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KATA PENGANTAR

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) (2015-2019) Bidang Kebudayaan
umumnya dan Budaya Tak Benda khusunya, oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya
Sumatera Barat (Prop. Sumatera Barat, Prop. Bengkulu dan Prop. Sumatera Selatan)
merupakan Renstra lanjutan dari Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
dan Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan. Walaupun BPNB hanya sebatas eselon
III namun penyusunan Renstra sangat penting sebagai panduan dalam pelaksanaan
program pembangunan di bidang kebudayaan selama kurun waktu 5 tahun. Rencana
Strategis (2015-2019) yang disusun oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera
Barat merupakan program pembeda antar UPT Kebudayaan yang ada di daerah dan
pembeda pula dengan Dinas-Dinas maupun SKPD baik yang ada di Kabupaten/Kota
maupun Provinsi, mengenai model pelestarian kebudayaan Tak Benda.

Mudah-mudahan Renstra (2015-2019) ini dapat bermanfaat bagi pelestarian
kebudayaan di wilayah kerja BPNB Sumatera Barat yaitu Prop. Sumatera Barat,
Prop. Bengkulu dan Prop. Sumatera Selatan. Selain dari itu pentingnya penyusunan
Renstra seperti ini merupakan wujud konsistensi masukan program selama kurun
waktu 5 tahun, sehingga program kebudayaan yang di programkan di daerah (UPT
BPNB) lebih awal dapat dipantau oleh pusat (Direktorat Jenderal Kebudataan,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan) dan dapat pula sebagai bahan evaluasi
terhadap kinerja pimpinan dan staf. Namun demikian, kami menyadari masih banyak
kekurangan di dalam penyusunan Renstra ini, untuk itu kami mohon masukan dan
saran untuk perbaikan Renstra ini ke depan.

Padang, Januari 2018
Kepala Balai Pelestarian Nilai Budaya
Sumatera Barat,

Drs. Suarman
NIP. 196301011991031001
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.1.1 Definisi dan Lingkup Pembangunan Kebudayaan

Indonesia sebagai sebuah Negara kepulauan yang besar dan terluas di dunia, memiliki

berbagai keunggulan dan kekayaan yang tidak dimiliki oleh Negara-negara lainnya di dunia,

baik berupa kekayaan sumber daya alam maupun sumber daya budaya-nya. Sebagai Negara

kepulauan tersebut, Indonesia dihuni lebih dari 300 suku bangsa, serta memiliki 742 bahasa

dan dialek. Keragaman etnik, bahasa dan dialek, serta adat dan tradisi yang hidup dalam

masyarakat secara lintas generasi tersebut menjadikan Indonesia sebagai sebuah laboratorium

antropologi yang terbesar di dunia.

UUD 1945 Pasal 32 ayat (1) menegaskan bahwa “Negara memajukan kebudayaan nasional

Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam

memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya”.

Pengelolaan keragaman budaya memiliki peran penting dalam upaya mewujudkan identitas

nasional, serta mengembangkan nilai-nilai kearifan local 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 jati diri bangsa. Demikian halnya, 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.

A. Kebudayaan

Kebudayaan adalah keseluruhan gagasan, perilaku, dan hasil karya manusia yang

dikembangkan melalui proses belajar dan adabtasi terhadap lingkungannya yang

berfungsi sebagai pedoman untuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sedangkan perwujudan kebudayaan adalah benda-benda yang diciptakan oleh manusia

sebagai makhluk yang berbudaya, berupa perilaku dan benda-benda yang bersifat nyata,

misalnya pola-pola perilaku, bahasa, peralatan hidup, organisasi sosial, religi, seni, dan

lain-lain, yang kesemuanya ditujukan untuk membantu manusia dalam melangsungkan

kehidupan bermasyarakat.
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B. Sistim Kebudayaan di Indonesia

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 kearah kemajuan peradaban bangsa.

System kebudayaan di Indonesia dipengaruhi oleh budaya dunia, budaya kesukuan,

budaya tempatan, budaya kebangsaan, dan budaya keagamaan- yang masing-masing

memiliki komponen seperti halnya nampak pada gambar 2.1. Adapun unsur-unsur

kebudayaan Indonesia terdiri atas sepuluh unsur yaitu (1) system kepercayaan; (2)

organisasi sosial; (3) komunikasi; (4) mata pencaharian; (5) pendidikan; (6) kesehatan;

(7) kesenian; (8) pengetahuan dan teknologi; (9) tata boga; (10) tata busana.

Gambar 1.1  Sistem Kebudayaan di Indonesia
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1.1.2 Konstruksi Pembangunan Kebudayaan

Pembangunan nasional kebudayaan diwujudkan melalui penegakan, penguatan dan

pengembangan 7 (tujuh) pilar yaitu: (1) Hak Berkebudayaan; (2) Jati Diri, Karakter Bangsa

dan Multikulturalisme; (3) Sejarah dan Warisan Budaya, (4) Kesenian dan Industri Budaya,

(5) Diplomasi Budaya, (6) Pranata dan SDM Kebudayaan, dan (7) Sarana dan Prasarana

Kebudayaan.

Gambar 1.2  Struktur Pembangunan Kebudayaan

Ke-tujuh pilar pembangunan kebudayaan tersebut dibangun di atas dasar atau fondasi:

Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika, dan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI); serta interaksi sistemik dari budaya keagamaan, budaya

kebangsaan, budaya kesukuan, budaya tempatan, serta budaya global, yang terkait satu sama

lain dan dinamis menuju arah kemajuan peradaban bangsa, sebagai suatu sistem kebudayaan.

Ke-tujuh pilar pembangunan kebudayaan tersebut, lebih lanjut dapat dijabarkan lingkup

komponennya sebagaimana digambarkan sebagai berikut:
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Gambar 1.3  Lingkup Komponen Pilar Pembangunan Kebudayaan

Pilar 1: Hak Berkebudayaan

Pilar 1 mengenai Hak Berkebudayaan, didalamnya mencakup hak-hak berkebudayaan yang

berupa Hak Berkesenian, Hak Berpendidikan, Hak Ekonomi serta hak lainnya yang relevan.

Untuk mewujudkan pilar 1 tersebut, perlu didukung dengan upaya atau program-program,

antara lain: sosialisasi, fasilitasi, apresiasi, dan penelitian.

Pilar 2: Jati diri, Karakter Bangsa dan Multikulturalisme

Pilar 2 mengenai jatidiri, karakter bangsa dan multikulturalisme, didalamnya mencakup Nilai

dan karakter, serta sikap berprilaku Bhinneka Tunggal Ika. Nilai yang dimaksud adalah nilai-

nilai dalam dasar Negara Pancasila; kemudian karakter yang dimaksud adalah karakter-

karakter yang mendukung tercapainya jati diri masyarakat Indonesia (antara lain: Toleransi,

Multikultural, Gotong Royong, Cinta Tanah Air, Cinta Produk Dalam Negeri, Etos Kerja,

Disiplin, bersih).

Untuk mewujudkan Pilar 2 tersebut, perlu didukung dengan upaya atau program-program,

antara lain: Inventarisasi, dokumentasi, sosialisasi, pendidikan, pembudayaan, kerjasama,

apresiasi, fasilitasi dan penelitian.
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Pilar 3:Pelestarian Sejarah dan Warisan Budaya

Pilar 3 mengenai Pelestarian Sejarah dan Warisan Budaya, didalamnya mencakup sejarah,

cagar budaya, bentang budaya, adat tradisi, dan bahasa dan aksara daerah. Di dalam adat

tradisi tercakup: kepercayaan local, upacara tradisional, pengobatan tradisional, tradisi lisan,

busana dan kesenian tradisional. Untuk mewujudkan pilar 3 tersebut, perlu didukung dengan

upaya atay program-program, antara lain pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan

penelitian.

Pilar 4 : Pengembangan Kesenian dan Industri Budaya

Pilar 4 mengenai pengembangan kesenian dan industri budaya, didalamnya mencakup seni,

kuliner dan pengobatan tradisional serta kerajinan barang seni. Seni yang dimaksud adalah

seni rupa, seni pertunjukan, seni sastra, seni media rekam dan film, serta seni desain. Untuk

mewujudkan pilar 4 tersebut, perlu didukung dengan upaya atau program-program antara

lain: regulasi, fasilitasi, apresiasi, sosialisasi, pendidikan, kerjasama dan penelitian.

Pilar 5: Penguatan Diplomasi Budaya

Pilar 5 mengenai penguatan diplomasi budaya, didalamnya mencakup nominasi dan

penetapan, apresiasi dan promosi, citra, dan pengakuan (recognition). Untuk mewujudkan

pilar 5 tersebut, perlu didukung dengan upaya atau program-program antara lain:

Penominasian, Eksibisi, Kompetisi, Konferensi,kerjasama, representasi (rumah budaya/ pusat

kebudayaan di luar negeri), dan penelitian.

Pilar 6 : Pengembangan Pranata dan SDM Kebudayaan

Pilar 6 mengenai pengembangan pranata dan sdm kebudayaan, di dalamnya mencakup

pranata dan SDM kebudayaan. Pranata yang dimaksud adalah: regulator/ pembuat kebijakan,

lembaga adat, lembaga pengelola kebudayaan, komisi pelindungan kebudayaan, komunitas

kebudayaan, dan komunitas adat. Sedangkan SDM Kebudayaan yang dimaksud adalah:

seniman, maestro, pialang budaya, pemangku adat, dan asosiasi profesi.

Untuk mewujudkan pilar 6 tersebut, perlu didukung dengan upaya atau program- program,

antara lain: standardisasi pranata, sertifikasi SDM, Inventarisasi, pengakuan, pemberdayaan

dan revitalisasi, apresiasi seniman dan maestro, pelindungan karya, fasilitasi dan penelitian.

Pilar 7 : Pengembangan sarana dan prasarana budaya

Pilar 7 mengenai pengembangan sarana dan prasarana budaya, didalamnya mencakup

prasarana dan sarana. Prasarana yang dimaksud adalah regulasi, standardisasi, dan fasilitasi

teknologi. Sedangkan sarana yang dimaksud adalah museum, galeri seni dan budaya, gedung

pameran, sanggar seni dll. Untuk mewujudkan pilar 7 tersebut, perlu didukung dengan upaya
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atau program-program, antara lain perencanaan, pembangunan, revitalisasi, fasilitasi dan

penelitian.

1.2 LANDASAN HUKUM

Rencana strategis ini merupakan perwujudan dari penerapan berbagai peraturan perundangan

yang meliputi:

1. Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

4. Undang - Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan

Tanggung Jawab Keuangan Negara;

5. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional;

6. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional (RPJPN) 2005 - 2025;

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 - 2019;

8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian

Pendidikan dan Kebudayaan;

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2015 tentang Rencana

Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2015 - 2019 (12 Juni 2015);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 40 tahun 2015

tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya.

1.3 PARADIGMA PEMBANGUNAN KEBUDAYAAN

1.3.1 Pembangunan Kebudayaan Yang Mendorong Terwujudnya Penghayatan dan

Pengamalan Pancasila

Dalam merumuskan kebijakan pembangunan dan kemudian melaksanakannya, suatu

bangsa perlu berpatokan pada jati diri bangsa yang dimilikinya. Jati diri ialah sumber

rujukan utama bagi kehidupan bangsa dan Negara tersebut dalam mencapai cita-cita

bangsanya. Sebagai suatu bangsa, Indonesia juga harus berusaha untuk selalu

berpegang teguh pada jati diri bangsa berakar dari nilai-nilai Pancasila sebagai

ideology Negara dan UUD 1945.

Gejala krisis karakter dan jati diri disebabkan oleh dampak negative globalisasi dan

kemajuan teknologi informasi serta komunikasi yang memudahkan terjadinya interaksi
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budaya antar bangsa dan dengan cepat pula mempengaruhi jalan kehidupan bangsa.

Agar tidak tersesat dalam perjalanannya, peluang itu sepatutnya diukur dari sudut

nilai-nilai jati diri bangsa yang sudah menjadi kesepakatan bangsa.

Untuk itu diperlukan berbagai upaya pengembangan nilai budaya, pengelolaan

keragaman budaya, serta perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan

untuk semakin meneguhkan jati diri dan karakter bangsa. Pancasila sebagai dasar

Negara memiliki kekuatan yang mengikat secara hukum. Oleh sebab itu, perlu

didorong untuk terwujudnya penghayatan dan pengamalan Pancasila.

1.3.2 Pembangunan Kebudayaan Yang Menegakkan UUD 1945

Pancasila tercantum dalam ketentuan tertinggi yaitu dalam Pembukaan UUD 1945

yang dijabarkan dalam pokok-pokok pikiran yang termaktub dalam UUD 1945. Oleh

karena itu, segala peraturan perundang-undangan di Indonesia harus bersumber pada

pembukaan UUD 1945 yang di dalamnya mengandung dasar filsafat Negara. Untuk itu

membangun kebudayaan yang dinamis dan kreatif harus dilakukan secara konsisten

dan berkelanjutan dengan kebijakan dan strategi yang tepat, serta  berjalan dalam

koridor Pancasila dan UUD 1945.

1.3.3 Pembangunan Kebudayaan Yang Mendorong Terwujudnya Bhinneka Tunggal Ika

Pembangunan kebudayaan harus berbasis pada prinsip kebhinekatunggalikaan artinya

berbagai kebijakan, strategi dan kegiatan pembangunan kebudayaan dilakukan dengan

memperhatikan dan berdasarkan keanekaragaman budaya yang ada. Pelestarian

kebudayaan artinya kebijakan, strategi, dan indikasi program pembangunan disusun

akan dapat membuat kebudayaan-kebudayaan yang telah ada dapat selalu hidup dan

lebih berkembang lagi. Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa Pancasila dan UUD 1945

terbentuk dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika, dan karenanya komponen tersebut

tidak dapat dipisahkan satu sama lain.

1.3.4 Pembangunan Kebudayaan Yang Meneguhkan NKRI

Indonesia adalah Negara kesatuan yang berkedaulatan rakyat. Hakikat Negara

kesatuan adalah Negara dengan satu rakyat, satu wilayah dan satu pemerintahan, satu

bangsa dan satu bahasa. Pancasila sebagai dasar Negara dan UUD 1945 sebagai pokok

Negara yang fundamental dengan semangat kebhinnekatunggalikaan dibentuk untuk

selalu meneguhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
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1.4 KONDISI UMUM

Pembangunan kebudayaan yang diarahkan untuk membangun dan memperkuat jatidiri,

bangsa dan kerangka multikultur, membutuhkan pembinaan secara cermat dan penuh

kesungguhan agar dapat menjadi kekuatan pemersatu bangsa. Membangun kebudayaan

terus dibina dengan menanamkan nilai-nilai budaya yang dapat membentuk pola pikir

bangsa yang berorientasi pada kebersamaan, kerjasama serta kecintaan kepada tanah air

dan bangsa, dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Nilai-nilai budaya merupakan nilai-nilai yang disepakati dan tertanam dalam masyarakat

Indonesia, baik dalam lingkup organisasi, lingkungan masyarakat, yang mengakar pada

suatu kebiasaan, kepercayaan (believe), symbol-simbol, dengan karakteristik tertentu yang

dapat dibedakan satu sama lainnya sebagai acuan perilaku dan tanggapan atas apa yang

akan terjadi atau sedang terjadi.

1.5 POTENSI DAN PERMASALAHAN

1.5.1 Analisis Lingkungan Strategis Makro

Perkembangan Industri Budaya

Perencanaan pengembangan kebudayaan yang mendasarkan pada konsep “industri” adalah

bukan memperlakukan budaya sebagai komoditi, namun budaya sebagai industry. Konsep

pengembangan budaya sebagai industry merupakan langkah penting dan strategis memasuki

era globalisasi sekarang ini. Beberapa hal yang perlu untuk dijadikan dasar-dasar pijakan

dalam pengembangan industry budaya, meliputi:

a. Profesionalisasi

Bahwa aktor-aktor (pelaku) yang berperan tidak bisa lagi sebagai pelaku amatiran, namun

memiliki kemampuan professional, tidak hanya mengetahui teori tapi mampu

mengaplikasikan dalam tindak operasional. Pelaksanaan perlu didasarkan pada etika

pelestarian dan pembangunan yang saling menguntungkan.

b. Privatisasi

Peluang dan kesempatan yang luas bagi swasta maupun masyarakat untuk menjadi pelaku

utama dalam seluruh mata rantai pembangunan dan pengelolaan.

c. Profitisasi

Yaitu menempatkan “profit” atau dampak manfaat ekonomi yang signifikan sebagai factor

perencanaan pembangunan pariwisata.
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Geopolitik Kebudayaan

Pluralitas di Negara Indonesia umumnya, wilayah kerja BPNB Sumatera Barat khususnya

terkadang membawa konflik yang tak dapat dihindarkan. Konflik antar etnis ini terjadi

karena benturan budaya, kepentingan, ekonomi politik, dan lain-lain.selain itu, Indonesia

umumnya, dan wilayah kerja BPNB Sumatera Barat khususnya kini sedang dilanda masalah

krisis jati diri dan karakter bangsa. Krisis tersebut dapat dilhat dari bagaimana menurunnya

jati diri (identitas) bangsa, rendahnya jiwa nasionalisme, menurunnya pengamalan nilai-nilai

Pancasila dalam kehidupan, tingginya penyimpangan prilaku dan lain sebagainya. Krisis

karakter bangsa pun dapat dilihat dari masih belum meratanya kesadaran akan

keberanekaragaman budaya, lunturnya pemahaman terhadap nilai-nilai kearifan local dan

penghormatan terhadap tradisi, belum optimalnya daya juang dan etos kerja, serta belum

kuatnya komitmen kesadaran untuk melestariakan lingkungan.

Visi Pemerintahan 2015 - 2019 (Kemandirian Budaya dan Revolusi Mental)

Kemandirian budaya erat kaitannya dengan kemandirian ekonomi. Hal itu karena manusia

tidak hanya mengonsumsi barang- barang tapi juga mengosumsi kebudayaan. Revolusi

mental sebagai pondasi pembangunan mental bangsa Indonesia kedepan. Dimensi

rekonstruksi mental mencakup 3 hal yaitu: sehat, cerdas, dan berkepribadian. Usaha revolusi

mental menyasar aspek terpenting yang menentukan perilaku manusia, yakni karakter

personal dan budaya (system nilai, system pengetahuan, dan system perilaku sebagai

pembentuk karakter kolektif).

Globalisasi
HI-TECH

HI-TOUCH

Pelestarian (conservation)
Perencanaan (Planning)

Pembangunan (Development)
Pengelolaan (Management)

Pemasaran (Marketing)
Investasi (Investment)

Profesionalisasi: Kemampuan
SDM yang profesional dalam

mengelola dan
mengembangkan sumber

daya budaya
Privatisasi: masyarakat dan

swasta sebagai pelaku utama
pemerintah sebagai
fasilitator/ regulator

Profitisasi: menciptakan nilai
manfaat ekonomi yang

signifikan
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Integrasi Pendidikan dan Kebudayaan

Pendidikan tak dapat dipisahkan dengan nilai-nilai budaya. Kebudayaan selalu berkembang

dan berubah dan membina manusia untuk menyesuaikan diri dengan perubahan-perubahan

cultural dan tantangan zaman tradisional untuk memasuki zaman modern. Pendidikan selalu

berubah sesuai perkembangan kebudayaan, karena pendidikan merupakan proses transfer

kebudayaan dan sebagai cermin nilai-nilai kebudayaan. Tradisi sebagai muatan budaya

senantiasa terlestarikan dalam setiap masyarakat, dari generasi ke generasi.

1.5.2 Analisis Lingkungan Strategis Mikro

BPNB Sumatera Barat mempunyai wilayah kerja di Prop. Sumatera Barat, Prop. Bengkulu

dan Prop. Sumatera Selatan dengan keragaman budayanya, dengan struktur masyarakat yang

ditandai atas kelompok-kelompok suku, agama, daerah dan ras yang beraneka ragam.

Perbedaan tersebut berpengaruh pada perbedaan system kepercayaan, system nilai,

pandangan hidup, dan perilaku sosial antar masyarakat dan budaya.

Potensi-potensi kebudayaan dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Jati diri dan Karakter Bangsa

Potensi yang dimiliki wilayah kerja BPNB Sumatera Barat dalam bidang jati diri dan

karakter bangsa adalah sebagai berikut:

1. Besarnya sumber daya sejarah dan budaya yang dapat ditemukan di seluruh wilayah

kerja BPNB Sumatera Barat sebagai modal penting dalam pembangunan bidang

kebudayaan (khususnya pembangunan jatidiri dan karakter bangsa.

2. Eksistensi desa-desa adat/ tradisional sebagai embrio pusat-pusat persemaian dan

pelestarian sejarah dan nilai budaya lintas generasi.

3. Besarnya sumber daya pengetahuan tradisional dan folkor yang dapat ditemukan di

seluruh wilayah kerja BPNB Sumatera Barat sebagai modal dasar yang penting dalam

pembangunan kebudayaan.

4. Eksistensi komunitas adat yang masih memiliki peran penting dalam kehidupan

bermasyarakat dan berbangsa maupun dalam pelestarian nilai tradisi kearifan local.

B. Kesenian dan Industri Budaya

Potensi-potensi yang mendukung perkembangan kesenian dan industry budaya di

Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Besarnya potensi dan kekayaan kesenian tradisional dan non tradisional di wilayah

kerja BPNB Sumatera Barat serta berkembangnya even-even seni yang telah

memiliki reputasi regional-nasional maupun global
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2. Perkembangan dan prospek industri budaya dan industri kreatif yang akan mampu

memberikan nilai tambah terhadap penciptaan karya kesenian dan perfilman di

wilayah kerja BPNB Sumatera Barat;

3. Tumbuh dan berkembangnya komunitas seni dan industri kreatif di kalangan generasi

muda sebagai kekuatan potensial untuk perkembangan kesenian dan perfilman yang

lebih maju dan berkelanjutan.

1.5.3 Permasalahan dan Tantangan Pengembangan BPNB Sumatera Barat

A. Permasalahan Pembangunan Kebudayaan

1. Peran pelaku budaya belum signifikan dalam melestarikan kebudayaan

Ketergantungan pada peran dan bantuan pemerintah dan pemerintah daerah masih cukup

tinggi. Inisiasi pelaku budaya masih banyak yang dilakukan secara sendiri-sendiri dan

kurang sinergi. Sementara itu peran pemerintah juga belum optimal dalam upaya

memberdayakan serta melibatkan para pelaku tersebut.

2. Gejala memudarnya karakter siswa dan jati diri bangsa

Peningkatan kasus-kasus narkotika, perkelahian antar pelajar, antar kelompok

masyarakat, pergaulan bebas, bisa ditafsirkan sebagai gejala memudarnya pemahaman,

penghayatan dan pengamalan nilai-nilai budaya bangsa. Namun berbagai permasalahan

masih dihadapi antara lain, adanya kecendrungan:

- Menurunnya pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam

kehidupan sehari-hari;

- Rendahnya kesadaran akan keberagaman budaya, nilai-nilai sejarah dan kearifan local

serta penghormatan terhadap adat, tradisi, dan kepercayaan

- Menguatnya nilai-nilai priomordialisme dan fundamentalisme yang dapat mengancam

disintegrasi bangsa.

3. Minimnya apresiasi dan kreativitas karya budaya

Keterbatasan sarana dan prasarana budaya merupakan salah satu kendala dalam

membangun karya budaya. Minimnya kepedulian daerah dalam membangun kecintaan

pada budaya local membuat karya budaya local semakin terpinggirkan.

4. Pengembangan sumber daya kebudayaan belum maksimal

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan sumber daya kebudayaan antara lain:

- Terbatasnya manusia kebudayaan yang berkualitas, yang ditunjukkan oleh belum

adanya pemetaan profesi dan standar kompetensi profesi, terbatasnya jumlah,

kompetensi dan persebaran insane kebudayaan serta tidak adanya regenerasi secara
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berkelanjutan terutama untuk bidang-bidang yang membutuhkan keahlian khusus

serta terbatasnya tenaga dalam tata kelola di bidang kebudayaan.

- Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan kebudayaan

- Terbatasnya sarana dan prasarana kebudayaan termasuk pemanfaatan teknologi

- Belum optimalnya koordinasi antar instansi di tingkat pusat dan daerah serta belum

optimalnya kerjasama antar pihak, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat.

B. Tantangan Pembangunan Kebudayaan

1. Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan

Tantangannya antara lain:

- Menyadarkan pelaku budaya akan peran penting mereka;

- Meningkatkan kerjasama antar pelaku budaya dan masyarakat pendukung;

- Meningkatkan peran pemerintah dalam dukungan kepada inisiasi para pelaku budaya;

- Mensinergikan kerja pelaku budaya, masyarakat dan pemerintah sebagai satu

kesatuan ekosistem kebudayaan.

2. Menguatkan karakter siswa dan jati diri bangsa

Tantangan BPNB Sumatera Barat dalam rangka penguatan karakter siswa dan jati diri

bangsa adalah bagaimana pemahaman terhadap sejarah dan nilai-nilai luhur budaya

bangsa dapat dijadikan landasan untuk memperkuat kehidupan yang harmonis.

Bagaimana meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya

bahasa, adat, tradisi, nilai sejarah, dan kearifan local yang bersifat positif  sebagai perekat

persatuan bangsa, di samping bagaimana meningkatkan kemampuan masyarakat dalam

mengadopsi budaya global yang positif dan produktif.

3. Meningkatkan apresiasi seni dan kreativitas karya budaya

Tantangan kedepan yang dihadapi BPNB Sumatera Barat adalah menyediakan sarana dan

prasarana aktualisasi seni dan karya budaya; mendorong tumbuh kembangnya kreativitas

dan produktivitas para pelaku budaya kreatif serta mempromosikan seni dan karya

budaya.

4. Mengembangkan sumber daya kebudayaan

Tantangan kedepan yang dihadapi BPNB Sumatera Barat adalah meningkatkan kapasitas

daya pembangunan kebudayaan yang didukung oleh manusia yang kompeten; kualitas

dan intensitas hasil penelitian sebagai bahan rumusan kebijakan pembangunan di bidang

kebudayaan, pengadaan sarana dan prasarana yang memadai; tata pemerintahan yang

baik (good governance); serta koordinasi antar tingkat pemerintahan yang efektif.
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BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Visi dan Misi adalah suatu konsep perencanaan yang disertai dengan tindakan sesuai dengan

apa yang direncanakan untuk mencapai suatu tujuan. Visi adalah suatu pernyataan tentang

gambaran keadaan dan karakteristik yang ingin di capai oleh suatu lembaga pada masa yang

akan dating. Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh lembaga dalam

usahanya mewujudkan Visi.

Mendasarkan pada rumusan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Kebudayaan 2015 - 2019,

maka dirumuskan Visi pembangunan kebudayaan di wilayah kerja BPNB Sumatera Barat

yaitu:

VISI BPNB SUMATERA BARAT

“Terwujudnya Masyarakat dan Pelaku Budaya di Propinsi Sumatera Barat,

Bengkulu dan Sumatera Selatan yang Bermartabat dan Berkarakter”

Sebagai upaya mencapai Visi yang ditetapkan tersebut, Balai Pelestarian Nilai Budaya

Sumatera Barat menjalankan Misi yaitu:

MISI BPNB SUMATERA BARAT

1. Mewujudkan Pemanfaatan dan Pembinaan Nilai Budaya;

2. Mewujudkan Pelindungan dan Pengembangan Nilai Budaya;

3. Mewujudkan Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola

Pelestarian Nilai Budaya;

Tujuan dan sasaran strategis dalam rangka mencapai Visi dan Misi Balai Pelestarian Nilai

Budaya Sumatera Barat dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional

dalam bentuk rumusan tujuan strategis lembaga ini. Tujuan strategis merupakan penjabaran

implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu

sampai lima tahun.

Adapun tujuan jangka panjang lima tahunan pembangunan sejarah dan budaya yang

dilakukan oleh Balai Pelestarian Nilai Budaya Sumatera barat adalah:

TUJUAN BPNB SUMATERA BARAT

1. Peningkatan Pemanfaatan dan Pembinaan Nilai Budaya;

2. Peningkatan Pelindungan dan Pengembangan Nilai Budaya;
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3. Peningkatan Layanan dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata Kelola

Pelestarian Nilai Budaya;

Berdasarkan tujuan BPNB Sumatera Barat yang telah dijelaskan diatas, maka sasaran

kegiatan dirumuskan sebagai berikut:

SASARAN KEGIATAN

1. Meningkatnya Pemanfaatan dan Pembinaan Nilai Budaya;

2. Meningkatnya Pelindungan dan Pengembangan Nilai Budaya;

3. Terselenggaranya Layanan Dalam Rangka Pendukungan Manajemen dan Tata

Kelola Pelestarian Nilai Budaya.

Berdasarkan rumusan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut diatas, dapat disusun matrik

keterkaitan Misi, Tujuan dan sasaran BPNB Sumatera Barat sebagai berikut:

Misi Tujuan Sasaran

M1. Mewujudkan

Pemanfaatan dan

Pembinaan Nilai

Budaya

T1 Peningkatan

Pemanfaatan dan

Pembinaan Nilai

Budaya

SS1 Meningkatnya

Pemanfaatan dan

Pembinaan Nilai

Budaya

M2. Mewujudkan

Pelindungan dan

Pengembangan Nilai

Budaya

T2 Peningkatan

Pelindungan dan

Pengembangan Nilai

Budaya

SS2 Meningkatnya

Pelindungan dan

Pengembangan Nilai

Budaya

M3. Mewujudkan

Layanan Dalam

Rangka Pendukungan

Manajemen dan Tata

Kelola Pelestarian

Nilai Budaya

T3 Peningkatan Layanan

Dalam Rangka

Pendukungan

Manajemen dan Tata

Kelola Pelestarian

Nilai Budaya

SS3 Terselenggaranya

Layanan dalam

Rangka Pendukungan

Manajemen dan Tata

Kelola Pelestarian

Nilai Budaya

Tabel. 2.1. Aliran Misi - Tujuan - Sasaran Kegiatan BPNB Sumatera Barat

Sasaran kegiatan BPNB Sumatera Barat secara kualitatif tersebut diatas, selanjutnya dapat

dijabarkan dalam sasaran yang lebih terukur sebagai berikut:

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan
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SS1 Meningkatnya Pemanfaatan dan

Pembinaan Nilai Budaya

IKK1 Jumlah Even Internalisasi Nilai

Budaya

SS2 Meningkatnya Pelindungan dan

Pengembangan Nilai Budaya

IKK2 Jumlah Dokumen Pelestarian Nilai

Budaya

IKK3 Jumlah Karya Budaya Yang

Diinventarisasi

IKK4 Jumlah Naskah Hasil Kajian

Pelestarian Nilai Budaya

SS3 Terselenggaranya Layanan Dalam

Rangka Pendukungan Manajemen dan

Tata kelola Pelestarian Nilai Budaya

IKK5 Jumlah Layanan Dalam Rangka

Pendukungan Manajemen dan Tata

Kelola Pelestarian Nilai Budaya

Tabel 2.2. Indikator Kinerja Kegiatan BPNB Sumatera Barat

Pelaksanaan Misi dan pencapaian Visi memerlukan penerapan tata nilai yang sesuai dan

mendukungnya. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh

pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai yang diutamakan pada Renstra BPNB Sumatera

Barat 2015 - 2019 ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki Integritas

Konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, terutama

dalam hal kejujuran dan kebenaran dalam tindakan, memiliki integritas, bersikap jujur dan

mampu mengemban kepercayaan.

2. Kreatif dan Inovatif

Memiliki pola pikir, cara pandang, dan pendekatan yang variatif terhadap setiap

permasalahan, serta mampu menghasilkan karya baru.

3. Inisiatif

Inisiatif adalah kemampuan bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari

pekerjaan, melakukan sesuatu tanpa menunggu perintah lebih dahulu dengan tujuan untuk

memperbaiki atau meningkatkan hasil pekerjaan, dann menciptakan peluang baru atau

untuk menghindari timbulnya masalah.

4. Pembelajar

Berkeinginan dan berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan,

pengetahuan dan pengalaman serta mampu mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran

atas setiap kejadian
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5. Menjunjung Meritokrasi

Memiliki pandangan yang member peluang kepada orang untuk maju berdasarkan

kelayakan dan kecakapannya

6. Terlibat aktif

Suka berusaha mencapai tujuan bersama serta memberikan dorongan agar pihak lain

tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya

7. Tanpa pamrih

Tidak memiliki maksud yang tersembunyi untuk memenuhi keinginan dan memperoleh

keuntungan pribadi, memberikan dorongan dan semangat bagi pihak lain untuk suka

berusaha mencapai tujuan bersama, memberikan inspirasi, dan memberikan dorongan agar

pihak lain tergerak untuk menghasilkan karya terbaiknya.

8. Apresiatif

Mampu mengapresiasi terhadap suatu karya.
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BAB III
ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

Arah kebijakan dan strategi adalah jabaran dan turunan dari Visi, Misi dan rencana

pencapaian bidang kebudayaan. Arah kebijakan dan strategi BPNB Sumatera Barat tahun

2015 - 2019 memuat langkah - langkah yang berupa program indikatif untuk memecahkan

permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan, serta memiliki dampak

yang besar terhadap pencapaian Visi, Misi, tujuan serta sasaran kegiatan BPNB Sumatera

Barat pada periode bersangkutan.

3.1.1 Arah Kebijakan dan Strategi terkait Misi 1

Arah kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui strategi:

1. Peningkatan mutu karya dan pelaku budaya dalam pelestarian warisan budaya dan

karya budaya di Prop. Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan.

2. Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya di Prop. Sumatera Barat,

Bengkulu dan Sumatera Selatan

3. Pemberian fasilitasi, pendukungan dan penghargaan kepada pelaku budaya dalam

rangka pengembangan kreatifitas dan produktifitas di Prop. Sumatera Barat,

Bengkulu dan Sumatera Selatan

4. Peningkatan apresiasi dan promosi karya seni dan karya budaya lainnya melalui

berbagai media di Prop. Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan.

5. Promosi budaya untuk peningkatan apresiasi dan kebanggaan budaya/ muatan local

di Prop. Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan

3.1.2 Arah Kebijakan dan Strategi terkait Misi 2

Arah kebijakan tersebut dapat diwujudkan melalui strategi:

1. Pelindungan, pengembangan, dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka

memperkaya dan memperkukuh khasanah budaya bangsa di Prop. Sumatera Barat,

Bengkulu dan Sumatera Selatan.

2. Pemberdayaan masyarakat adat dan komunitas budaya di Prop. Sumatera Barat,

Bengkulu dan Prop. Sumatera Selatan;

3. Sinergisitas antara pemerintah daerah, masyarakat, dan dunia usaha dalam

pelindungan dan pengembangan warisan budaya di Prop. Sumatera Barat, Bengkulu

dan Prop. Sumatera Selatan;
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4. Penguatan penelitian/ kajian warisan budaya di Prop. Sumatera Barat, Bengkulu dan

Sumatera Selatan;

5. Penguatan kualitas informasi dan basis data kebudayaan di Prop. Sumatera Barat,

Bengkulu dan Sumatera Selatan.

3.1.3 Arah Kebijakan dan Strategi terkait Misi 3

1. Penguatan kualitas perencanaan dan penganggaran untuk meningkatkan kualitas

belanja Negara di BPNB Sumatera Barat;

2. Penguatan pengendalian kinerja BPNB Sumatera Barat meliputi pemantauan,

evaluasi, dan pengawasan yang efektif dan terintegrasi disertai penguatan system

pemberian penghargaan dan sanksi terhadap kinerja BPNB Sumatera Barat;

3. Dukungan penerapan e-government yang terintegrasi dalam manajemen kinerja.

MISI TUJUAN SASARAN KEBIJAKAN STRATEGI

M1 Mewujudkan

Pemanfaatan

dan Pembinaan

Nilai Budaya

T1 Peningkatan

Pemanfaatan

dan Pembinaan

Nilai Budaya

S1 Meningkatnya

Pemanfaatan dan

Pembinaan Nilai

Budaya

K1 Meningkatkan

Pemanfaatan

dan Pembinaan

Nilai Budaya

1. Peningkatan mutu

karya dan pelaku

budaya dalam

pelestarian warisan

budaya dan karya

budaya di Prop.

Sumatera Barat,

Bengkulu dan

Sumatera Selatan.

2. Pemberdayaan

masyarakat adat dan

komunitas budaya di

Prop. Sumatera Barat,

Bengkulu dan

Sumatera Selatan

3. Pemberian fasilitasi,

pendukungan dan

penghargaan kepada

pelaku budaya dalam

rangka pengembangan

kreatifitas dan

produktifitas di Prop.

Sumatera Barat,

Bengkulu dan

Sumatera Selatan

4. Peningkatan apresiasi

dan promosi karya

seni dan karya budaya

lainnya melalui

berbagai media di

Prop. Sumatera Barat,
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Bengkulu dan

Sumatera Selatan.

5. Promosi budaya untuk

peningkatan apresiasi

dan kebanggaan

budaya/ muatan local

di Prop. Sumatera

Barat, Bengkulu dan

Sumatera Selatan

M2 Mewujudkan

Pelindungan

dan

Pengembangan

Nilai Budaya

T2 Peningkatan

Pelindungan dan

Pengembangan

Nilai Budaya

S2 Meningkatnya

Pelindungan dan

Pengembangan

Nilai Budaya

K2 Melakukan

Pelindungan dan

Pengembangan

Nilai Budaya

1. Pelindungan,

pengembangan, dan

aktualisasi nilai dan

tradisi dalam rangka

memperkaya dan

memperkukuh

khasanah budaya

bangsa di Prop.

Sumatera Barat,

Bengkulu dan

Sumatera Selatan.

2. Pemberdayaan

masyarakat adat dan

komunitas budaya di

Prop. Sumatera Barat,

Bengkulu dan Prop.

Sumatera Selatan;

3. Sinergisitas antara

pemerintah daerah,

masyarakat, dan dunia

usaha dalam

pelindungan dan

pengembangan

warisan budaya di

Prop. Sumatera Barat,

Bengkulu dan Prop.

Sumatera Selatan;

4. Penguatan penelitian/

kajian warisan budaya

di Prop. Sumatera

Barat, Bengkulu dan

Sumatera Selatan;

5. Penguatan kualitas

informasi dan basis

data kebudayaan di

Prop. Sumatera Barat,

Bengkulu dan

Sumatera Selatan

M3 Mewujudkan

layanan dalam

T2 Peningkatan

terselenggaranya

S2 Terselenggaranya

layanan dalam

K3 Meningkatkan

terselenggaranya

1. Penguatan kualitas

perencanaan dan
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rangka

pendukungan

manajemen dan

tata kelola

pelestarian nilai

budaya

layanan dalam

rangka

pendukungan

manajemen dan

tata kelola

pelestarian nilai

budaya

rangka

pendukungan

manajemen dan

tata kelola

pelestarian nilai

budaya

layanan dalam

rangka

pendukungan

manajemen dan

tata kelola

pelestarian nilai

budaya

penganggaran untuk

meningkatkan kualitas

belanja Negara di

BPNB Sumatera

Barat;

2. Penguatan

pengendalian kinerja

BPNB Sumatera Barat

meliputi pemantauan,

evaluasi, dan

pengawasan yang

efektif dan terintegrasi

disertai penguatan

system pemberian

penghargaan dan

sanksi terhadap

kinerja BPNB

Sumatera Barat;

3. Dukungan penerapan

e-government yang

terintegrasi dalam

manajemen kinerja.

3.2 KERANGKA KELEMBAGAAN

Kerangka kelembagaan adalah perangkat BPNB Sumatera Barat yang meliputi struktur

organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil Negara yang digunakan untuk

mencapai visi, misi, tujuan, arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan pelestarian nilai

budaya sesuai dengan tugas dan fungsi BPNB Sumatera Barat yang disusun dengan

berpedoman pada Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan 2015 - 2019.
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3.2.1 Struktur Organisasi BPNB Sumatera Barat

Gambar 3.1 Struktur Organisasi BPNB Sumatera Barat

3.2.2 Tugas dan Fungsi BPNB Sumatera Barat

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 40

tahun 2015 tentang organisasi dan tata kerja Balai Pelestarian Nilai Budaya (BPNB)

Sumatera Barat mempunyai tugas utama yaitu:

TUGAS BPNB SUMATERA BARAT

“Melaksanakan Pelestarian Terhadap Aspek-Aspek Tradisi, Kepercayaan, Kesenian,

Perfilman dan Kesejarahan Agar Dapat Berperan Aktif Bersama Sektor Lainnya Dalam

Menjawab Masalah Pelestarian Terhadap Aspek-Aspek Tradisi, Kepercayaan, Kesenian,

Perfilman dan Kesejarahan di Prop. Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan”

Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPNB Sumatera Barat menyelenggaran fungsi:

FUNGSI  BPNB SUMATERA BARAT

a. Pelaksanaan pengkajian terhadap aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman

dan kesejarahan di Prop. Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan;

b. Pelaksanaan perlindungan aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan

kesejarahan di Prop. Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan;

KEPALA

SUBBAGIAN
TATA USAHA

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL PENELITI
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c. Pelaksanaan pengembangan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan di

Prop. Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan;

d. Pelaksanaan pemanfaatan tradisi, kepercayaan, kesenian, perfilman dan kesejarahan di

Prop. Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan;

e. Pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian aspek-aspek tradisi, kepercayaan, kesenian,

perfilman dan kesejarahan di Prop. Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan;

f. Pelaksanaan pendokumentasian dan penyebarluasan informasi perlindungan,

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

dan kesejarahan di Prop. Sumatera Barat, Bengkulu dan Sumatera Selatan;

g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan BPNB Sumatera Barat
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BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1.1 TARGET KINERJA

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadi salah satu dari enam kementerian/

lembaga yang dijadikan sebagai proyek percontohan dalam melakukan reformasi

perencanaan dan penganggaran. BPNB Sumatera Barat sebagai satuan kerja yang berada

dibawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan harus melakukan langkah antisipasi

terkait penyempurnaan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Sehubungan dengan hal tersebut, penyusunan Renstra BPNB Sumatera Barat tahun 2015 -

2019 menjadi keharusan bagi setiap satuan kerja. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan

jaminan keberlanjutan program sekaligus memudahkan pimpinan baru dalam menjalankan

tugas. Renstra juga merupakan persyaratan utama bagi upaya mewujudkan akuntabilitas dan

transparansi serta peningkatan mutu keluaran (output) dan hasil (outcome) dalam

pemanfaatan APBN. Renstra akan menjadi acuan (guidance) pelaksanaan program dan

kegiatan bagi setiap pimpinan unit kerja agar dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

semakin akuntabel (accountable).

Reformasi perencanaan dimaksudkan agar di dalam penyusunan Renstra tergambar secara

jelas keterkaitan antara program, indicator kinerja, dan masukan (input) untuk setiap unit

kerja. Reformasi perencanaan dan penganggaran dilakukan untuk lebih memantapkan

kembali penerapan penganggaran berbasis kinerja (performance based budgeting) di

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya di lingkungan BPNB Sumatera Barat

sejak diberlakukannya undang-undang tentang penganggaran dan keuangan. Dalam reformasi

perencanaan dan penganggaran ini setiap esselon I diharapkan menetapkan satu atau dua

program, sedangkan esselon III dimungkinkan memiliki satu atau dua kegiatan sesuai dengan

karakteristik tugas dan fungsinya. Program di setiap esselon I dan kegiatan di seluruh esselon

III harus mencerminkan program prioritas nasional. Restrukturisasi program dan kegiatan

disajikan pada gambar berikut ini:
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Gambar 4.1 Arsitektur Restrukturisasi Program dan Kegiatan

Melalui reformasi perencanaan dan penganggaran diharapkan diperoleh gambaran

pembiayaan selama lima tahun mendatang. Pemerintah dapat menjamin penyediaan anggaran

selama lima tahun mendatang.

Dalam restrukturisasi program dan kegiatan pengembangan BPNB Sumatera Barat telah

melakukan penyesuaian baik dari segi program, kegiatan, output kegiatan, suboutput kegiatan

hingga ke level komponen anggaran.

STRUKTUR ORGANISASI STRUKTUR ANGGARAN STRUKTUR PERENCANAAN STRUKTUR MANAJEMEN
KEBIJAKAN KINERJA

ORGANISASI

ESSELON 1

ESSELON III

FUNGSI

SUB FUNGSI

KEGIATAN

PROGRAM

JENIS BELANJA

PRIORITAS
IMPACT

SASARAN POKOK

FOKUS PRIORITAS Outcome dan Indikator
Kinerja Prioritas

IMPACT MIS/ SASARAN
K/L

Outcome dan Indikator
Kinerja Program

Outcome dan Indikator
Kinerja Program

PROGRAM

KEGIATAN PRIORITAS
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Gambar 4.2 Bagan Rumusan Program, Indikator Kinerja Kegiatan dan Output Kegiatan

Keberhasilan kegiatan pelestarian nilai budaya dapat diukur dari ketercapaian indicator

kinerja utama selama periode lima tahun seperti yang disajikan pada tabel berikut ini:

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN 2015 2016 2017 2018 2019

1 Meningkatnya Pemanfaatan
dan Pembinaan Nilai Budaya

Jumlah Even internalisasi nilai
budaya

1142
peserta 1516

peserta
33 even 17 even 17 even

2
Meningkatnya Pelindungan
dan Pengembangan Nilai
Budaya

Jumlah Dokumen pelestarian nilai
budaya

44
Dokumen

88
Dokumen

27
naskah

19
naskah

19
naskah

Jumlah Karya budaya yang
diinventarisasi

3 karya
budaya

5 karya
budaya

6 karya
budaya

120
karya

budaya

120
karya

budaya

Jumlah Naskah hasil kajian
pelestarian nilai budaya

10
naskah

18
naskah

20
naskah

19
naskah

19
naskah

3

Terselenggaranya Layanan
Dalam Rangka Pendukungan
Manajemen dan Tata Kelola
Pelestarian Nilai Budaya

Jumlah Layanan Dalam Rangka
Pendukungan Manajemen dan
Tata Kelola Pelestarian Nilai
Budaya

1
layanan

1
layanan

1
layanan

1
layanan

1
layanan

Gambar 4.3 Rencana Strategis (Renstra) BPNB Sumatera Barat 2015-2019

Sesuai dengan program pelestarian nilai budaya dengan sasaran kegiatan meningkatnya

pemanfaatan dan pembinaan nilai budaya, meningkatnya pelindungan dan pengembangan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN

1. Jumlah Even Internalisasi Nilai Budaya
2. Jumlah Dokumen Pelestarian Nilai

Budaya
3. Jumlah Karya Budaya yang

Diinventarisasi
4. Jumlah Naskah Hasil Kajian Pelestarian

Nilai Budaya
5. Jumlah Layanan Dalam Rangka

Pendukungan Manajemen dan Tta
kelola Pelestarian Nilai Budaya

OUTPUT KEGIATAN

1. Even Internalisasi Nilai Budaya
2. Dokumen Pelestarian Nilai Budaya
3. Karya Budaya Yang Diinventarisasi
4. Naskah Hasil Kajian Pelestarian Nilai

Budaya
5. Dokumen Ketatausahaan
6. Layanan Perkantoran
7. Kendaraan Bermotor
8. Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi
9. Peralatan dan Fasilitasi Perkantoran
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nilai budaya dan terselenggaranya layanan dalam rangka pendukungan manajemen dan tata

kelola pelestarian nilai budaya, perlu dijelaskan bahwa (indikator kinerja) IK:

1. Jumlah event internalisasi nilai budaya disesuaikan dengan jumlah kegiatan yang

dilaksanakan sesuai dengan Renstra BPNB Sumatera Barat yang jumlah event nya sesuai

dengan tabel di atas;

2. Jumlah dokumen pelestarian nilai budaya merupakan upaya untuk penyebarluasan hasil

kajian dan informasi public;

3. Jumlah karya budaya yang diinventarisasi 2015 s.d 2019 tetap berupaya mengumpulkan

mata budaya sesuai dengan formulir Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) sesuai wilayah

kerja. Selain itu, inventarisasi diharapkan secara penuh satu mata budaya sampai selesai

atau tuntas;

4. Jumlah naskah hasil kajian pelestarian nilai budaya dari tahun 2015 s.d 2019 berupaya

untuk tetap meningkatkan jumlah hasil kajian yang tentunya mendukung sasaran minimal

di tingkat esselon I dan esselon II. Namun bila memungkinkan bisa secara nasional dalam

kajian tema pembentukan karakter dan jati diri bangsa.

5. Jumlah layanan dalam rangka pendukungan manajemen dan tata kelola pelestarian nilai

budaya dari tahun 2015 -2019 berupaya untuk meningkatkan pelayanan demi terwujudnya

good governance.
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BAB V

PENUTUPAN

Renstra BPNB Sumatera Barat periode 2015 - 2019 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok

dan fungsi BPNB Sumatera Barat untuk lima (5) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan

Renstra periode 2015 - 2019 sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan,

SDM dan sumber pendanaanya serta komitmen semua pimpinan dan staf BPNB Sumatera

Barat. Selain itu untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2015 - 2019,

setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/ revisi

muatan Renstra BPNB Sumatera Barat periode 2015 - 2019 termasuk indicator - indicator

kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah

tujuan BPNB Sumatera Barat periode 2015 - 2019 yaitu meningkatkan kinerja lembaga dan

pegawai dengan mengacu kepada RPJM 2015 - 2019 dan RPJM Direktorat Jenderal

Kebudayaan.

Renstra BPNB Sumatera Barat periode 2015 - 2019 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-

unit kerja di BPNB Sumatera Barat sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing -

masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta

senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan

kinerja pegawai.


