budaya Takbenda (WBTB) antara lain: 

1. Perekaman Kamplang Kerupuk Lokal Masyarakat Bajo Sangkoang 

2. Perekaman Wier Sikher di Ohoi El Kei Besar 

3. Perekaman Tradisi Fena Fenut dalam Perkawinan Adat di Buru 

4. Perekaman Tradisi Meja Kaweng di Saparua 

5. Perekaman Tradisi Ujing Tobu di Hulu, Seram Barat 

6. Film Dokumenter Tokoh dan Maestro Budaya 

7. Perekaman Tyarka di Masela 
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Beberapa hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian hasil 

antara lain:  

1. Pemangku kepentingan (Dinas Kebudayaan) tidak banyak mengetahui terkait 

informasi mengenai karya budaya yang dilestarikan 

2. Keterbatasan ruang gerak dan mobilitas dalam pencarian data akibat Pandemi 

Covid-19 

3. Letak geografis yang bercirikan kepulauan dengan kondisi alam yang tidak sesuai 

dengan musim berpotensi besar pada kelancaraan pelaksanaan kegiatan 

4. Kurang adanya keterbukaan Narasumber terhadap data-data sejarah dan budaya 

Beberapa hambatan diatas berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian hasil. 

Namun, ada solusi/langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat 

tercapai antara lain:  

1. Melakukan sosialisasi dan pendampingan ke Pemangku Kepentingan terkait 

informasi karya budaya yang dilestarikan 

2. Melakukan wawancara secara daring 

3. Membuat perencanaan yang baik sesuai dengan musim/kondisi. 

4. Memperdalam wawasan lewat studi pustaka 
 

  Berikut adalah dokumentasi kegiatan tersebut: 
 

  

  
 

1.5 Output: Event Nilai Budaya yang Dikembangkan dan Dimanfaatkan.  

Kegiatan ini meliputi pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya antara lain melalui 

Internalisasi Nilai Budaya, dalam bentuk festival, penanganan dampak covid-19, konser virtual 

BPNB bersosialisasi, pendukungan hari kemerdekaan dan dialog live streaming. Selain itu, 

event ini juga meliputi Penyebarluasan Informasi Nilai Budaya melalui pameran dan pentas 

seni, bioskop keliling, workshop, serta publikasi melalui media cetak. Kegiatan lainnya berupa 
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Penguatan Pendidikan Karakter melalui perekaman rumah adat Im sebagai konten kanal 

budaya. BPNB Provinsi Maluku telah berhasil menyelenggarakan 12 event Nilai Budaya yang 

Dikembangkan dan Dimanfaatkan 

 

A.5.1. Internalisasi Nilai Budaya.  

Kegiatan internalisasi memiliki tujuan untuk menanamkan nilai-nilai budaya khususnya yang 

terdapat di tingkat lokal kepada generasi muda sebagai wujud pengembangan nilai budaya. 

Penanaman nilai-nilai budaya tersebut selanjutnya dapat dimanfaatkan untuk pelestarian 

nilai budaya di Maluku.  

Wujud nyata implementasi internalisasi nilai budaya antara lain melalui festival, penanganan 

covid-19, konser virtual, BPNB bersosialisasi, pengdukungan hari kemerdekaan dan dialog live 

streaming. Masyarakat khususnya generasi muda diberi kesempatan untuk berpartisipasi 

aktif melalui kegiatan tersebut sehingga beberapa nilai budaya bisa dikembangkan dan 

bermanfaat bagi masyarakat. Beberapa kegiatan-kegiatan Internalisasi Nilai Budaya yang 

telah berhasil dilaksanakan di tahun ini antara lain:  
 

1. Festival yang meliputi: 

a. Festival Budaya di Masela 

b. Festival Budaya di Saparua 

c. Festival Tarian Tradisional di Sanana 

2. Penanganan dampak Covid-19 yang meliputi pembagian masker bagi seluruh pegawai, 

penyemprotan disinfektan. 

3. Konser Virtual yang meliputi: 

a. Konser Virtual Maluku dari Masa ke Masa yang disiarkan melalui kanal youtube 

BPNB Provinsi Maluku pada tanggal 4 Juni 2021. Kegiatan konser ini menyuguhkan 

tarian dan nyanyian tradisional Maluku. 

b. Konser Virtual Indonesia Tanguh, Indonesia Tumbuh yang disiarkan melalui kanal 

youtube BPNB Provinsi Maluku pada tanggal 4 September 2021. Kegiatan konser 

ini menyuguhkan tarian dan nyanyian tradisional Maluku. 

c. Konser Virtual Merajut Kebersamaan dalam Semangat Bhineka Tunggal Ika, Kita 

Gelorakan Cinta Budaya yang disiarkan pada tanggal 28 Oktober 2021 Kegiatan 

konser ini menyuguhkan tarian dan nyanyian tradisional Maluku. 

4. BPNB Bersosialisasi yang meliputi: 

a. BPNB Bersosialisasi di Kabupaten Maluku Tenggara 

b. BPNB Bersosialisasi di Kota Tual 

c. BPNB Bersosialisasi di Kabupaten Kepulauan Tanimbar 

d. BPNB Bersosialisasi di Maluku Utara 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai bentuk sosialisasi dan pendampingan kepada 

pemangku kepentingan terkait informasi karya budaya yang dilestarikan (WBTB). 

5. Pendukungan Kegiatan Hari Kemerdekaan yang meliputi semarak kemerdekaan yang 

diikuti oleh seluruh pegawai dan keluarga sebagai bentuk membangun solidaritas dan 

kekeluargaan BPNB Provinsi Maluku dikarenakan pandemi Covid-19 sehingga dibatasi 

ruang gerak masa. 
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6. Dialog Live Streaming yang meliputi bincang-bincang interaktif berkaitan dengan Tanah 

Banda dalam sorotan seni dan budaya. Kegiatan ini menghadirkan I Gusti Dibal Ranuh, 

seorang praktisi film seni dan budaya dan kepala BPNB Provinsi Maluku sebgaai 

narasumber. 

Beberapa hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian 

hasil antara lain:  

1. Pembatasan ruang gerak karena Pandemi Covid-19 

2. Atensi masyarakat Maluku yang kurang mendukung lewat viewer kanal youtube 

Beberapa hambatan diatas berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian hasil. 

Namun, ada solusi/langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat 

tercapai antara lain:  

1.  Pengalihan kegiatan dari tatap muka menjadi virtual, juga membatasi peserta 

yang diikutsertakan dalam tiap kegiatan 

2.  Menyebarluaskan informasi terkait layanan digital dan konser virtual di seluruh 

media sosial BPNB Provinsi Maluku beserta pegawai. 
 

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan tersebut: 
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A.5.2. Penyebarluasan Informasi Nilai Budaya  

Kegiatan Penyebarluasan Informasi Nilai Budaya merupakan bagian dari aspek pemanfaatan 

nilai budaya melalui dialog, seminar, sarasehan, sosialisasi, pameran dan publikasi. Kegiatan 

tersebut merupakan wadah untuk pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya secara 

interaktif. Kegiatan tersebut juga ditujukan untuk memetakan permasalahan serta pencarian 

solusi terkait pengembangan dan pemanfaatan nilai budaya yang terdapat di masyarakat 

salah satunya melalui dialog dan sarasehan.  

Beberapa kegiatan-kegiatan penyebarluasan informasi nilai budaya yang telah berhasil 

dilaksanakan di tahun anggaran 2021 antara lain:  

1. Pameran dan Pentas Seni Pendukungan Hardiknas  yang dilaksanakan di BPNB Provinsi 

Maluku 

2. Bioskop keliling berupa pemutaran film bioskop keliling di Maluku sebanyak 12 kali 

3. Workshop pembuatan film dokumenter dan multimedia yang dilaksanakan di Hotel 

Marina Ambon 

Beberapa hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian hasil 

antara lain:  

1. Pembatasan ruang gerak karena Pandemi Covid-19 

2. Kondisi Geografis berbasis kepulauan dengan kondisi alam yang tidak sesuai dengan 

musim yang dapat berpotensi besar pada kelancaran kegiatan 

3. Belum optimal sarana dan prasarana penunjang penyebarluasan informasi 

Beberapa hambatan diatas berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian hasil. 

Namun, ada solusi/langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat 

tercapai antara lain:  

1. Pengalihan kegiatan dari tatap muka menjadi virtual, juga membatasi peserta yang 

diikutsertakan dalam tiap kegiatan  

2. Melakukan perencanaan secara matang pada wilayah-wilayah yang belum pernah 

dijangkau oleh BPNB Provinsi Maluku 

3. Melakukan kerjasama dengan pihak ketiga (Stasiun TV lokal) 
 

Berikut adalah beberapa dokumentasi kegiatan tersebut: 
 

  



21 
 

  
 

A.5.3. Penguatan Pendidikan Karakter 

Kegiatan penguatan pendidikan karakter memiliki tujuan untuk menumbuhkembangkan 

kesadaran sekaligus rasa memiliki serta meneladani nilai-nilai yang terdapat pada budaya 

yang terdapat di sekitar masyarakat. Hal tersebut dapat dicapai dengan menghadirkan 

pengalamanpengalaman terkait tarian nilai budaya kepada generasi muda salah satunya 

program lawatan terhadap objek yang mengandung nilai budaya.  

Kegiatan penguatan pendidikan karakter yang telah berhasil dilaksanakan di tahun anggaran 

2021 adalah Konten Kanal Budaya Merawat Indonesia, Rumah Adat Im dan Organisasi di 

Masela. Kegiatan ini merupakan salah satu bentuk film dokumenter yang akan ditayangkan di 

kanal budaya Kemendikbudristek.  

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian hasil yakni 

Sumber daya manusia yang terstandarisasi dibidang perfilman masih terbatas sehingga 

solusi/langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai ialah 

bekerjasama dengan pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan fasilitas yang mendukung. 

Berikut adalah dokumentasi kegiatan tersebut: 
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1.6 Output: Fasilitasi dan Kemitraan Nilai Budaya 

Berdasarkan amanat UU Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan, BPNB Provinsi 

Maluku sesuai dengan tugas fungsinya melaksanakan kegiatan fasilitasi dan kemitraan. 

Kegiatan ini berupa pemberian bantuan fasilitasi kepada komunitas budaya/sanggar 

seni/komunitas adat serta kelompok masyarakat di wilayah kerja Maluku dan Maluku Utara 

untuk menyelenggarakan kegiatan event pelestarian nilai budaya. Sebagai acuan teknis 

pemberian bantuan fasilitasi, maka telah diterbitkan Peraturan Dirjen Kebudayaan Nomor 2 

Tahun 2018 tentang Petunjutk Teknis Bantuan Pemerintah FKBM . Pada tahun anggaran 2021 

ini telah disalurkan bantuan fasilitasi kepada kelompok masyarakat penerima bantuan 

fasilitasi sebanyak 10 paket. Pemberian bantuan tersebut mendorong komunitas budaya/ 

sanggar seni terlibat aktif melalui event budaya untuk mendukung pemajuan kebudayaan 

sekaligus memberikan manfaat ekoniomis bagi pelaku seni. 

Adapun penerima fasilitasi sebanyak 10 paket tersebut antara lain:  

1. Pementasan Seni Musik dan Tari oleh Essaf Malioy di Museum Siwalima Ambon 

2. Perkumpulan Banda Naira Muda (PERBAMU) oleh Isra P. Idris di Banda Naira 

3. Pelatihan, Pengembagan dan Pelestarian Kesenian Daerah dari LSM Parduli Negeri oleh 

Anwar Sabar di Banda Naira 

4. Komite Permaian Rakyat dan Olahraga Tradisional Indonesia Daerah Maluku oleh 

Jemmy Puttirulan, S.Pd di Batu Gajah Ambon 

5. AMGPM Daerah Pulau-Pulau Lease oleh Lentji Latul di Saparua-Tiouw 

6. Majelis Taklim oleh Dessy Nurlette di Batu Merah 

7. Badan Saniri Negeri Soahoku Panitia Pelantikan Adat Upulatu Inta Lilipory Kalapessy 

8. Pencak Silat Tradisional oleh Hendra Abubakar di Ambon 
 

Beberapa hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian hasil 

antara lain:  

Belum semua masyarakat/sanggar/ komonitas budaya  yang berada di Provinsi Maluku dan 

Maluku Utara dapat  memperolehnya dikarenakan terbatasnya anggaran  

Beberapa hambatan diatas berpengaruh secara signifikan terhadap pencapaian hasil. Namun, 

ada solusi/langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 

antara lain:  

Dilakukan verifikasi proposal Fasilitasi Kemitraan terlebih dulu, jika layak, akan ditindaklanjut 

sesuai kuota. Dan sanggar/komunitas yang melebihi batas, akan ditangguhkan untuk 

pembiayaan tahun berjalan. 
 

Berikut adalah dokumentasi kegiatan tersebut: 
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1.7 Output: Layanan Dukungan Manajemen Satker 

Layanan Dukungan Manajemen Satker merupakan output kegiatan yang terkait dengan 

dukungan terhadap tata kelola dan manajemen satker dalam rangka mendukung visi dan misi 

BPNB Provinsi Maluku. Kegiatan-kegiatan yang terkait dengan Layanan Dukungan 

Manajemen Satker antara lain:  

1. Perpustakaan 

2. Pencetakan Jurnal Penelitian dan Buletin Kanjoli 

3. Penyusunan RKA-K/L 

4. Penyusunan Rencana Program 

Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian hasil antara 

lain Pembatasan ruang gerak karena Pandemi Covid-19. 

Solusi/langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai yakni 

Melakukan layanan perpustakaan secara digital (media sosial) 

Berikut adalah dokumentasi kegiatan tersebut: 
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B. REALISASI ANGGARAN   

Pagu anggaran BPNB Maluku  dalam DIPA tahun 2020  sebesar Rp. 7.103.551.000. Dari Pagu 

anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar  Rp. 6.376.970.159 dengan persentase daya 

serap sebesar 89.8% Pagu sebesar tersebut di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 

(tiga) Sasaran Kegiatan dan 6 (enam)  indikator kinerja sasaran kegiatan.  

Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja kegiatan 

pada tabel berikut: 

 

IKK Rencana 2021 Realisasi 2021 

Vol Satuan Anggaran (Rp) Vol Satuan Anggaran (Rp) % 

Jumlah festival 

budaya yang 

terhubung dalam 

platform festival 

budaya tingkat 

nasional 

1 Festival 354.685.000 1 Festival 353.164.000 99.57 

IKK Satuan Target Realisasi  

Rata-rata predikat 

SAKIP Satker minimal 

BB 

Predikat B Predikat B 

Rata-rata nilai kinerja 

anggaran atas 

pelaksanaan rka-k/l 

satker minimal 94 

Nilai 94.6 Nilai 87.54 

 

Selain realisasi anggaran IKK yang tertuang di dalam PK, juga terdapat output kegiatan lain 

yang tertuang dalam DIPA BPNB Provinsi Maluku tahun anggaran tahun 2021. Keseluruhan 

rencana dan realisasi anggaran output tersebut secara garis besar dapat dilihat pada tabel 

berikut: 
 

No Output Rencana 2021 Realisasi 2021 

Vol Satuan Anggaran Vol Satuan Anggaran % 

1 Kajian Nilai 

Budaya 

5 Naskah 499.530.000 5 Naskah 495.630.000 99.22 

2 Karya Budyaa 

yang 

Dilestarikan 

13 Karya 

Budaya 

716.885.000 14 Karya 

Budaya 

711.845.000 99.3 

3 Event Nilai 

Budaya yang 

Dikembangkan 

dan 

Dimanfaatkan 

8 Event 3.310.650.000 8 Event 3.293.316.950 99.48 

4 Fasilitasi dan 

Kemitraan Nilai 

Budaya 

15 Fasilitasi  164.650.000 8 Fasilitasi 151.218.000 91.84 

5 Layanan 

Perkantoran 

1 Layanan 2.931.809.000 1  2.989.710.367 101.97 

6 Layanan Umum 1 Layanan 82.777.000 1 Layanan 80.059.000 96.72 
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7 Layanan Sarana 

Internal 

1 Layanan 276.800.000 1 Layanan 276.537.350 99.91 

 TOTAL   7.983.101.000   7.998.316.667 100.19 

 

 

C. EFISIENSI ANGGARAN 
 

Efisiensi anggaran Pada tahun 2021 Balai Pelestarian Nilai Budaya Maluku berhasil melakukan 

efisiensi anggaran sebesar Rp 68.881.000 (Enam puluh delapan juta delapan ratus delapan 

puluh satu ribu rupiah) dengan presentase mencapai 7.83%. Hasil efisiensi tersebut diperoleh 

dari kegiatan Jalur Rempah dan dioptimalisasikan dengan kegiatan Pameran Budaya Banda 

dan Dialog Budaya Banda di Banda Naira, Kabupaten Maluku Tengah. 

 

Dalam capaian realisasi anggaran tahun 2021, BPNB Maluku mengalami Pagu Minus pada 

Layanan  Belanja Pegawai. Untuk itu, sampai dengan dikeluarkannya LAKIN BPNB Provinsi 

Maluku 2021, belum dilakukan revisi anggaran oleh Eselon I.  Proses itu ditangguhkan sampai 

tahun anggaran 2022 dan akan dilakukan oleh Eselon I. Pagu Minus tersebut dapat dilihat 

pada tabel berikut: 
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Selama tahun 2021, BPNB Provinsi Maluku berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk 

mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator 

kinerja dan kinerja keuangan.   
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Laporan Kinerja BPNB Provinsi Maluku pada tahun anggaran 2021 memiliki 2 SK (Sasaran Kegiatan) 

dengan 3 IKK (Indikator Kinerja Kegiatan) dengan target sebanyak 1 (satu) event dengan satuan festival 

yang tertuang dalam PK (Perjanjian Kinerja) tahun 2021. Capaian IKK terealisasi sebesar 100% karena 

berhasil mencapai target. Untuk realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target yang ada 

di PK tersebut mencapai 99,57% dengan Nilai Kinerja Anggaran mencapai 87,54% yang diantaranya 

Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) sebesar 87,11% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

sebesar 88,19%. Berdasarkan capaian kinerja yang telah dilaksanakan tersebut, ada beberapa langkah 

strategis yang akan dilakukan untuk peningkatan kinerja pada tahun anggaran berikutnya, yaitu:  

1. Membuat rencana pelaksanaan kegiatan dengan 2 metode yaitu luring dan daring. Hal ini perlu 

dilakukan mengingat tidak ada kepastian terkait berakhirnya masa pandemi Covid-19. 

2. Merancang format kegiatan dengan mempertimbangkan letak geografis yang berbasis kepulauan 

juga masukan-masukan hasil dari evaluasi kegiatan dapat menjangkau target sasaran dengan 

lebih maksimal. 

3. Mengoptimalkan sistem pelaporan kinerja dengan baik
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Lampiran 
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Perjanjian Kinerja Awal 
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Perjanjian Kinerja Revisi 


