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KATA PENGANTAR
Pujisyukur kami panjatkan kehadapan Tuhan Yang Maha Esa, berkat
bimbingan dan petunjuk-Nya penyusunan revisi Rencana Strategis (RENSTRA) 2013
– 2018 ini dapat diselesaikan pada waktunya.
Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar mempunyai tugas pokok untuk
melaksanakan pembinaan, pelayanan serta pelestarian di bidang kebudayaan di
Kabupaten Gianyar. Lebih dari itu, dalam Renstra ini telah termuat visi, misi,
sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam bidang kebudayaan yang nantinya
akan menjadi pedoman untuk melaksanakan kegiatan dengan harapan agar
kedepan Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar dapat berperan sebagai
wahana informasi dan pelestari kebudayaan, walaupun demikian pembinaan dan
pengembangan kesenian dan kebudayaan harus senantiasa ditingkatkan baik dari
kualitas maupun kuantitasnya serta lebih merata di semua lapisan masyarakat.
Untuk itu, tanpa terkecuali diharapkan semua pihak baik pemerintah maupun
masyarakat selalu bergandengan, sepakat untuk memajukan dan mengembangkan
kebudayaan sesuai dengan harapan kita bersama.
Sangat disadari revisi Renstra ini masih jauh dari sempurna, untuk itu segala
masukan, kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat diharapkan sebagai
penyempurnaan kearah yang lebih baik sehingga Renstra ini dapat diyakini sebagai
acuan dalam upaya meningkatkan kinerja Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten
Gianyar, selama 5 tahun kedepan.

Gianyar, 23 Januari 2017
Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Gianyar

Drs I Gusti Ngurah Wijana, M.M,M.Pd
Pembina UtamaMuda
NIP 19581231 198603 1 288

CokordaGedeRaiWidiarsa P, SH

Pembina UtamaMuda

BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Kebudayaan merupakan pondasi pembangunan martabat bangsa.
Kebudayaan bangsa Indonesia dalam eksistensinya membutuhkan senergi
antara pemerintah dengan masyarakat. Pasal 32 UUD 1945 mengamanatkan
bahwa “Pemerintah memajukan Kebudayaan Nasional Indonesia” merupakan
potensi

bahwa

kebudayaan

membutuhkan

upaya

pemertahanan

dan

perkembangan. Pemertahanan kebudayaan membutuhkan potensi-potensi
budaya yang masih eksis dan membutuhkan pembinaan sebagai sebuah
sumber daya kultural.
Potensi sumber daya kultural merupakan sebuah usaha dalam
membetuk karakter bangsa. Karakter memberikan warna keaslian budaya dan
etika bangsa yang digali melalui nilai-nilai budaya lokal yang adi luhung.
Nilai-nilai budaya lokal yang terpendam pada budaya kultur masyarakat
tradisional membutuhkan penggalian dan pengembangan.

Pemerintah

bertanggungjawab dalam usaha penggalian dan pengembangan budaya bangsa
tersebut.
Kabupaten Gianyar sebagai bagian wilayah Bali dan Indonesia,
memiliki nilai-nilai kultur yang mandiri, santun, beretika, estetik, kreatif dan
terbuka. Nilai-nilai kultur budaya masyarakat Gianyar telah menjadikan
Gianyar berkembang sebagai destinasi wisata utama. Kebudayaan yang ada
dan terwariskan di Kabupaten Gianyar menjadi inspirator, motivator dan
generator berkembangnya pembangunan Gianyar. Sikap masyarakat yang
ramah, terbuka, empati, rasa kebersamaan, giat, dan kreativitas tinggi
merupakan sumber daya kultural sekaligus sebagai pondasi dalam menerima
perubahan secara adaptif maupun adoptif dan mampu bersaing secara sehat
dalam menghadapi tantangan global.
Pelaksanaan pembangunan yang berbasis kebudayaan membutuhkan
peraturan-peraturan sebagai acuan kerja pembangunan daerah. Pelaksanaan

Undang-undang Otonomi Daerah yang tertuang dalam Undang-undang
Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan
keleluasaan daerah untuk mengelola dan mengembangkan daerahnya masingmasing. Pelaksanaan Otonomi Daerah diharapkan dapat memperkecil
kesenjangan kesejahteraan umum antara daerah maupun intra daerah.
Keleluasaan

daerah

untuk

mengelola

potensi

seni

budaya

dan

mendistribusikannya demi kesejahteraan umum, memerlukan pengendalian
sosial yang menuntut pemberdayaan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai
budayanya masing-masing.
Memahami kenyataan dan arti pentingnya kebudayaan tersebut, maka
Pemerintah bersama masyarakat khususnya di Kabupaten Gianyar berupaya
memelihara dan melestarikan budaya bangsa yang adi luhung dan dijiwai
agama Hindu. Dalam hal ini, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar
merupakan dinas yang bertanggung jawab kepada Bupati khususnya di dalam
melaksanakan atau menyusun perencanaan pembangunan di

bidang

kebudayaan.
Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya
membutuhkan Rencana Strategis (Renstra) yang dapat dijadikan pedoman dan
acuan penyusunan perencanaan di bidang kebudayaan dalam kurun waktu 5
(lima) tahun (tahun 2013 s.d. 2018).
Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar tahun 2013 s.d. 2018
merupakan suatu dokumen rencana strategis SKPD dalam skala jangka
menengah yang menjabarkan tentang visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas
Kebudayaan selama 5 (lima) tahun (2013 s.d. 2018). Renstra SKPD Dinas
Kebudayaan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
(RPJMD) Kabupaten Gianyar tahun 2013 s.d. 2018.
Proses penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan mengacu pada
Permendagri Nomor 54 Tahun 2010, diawali dengan pengumpulan informasi,
penyusunan rancangan, perumusan rancangan, pengolahan data, analisis
gambaran pelayanan, perumusan isu-isu strategis, kebijakan, program dan
kegiatan selama 5 (lima) tahun, penyusunan rancangan akhir, serta penetapan

oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk selanjutnya
dapat dilaksanakan.
Keterkaitan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar dengan
dokumen perencanaan lain dapat dilihat pada gambar di bawah ini.
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Gambar 1
Keterkaitan antar dokumen perencanaan
(sumber : Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tahun 20132018)

RPJPD Kabupaten Gianyar tahun 2005 – 2025 merupakan dokumen
perencanaan jangka panjang daerah yang menjadi acuan penyusunan dokumen
perencanaan jangka menengah (RPJMD). Tahapan dan skala prioritas yang
ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang akan diselesaikan tanpa
mengabaikan permasalahan lainnya. Penentuan skala prioritas dalam setiap
tahapan berbeda-beda, tetapi semua harus berkesinambungan dalam rangka
mewujudkan sasaran pokok pembangunan jangka panjang.
RTRW Kabupaten Gianyar tahun 2012 – 2032 berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 16 tahun 2012 membagi wilayah pengembangan menjadi 6
wilayah pengembangan. Dokumen rencana tata ruang wilayah ini memuat
tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kabupaten yang
meliputi; (1) tujuan penataan ruang wilayah kabupaten; (2) kebijakan penataan
ruang wilayah kabupaten; dan (3) strategi penetapan ruang wilayah kabupaten.
RPJMD Kabupaten Gianyar tahun 2012 – 2018 merupakan penjabaran
dari sasaran pembangunan jangka panjang tahap kedua, yang memiliki 6
strategi umum mengimplementasikan agenda pembangunan selama 5 tahun

sebagai berikut; (1) percepatan reformasi pemerintah, (2) pemberdayaan
sumber daya manusia (SDM; (3) partisifatif; (4) Pemerataan; (5) percepatan
pembangunan ekonomi kerakyatan yang berbasis sinergi antara pariwisata,
pertanian dan perdagangan (industri kecil); (6) akselerasi pembangunan
infrastruktur. RPJMD Kabupaten Gianyar akan dijabarkan di dalam dokumen
RKPD yang selanjutnya akan dijadikan pedoman dalam penyusunan RAPBD.
Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar tahun 2013 – 2018
merupakan bagian dari RPJMD Kabupaten Gianyar tahun 2013 – 2018 yang
pelaksanaannya akan dijabarkan di dalam Rencana Kerja Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah setiap tahun mulai tahun 2014 sampai dengan tahun
2018.
Renja SKPD menjadi acuan untuk penyusunan RKA-SKPD (Rencana
Kerja Anggaran SKPD). Muatan RKA meliputi input (dana, tenaga kerja,
fasilitas, dll), kegiatan (proses), dan output/outcome. Perencanaan dimulai
dengan informasi tentang ketersediaan sumber daya dan arah pembangunan
daerah.

B. Landasan Hukum
Perundang-undangan yang menjadi ketentuan-ketentuan hukum serta
memberikan legitimasi di dalam pelaksanaan tugas. Perundang-undangan
sekaligus menjadi landasan idiil serta menjadi acuan penyusunan Visi, Misi,
dan program Aksi Daerah menuju Gianyar Bagus sesuai dengan idealisme
masyarakat Gianyar dalam mengisi pembangunan selama lima tahun kedepan.
Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar secara operasional mengacu
pada perundang-undangan yang berkaitan langsung dengan pembangunan
daerah antara lain :
1.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan
Nasional;

2.

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

3.

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

4.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Nasional 2005 – 2025

5.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja
Pemerintah;

6.

Peraturan Pemerintah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tata
Ruang Wilayah Provinsi Bali;

7.

Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Bali Tahun 2005-2025;

8.

Peratura Daerah provinsi Bali Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bali Tahun
2008-2013;

9.

Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor : Perda No 6 Tahun 2008
Tanggal 7 Juli 2008, tentang pembentukan susunan organisasi dan tata
kerja dinas-dinas Kabupaten, Perbup : Perbup Nomor : 29 Tahun 2008
Tanggal 22 Juli 2008, tentang uraian tugas pokok dan fungsi jabatan
struktural pada Dinas Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Gianyar;

C. Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kebudayaan
Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 adalah :
1. Sebagai acuan dalam penyusunan program dan kegiatan selama 5 (lima)
tahun, yaitu dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2018.
2. Sebagai alat ukur penetepan kinerja dan evaluasi kinerja Dinas
Kebudayaan Kabupaten Gianyar.
Tujuan penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar
tahun 2013-2018 adalah :
1. Untuk menjabarkan visi, misi, program dan kegiatan yang ditetapkan
Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 serta
merealisasikan dalam perencanaan tahunan selama kurun waktu 5 (lima)
tahun.

2. Untuk menetapkan arah kebijakan serta program dan kegiatan tahunan
Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar dalam kurun waktu 5 (lima) tahun,
sesuai dengan tupoksi dan kewenangan Dinas Kebudayaan Kabupaten
Gianyar.

D. Sistematika Penulisan
Sistematika penyusunan Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten
Gianyar Tahun 2013-2018 adalah sebagai berikut:
Bab I

Pendahuluan
Memuat Latar Belakang, Maksud dan Tujuan Penyusunan
Renstra, Landasan Hukum, serta Sistematika Penulisan.

Bab II

Gambaran Pelayanan
Memuat Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas
Kebudayaan Kabupaten Gianyar serta deskripsi atau penjelasan
tentang Jenisi Kinerja Pelayanan, Realisasi Anggaran sebagai
evaluasi dan pelaksanaan program kegiatan.

Bab III

Isu-Isu Strategis
Memuat Isu-isu Strategis dan Tantangan yang dihadapi dalam
pelaksanaan bidang kebudayaan ke depan berdasarkan anilisis
SWOT.

Bab IV

Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Memuat review terhadap Visi-Misi, Tujuan dan Sasaran, Strategi
dan Kebijakan.

Bab V

Rencana Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja, Kelompok
Sasaran, dan Pendanaan Indikatif.
Memuat Program, Kegiatan dan Indikator Kinerja berdasarkan
tujuan dan Sasaran serta Kelompok Sasaran dan Pendanaan
Indikatif.

Bab VI

Penutup

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN
Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar merupakan perangkat daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Gianyar Nomor 6 Tahun
2008 Tanggal

7 Juli 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat

Daerah Kabupaten Gianyar, Peraturan Bupati Gianyar Nomor: 69 Tahun 2016
tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan Kabupaten
Gianyar. Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar merupakan instansi pelaksana
dan bagian dari Pemerintah Kabupaten Gianyar. Dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya, Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar bertanggung jawab
kepada Bupati Gianyar melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Gianyar.

A. Kedudukan
Dinas Kebudayaan merupakan unsur pelaksana teknis pemerintahan daerah
yang dipimpin Kepala Dinas, berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Bupati

B. Tugas Pokok
Dinas Kebudayaan mempunyai tugas pokok :
1. Melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang
kebudayaan.
2. Melaksanakan pembinaan umum dan menyusun rencana kegiatan bidang
kebudayaan.

C. Fungsi
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut, Dinas Kebudayaan mempunyai
fungsi :
1. Merumuskan

kebijakan di bidang cagar budaya dan permuseuman;

2. Melaksanakan kebijakan di bidang sejarah dan tradisi;

3. Penyusunan norma, standar, prosedur dan kreteria di bidang kesenian dan
tenaga kebudayaan;
4. Pemberian bimbingan tehnis dan supervisi di bidang dokumentasi
kebudayaan;

5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang cagar budaya dan
permuseuman, bidang sejarah dan tradisi, bidang kesenian dan tenaga
kebudayaan dan bidang dokumentasi dan kebudayaan;
6. Pelaksanaan administrasi Dinas;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati;
D. Struktur Organisasi
Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar yang
terdiri dari;
a. Sekretariat;
b. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman;
c. Bidang Sejarah dan Tradisi;
d. Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan;
e. Bidang Dokumentasi Kebudayaan;
a. Sekretariat, terdiri dari :
a.1. Sub. Bag. Perencanaan;
a.2. Sub. Bag. Keuangan; dan
a.3. Sub Bag. Umum dan Kepegawaian.
b. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman.
b.1. Seksi Regestrasi Cagar Budaya;
b.2. Seksi Pelestarian Cagar Budaya; dan
b.3. Seksi Permuseuman
c. Bidang Sejarah dan Tradisi
c.1. Seksi Sejarah;
c.2. Seksi Tradisi; dan
c.3. Seksi Komonitas dan Lembaga Adat.

d. Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan
d.1. Seksi Seni Pertunjukan;
d.2. Seksi Seni Rupa; dan
d.3. Seksi Tenaga Kebudayaan.
e. Bidang Dokumentasi Kebudayaan
e.1. Seksi Inventarisasi Pemeliharaan Dokumentasi Kebudayaan;
e.2. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan; dan
e.3. Seksi Restorasi Dokumentasi Kebudayaan.
Struktur Organisasi tersebut telah memenuhi kaidah organisasi yang
baik, dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab yang memadai
serta dilengkapi dengan uraian job description. Adapun struktur organisasi
Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar seperti terlampir.

E.

TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL
PADA DINAS KEBUDAYAAN BUPATEN GIANYAR

KEPALA DINAS
Kepala Dinas Kebudayaan mempunyai tugas :
a. Megkoordiasikan penyusunan rencana kegiatan Dinas Kebudyaan dengan
memberikan arahan kepada Sekretaris dan Kepala Bidang mengacu pada pola
dasar pembangunan dan renstra kabupaten dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku ;
b. Melaksanakan sebagain urusan rumah tangga dalam bidang kebudayaan ;
c. Merumuskan kebijakan teknis bidang kebudayaan berdasarkan kewenangan
yang ada dan kondisi yang objektif di lapangan sebagai pedoman dalam
melaksanakan tugas ;
d. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidangnya berdasarkan
ketentuan yang berlaku ;
e. Membina da mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan dalam pencapaian
program dinas dengan memberi petunjuk pemecahan masalah agar bawahan
mampu melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya ;

f. Menilai hasil kerja bawahan berdasarkan rencana kerja dengan hasil yang
dicapai sebagai bahan pertimbangan pengembangan karier ;
g. Melaksanakan pembinaan umum dan pembinaan teknis dibidan kebudayaan
sesuai dengan ketetuan pertauran perundang-undangan yang berlaku ;
h. Melaksanakan pelayanan umum dn perijinan sesuai denga ketentuan yang
berlaku ;
i. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan ;
j. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada atasan ;

SEKRETARIAT
Sekretariat Dinas berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala
Dinas, dan mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas,
pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi
di Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Sekretariat
Dinas menyelenggarakan fungsi :
a. Koordinasi kegiatan, penyusun rencana, program, dan anggaran Dinas;
b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan,
kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, hubungan masyarakat,
arsip dan dokumentasi Dinas;
c. Koordinasi dan penyusunan norma, prosedur, dan krerteria kegiatan Dinas;
d. Menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah dan milik Negara serta
layanan pengadaan barang/jasa;
e. Pelaksanaan administrasi sekretariat Dinas;
f. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program, kegiatan dan anggaran Dinas;
dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

SUB. BAGIAN PERENCANAAN
Sub. Bagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan
penyusunan rencana, program, anggaran, indikator kinerja utama, pemantauan dan
evaluasi, serta penyusunan laporan Dinas.
Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Sub. Gag. Perencanaan,
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana strategis Dinas;
b. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan perubahan rencana, program dan
anggaran Dinas;
c. Penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan indikator kinerja utama Dinas;
d. Penyiapan bahan koordinasi, pemantauan, evaluasi, pengendalian pelaksanaan
rencana, program dan anggaran Dinas;
e. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan laporan, pelaksanaan rencana,
Program, anggaran dan akuntabilitas kinerja Dinas;
f. Pelaksanaan administrasi Sub. Bagian perancanaan; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

SUB BAGIAN KEUANGAN
Sub. Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
keuangan, barang milik Daerah dan milik Negara dan layanan pengadaan/barang
di Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud di atas Sub. Bagian
Keuangan, menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan tata laksana keuangan, pengelolaan
akutansi, urusan perbendaharaan dan pelaporan keuangan;
b. Penyiapan bahan koordinasi dan pengelolaan layanan pengadaan barang/jasa;
c. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan barang milik daerah dan barang milik
negara;
d. Penyiapan bahan koordinasi, pengelolaan perbendaharaan dan penyelesaian
keerugian daerah;
e. Pelaksanaan administrasi Sub. Bagian Keuangan; dan

f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN
Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan urusan ketatausahaan, kerumahtanggaan, arsip, dokumentasi dan
kepegawaian di Dinas.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas Sub.
Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi;
a. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan tata usaha, kearsipan, dan
dokumentasi Dinas;
b. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan urusan kerumahtanggaan dan
perlengkapan Dinas;
c. Penyiapan

bahan

koordinasi,

pelaksanaan

analisis

pendapat

umum,

pemberitaan media masa, dan pengelolaan media sosial;
d. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan pengembangan dan peningkatan
kopetensi pegawai;
e. Penyiapan bahan koordinasi, mutasi pegawai, analisis jabatan, analisis kinerja
organisasi, administrasi jabatan fungsional, organisasi dan tata laksana Dinas;
f. Pelaksanaan administrasi Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas.

BIDANG CAGAR BUDAYA DAN PERMUSEUMAN
Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang
Cagar

Budaya

dan

Permuseuman

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

Permuseuman dan pelaksanaan kebijakan di bidang regestrasi cagar budaya
pelestarian cagar budaya dan permuseuman.
Dalam melaksanakan tugas sebagaiman tersebut di atas Bidang Cagar
Budaya dan Permuseuman menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang regestrasi cagar budaya,
pelestarian cagar budaya dan permuseuman;

b. Pelaksanaan kebijakan di bidang regestrasi cagar budaya, pelestarian cagar
budaya dan permuseuman;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang registrasi cagar
budaya pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang regestrasi cagar budaya,
pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang regestrasi cagar budaya,
pelestarian cagar budaya dan permuseuman;
f. Pelaksanaan administrasi Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Pembinaan Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman terdiri atas
a. Seksi Regestrasi Cagar Budaya;
b. Seksi Pelestarian Cagar Budaya; dan
c. Seksi Permuseuman.

SEKSI REGISTRASI CAGAR BUDAYA
Seksi Regestrasi Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi, kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, dan pelaporan di bidang regestrasi
Cagar Budaya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaiman dimaksud di atas, Seksi Regestrasi
Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program dan anggaran
koordinasi, kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di
bidang registrasi Cagar Budaya;
b. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kreteria
koordinasi, kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di
bidang registrasi Cagar Budaya;
c. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kebijakan koordinasi, kebijakan
pembinaan dan fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di bidang registrasi Cagar
Budaya;

d. Penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis, dan supervise di
bidang koordinasi, kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan dan
pelaporan di bidang registrasi Cagar Budaya;
e. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang
koordinasi, kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan dan pelaporan di
bidang registrasi Cagar Budaya; dan
f. Pelaksanaan administrasi registrasi Cagar Budaya; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cagar Budaya dan
Permuseuman.

SEKSI PELESTARIA CAGAR BUDAYA
Seksi Pelestarian Cagar Budaya mempunyai tugas melaksanakan
koordinasi pelaksanaan kebijakan, menyusun bahan pembinaan, fasilitasi,
menyusun bahan pemantauan, perlindungan, pengembangan pemanfaatan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian Cagar Budaya.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas Seksi
Pelestarian Cagar Budaya menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program, anggaran
koordinasi pelaksanaan kebijakan, menyusunan bahan pembinaan, fasilitasi,
menyusun bahan pemantauan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian Cagar Budaya;
b. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kreteria
koordinasi pelaksanaan kebijakan, menyusun bahan pembinaan, fasilitasi,
menyusun bahan pemantauan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian Cagar Budaya;
c. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan koordinasi, menyusun
bahan pembinaan, fasilitasi, menyusun bahan pemantauan, perlindungan,
pengembangan, pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian
Cagar Budaya;
d. Penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang koordinasi pelaksanaan kebijakan, menyusun bahan pembinaan,

fasilitasi, menyusun bahan pemantauan, perlindungan, pengembangan,
fasilitasi, menyusun bahan pemantauan, perlindungan, pengembangan,
pemanfaatan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian Cagar Budaya;
e. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evalusi, pelaporan di bidang
koordinasi pelaksanaan kebijakan, menyusun bahan pembinaan, fasilitasi,
menyusun bahan pemantauan, perlindungan, pengembangan, pemanfaatan,
evaluasi dan pelaporan di bidang pelestarian Cagar Budaya;
f. Pelaksanaan administrasi Seksi Pelestarian Cagar Budaya; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cagar Budaya dan
Permuseuman.

SEKSI PERMUSEUMAN
Seksi
pelaksanaan

Permuseuman
kebijakan,

mempunyai

menyusunan

tugas
bahan

melaksanakan
pelaksanaan

koordinasi

perlindungan,

pengembangan, pemanfaatan museum, menyusun bahan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang Permuseuman.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi
Permuseuman menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program, anggaran
koordinasi pelaksanaan kebijakan, menyusun bahan pelaksanaan perlindungan,
pengembangan, pemanfaatan museum, menyusun bahan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan di bidang Permuseuman;
b. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria
koordinasi pelaksanaan kebijakan, menyusun bahan pelaksanaan perlindungan,
pengembangan, pemanfaatan musium, menyusun bahan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan dibidang permusiuman;
c. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan koordinasi pelaksanaan
kebijakan, menyusun bahan pelaksanaan perlindungan, pengembangan,
pemanfaatan musium, menyusun bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidang permusiuman;

d. Penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi
dibidang koordinasi pelaksanaan kebijakan, menyusun bahan pelaksanaan
perlindungan,

pengembangan, pemanfaatan musium, menyusun bahan

pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang permusiuman;
e. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, pelaporan dibidang
koordinasi pelaksanaan kebijakan, menyusun bahan pelaksanaan perlindungan,
pengembangan, pemanfaatan musium, menyusun bahan pemantauan, evaluasi
dan pelaporan dibidang permusiuman;
f. Pelaksanaan administrasi Seksi permusiuman; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Cagar Budaya dan
Permusiuman.

BIDANG SEJARAH DAN TRADISI
Bidang Sejarah dan Tradisi berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Dinas, dipimpin oleh Kepala Bidang.
Bidang Sejarah dan Tradsi mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan
pelaksanaan kebijakan di bidang Sejarah, Tradisi dan Komunitas Lembaga Adat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud di atas, Bidang
Sejarah dan Tradisi menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang Sejarah, Tradsi dan
Komunitas Lembaga Adat;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Sejarah, Tradisi dan Komunitas Lembaga
Adat;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kreteria di bidang Sejarah, Tradisi
dan Komunitas Lembaga Adat;
d. Pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang Sejarah, Tradisi dan
Komunitas Lembaga Adat;
e. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Sejarah, Tradisi dan Komunitas
Lembaga Adat;
f. Pelaksanaan administrasi Bidang Sejarah dan Tradisi; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Sejarah dan Tradisi terdiri atas:
a. Seksi Sejarah;
b. Seksi Tradisi; dan
c. Seksi Komunitas dan Lembaga Adat.

SEKSI SEJARAH
Seksi Sejarah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan
perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, evaluasi, dan
pelaporan di bidang Sejarah.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Sejarah
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program, anggaran
penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sejarah;
b. Penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kreteria
penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sejarah;
c. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan penyusunan bahan
perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan, pemantauan,
evaluasi dan pelaporan di bidang Sejarah;
d. Penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
pembinaan, pemantauan, evaluasi, pelaksanaan evaluasi, dan pelaporan di
bidang Sejarah;
e. Penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang
pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sejarah;
f. Pelaksanaan administrasi Seksi Sejarah; dan
g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sejarah dan
Tradisi.

SEKSI TRADISI
Seksi

tradisi

mempunyai

tugas melaksanakan

penyusunan bahan

perumasan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, menyusun bahan pelestarian
tradisi, menyusun bahan pembinaan, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi,
pendaftaran budaya tak bendadan pelaporan dibidang tradisi.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Tradisi
menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan

bahan

koordinasi,

penyusunan

rencana,

program,

anggaranpenyusunan bahan perumasan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
menyusun bahan pelestarian tradisi, menyusun bahan pembinaan, penyusunan
bahan pemantauan, evaluasi, pendaftaran budaya tak benda dan pelaporan
dibidang tradisi;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria
penyusunan bahan perumasan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, menyusun
bahan pelestarian tradisi, menyusun bahan pembinaan, penyusunan bahan
pemantauan, evaluasi, pendaftaran budaya tak benda dan pelaporan dibidang
tradisi;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan

kebijakanpenyusunan bahan

perumasan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, menyusun bahan pelestarian
tradisi, menyusun bahan pembinaan, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi,
pendaftaran budaya tak benda dan pelaporan dibidang tradisi;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penyusunan bahan perumasan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
menyusun bahan pelestarian tradisi, menyusun bahan pembinaan, penyusunan
bahan pemantauan, evaluasi, pendaftaran budaya tak benda dan pelaporan
dibidang tradisi;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang
penyusunan bahan perumasan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, menyusun
bahan pelestarian tradisi, menyusun bahan pembinaan, penyusunan bahan
pemantauan, evaluasi, pendaftaran budaya tak benda dan pelaporan dibidang
tradisi;

f. pelaksanaan administrasiSeksi Tradisi; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BidangSejarah dan Tradisi.

SEKSI KOMUNITAS DAN LEMBAGA ADAT
Seksi komunitas dan lembaga adat mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, penyusunan
bahan pembinaan, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidang pembinaan komunitas dan lembaga adat.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi
Komunitas dan Lembaga Adatmenyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan

bahan

koordinasi,

penyusunan

rencana,

program,

anggaranpenyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan,
penyusunan bahan pembinaan, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dibidang pembinaan komunitas dan lembaga adat;
b. penyiapan

bahan

koordinasi,

penyusunan

norma,

standar,

prosedur,

kriteriapenyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan,
penyusunan bahan pembinaan, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dibidang pembinaan komunitas dan lembaga adat;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan

kebijakanpenyusunan bahan

perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan pembinaan,
penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pembinaan
komunitas dan lembaga adat;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan,
penyusunan bahan pembinaan, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dibidang pembinaan komunitas dan lembaga adat;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi,pelaporan di bidang
penyusunan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, penyusunan
bahan pembinaan, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidang pembinaan komunitas dan lembaga adat;
f. pelaksanaan administrasi Seksi Komunitas dan Lembaga adat; dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Sejarah dan
Tradisi.

BIDANG KESENIAN DAN TENAGA KEBUDAYAAN
Bidang kesenian dan tenaga kebudayaan berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan dipimpin oleh Kepala Bidang.
Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan mempunyai tugas menyelenggarakan
perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidangseni pertunjukan, seni rupa dan
tenaga kebudayaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuddi atas, Bidang
Kesenian dan Tenaga Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang seni pertunjukan, seni
rupa dan tenaga kebudayaan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidangseni pertunjukan, seni rupa dan tenaga
kebudayaan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidangseni pertunjukan,
seni rupa dan tenaga kebudayaan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang seni pertunjukan, seni
rupa dan tenaga kebudayaan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang seni pertunjukan, seni rupa dan
tenaga kebudayaan;
f. pelaksanaan administrasi Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan terdiri atas :
a.

Seksi Seni Pertunjukan;

b.

Seksi Seni Rupa; dan

c.

Seksi Tenaga Kebudayaan.

SEKSI SENI PERTUNJUKAN
Seksi Seni Pertunjukan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan
bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan
pembinaan, pemantauaan, evaluasi, dan pelaporan dibidang seni pertunjukan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Seni
Pertunjukan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan

bahan

koordinasi,

penyusunan

rencana,

program,anggaran

penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan
bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang seni
pertunjukan;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kreteria
penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan
bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang seni
pertunjukan;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan
perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan pembinaan,
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang seni pertunjukan;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
penyusunan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang
seni pertunjukan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang
penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan
bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang seni
pertunjukan;
f. pelaksanaan administrasiSeksi Seni Pertunjukan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesenian dan
Tenaga Kebudayaan.

SEKSI SENI RUPA
Seksi Seni Rupa mempunyai tugas melaksanakan penyusunan bahan
perumusan, Koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan pembinaan,
penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang seni rupa.
Dalam melaksaanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Seni
Rupamenyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan

bahan

koordinasi,

penyusunan

rencana,

programanggaran

penyusunan bahan perumusan, Koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan
bahan pembinaan, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidang seni rupa;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur,kriteria
penyusunan bahan perumusan, Koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan
bahan pembinaan, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidang seni rupa;
c. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan

kebijakanpenyusunan bahan

perumusan, Koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan pembinaan,
penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang seni rupa;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penyusunan bahan perumusan, Koordinasi pelaksanaan kebijakan,
penyusunan bahan pembinaan, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan
pelaporan dibidang seni rupa;
e. penyiapan bahan koordinasi,pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang
penyusunan bahan perumusan, Koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan
bahan pembinaan, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidang seni rupa;
f. pelaksanaan administrasiSeksiSeni Rupa; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala BidangKesenian dan
Tenaga Kebudayaan.

SEKSI TENAGA KEBUDAYAAN
Seksi tenaga kebudayaanmempunyai tugas melaksanakan menyusun
bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan tenaga kesenian,
penyusunan bahan pembinaan, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan dibidang seksi tenaga kebudayaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi Tenaga
Tebudayaanmenyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program, anggaran
menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan
tenaga

kesenian,

penyusunan

bahan

pembinaan,

penyusunan

bahan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang seksi tenaga kebudayaan;
b. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria
menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan
tenaga

kesenian,

penyusunan

bahan

pembinaan,

penyusunan

bahan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang seksi tenaga kebudayaan;
c. penyiapan

bahan

koordinasi,

pelaksanaan

kebijakanmenyusun

bahan

perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan tenaga kesenian,
penyusunan bahan pembinaan, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi, dan
pelaporan dibidang seksi tenaga kebudayaan;
d. penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervise di
bidangmenyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
pembinaan tenaga kesenian, penyusunan bahan pembinaan, penyusunan bahan
pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang seksi tenaga kebudayaan;
e. penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang
menyusun bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, pembinaan
tenaga

kesenian,

penyusunan

bahan

pembinaan,

penyusunan

bahan

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang seksi tenaga kebudayaan;
f. pelaksanaan administrasiSeksiTenaga Kebudayaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kesenian dan
Tenaga Kebudayaan.

BIDANG DOKUMENTASI KEBUDAYAAN
Bidang

Dokumentasi

Kebudayaan

berada

di

bawah

dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, dan dipimpin oleh Kepala Bidang.
Bidang

Dokumentasi

Kebudayaan

mempunyai

tugas

menyelenggarakan

perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi pemeliharaan
dokumentasi kebudayaan, pengkajian pengembangan kebudayaandan restorasi
dokumentasi kebudayaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Bidang
Dokumentasi Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang inventarisasi
pemeliharaan

dokumentasi

kebudayaan,

pengkajian

pengembangan

kebudayaan dan restorasi dokumentasi kebudayaan;
b. pelaksanaan kebijakan di bidang inventarisasi pemeliharaan dokumentasi
kebudayaan, pengkajian pengembangan kebudayaan dan restorasi dokumentasi
kebudayaan;
c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang inventarisasi
pemeliharaan

dokumentasi

kebudayaan,

pengkajian

pengembangan

kebudayaan dan restorasi dokumentasi kebudayaan;
d. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang inventarisasi pemeliharaan
dokumentasi kebudayaan, pengkajian pengembangan kebudayaan dan restorasi
dokumentasi kebudayaan;
e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang inventarisasi pemeliharaan
dokumentasi kebudayaan, pengkajian pengembangan kebudayaan dan
restorasi dokumentasi kebudayaan;
f. pelaksanaan administrasi Bidang dokumentasi kebudayaan; dan
g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Bidang Dokumentasi Kebudayaan terdiri atas :
a. Seksi Inventarisasi Pemeliharaan Dokumentasi Kebudayaan;
b. Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan; dan

c. Seksi Restorasi Dokumentasi Kebudayaan.
SEKSI INVENTARISASI PEMELIHARAAN DOKUMENTASI
KEBUDAYAAN
Seksi Inventarisasi Pemeliharaan Dokumentasi Kebudayaan mempunyai
tugas melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan
kebijakan, inventarisasi, pemeliharaan, penyusunan bahan pembinaan, pasilitasi.
Penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang inventarisasi
pemeliharaan dokumentasi kebudayaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi
Inventarisasi Pemeliharaan Dokumentasi Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
a. penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program anggaran
penyusunan

bahan

perumusan,

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan,

inventarisasi, pemeliharaan, penyusunan bahan pembinaan, pasilitasi.
Penyusunan

bahan

pemantauan,

evaluasi,

dan

pelaporan

dibidang

inventarisasi pemeliharaan dokumentasi kebudayaan;
b.

penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria
penyusunan

bahan

perumusan,

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan,

inventarisasi, pemeliharaan, penyusunan bahan pembinaan, pasilitasi.
Penyusunan

bahan

pemantauan,

evaluasi,

dan

pelaporan

dibidang

inventarisasi pemeliharaan dokumentasi kebudayaan;
c.

penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakan penyusunan bahan
perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, inventarisasi, pemeliharaan,
penyusunan bahan pembinaan, pasilitasi. Penyusunan bahan pemantauan,
evaluasi, dan pelaporan dibidang inventarisasi pemeliharaan dokumentasi
kebudayaan;

d.

penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidangpenyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
inventarisasi, pemeliharaan, penyusunan bahan pembinaan, pasilitasi.
Penyusunan

bahan

pemantauan,

evaluasi,

dan

inventarisasi pemeliharaan dokumentasi kebudayaan;

pelaporan

dibidang

e.

penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan evaluasi, pelaporan di bidang
penyusunan

bahan

perumusan,

koordinasi

pelaksanaan

kebijakan,

inventarisasi, pemeliharaan, penyusunan bahan pembinaan, pasilitasi.
Penyusunan

bahan

pemantauan,

evaluasi,

dan

pelaporan

dibidang

inventarisasi pemeliharaan dokumentasi kebudayaan;
f.

pelaksanaan administrasi Seksi Inventarisasi Pemeliharaan Dokumentasi
Kebudayaan; dan

g.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dokumentasi
kebudayaan.

SEKSI PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN
Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pengkajian, pengembangan kebudayaan, penyusunan bahan pembinaan, fasilitasi
pengkajian, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang
pengkajian dan pengembangan kebudayaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi
Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
a.

penyiapan bahan koordinasi, penyusunan rencana, program anggaran
penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengkajian,
pengembangan kebudayaan, penyusunan bahan pembinaan, fasilitasi
pengkajian, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang
pengkajian dan pengembangan kebudayaan;

b.

penyiapan bahan koordinasi, penyusunan norma, standar, prosedur, kriteria
penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengkajian,
pengembangan kebudayaan, penyusunan bahan pembinaan, fasilitasi
pengkajian, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang
pengkajian dan pengembangan kebudayaan;

c.

penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakanpenyusunan bahan
perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan pengkajian, pengembangan
kebudayaan, penyusunan bahan pembinaan, fasilitasi pengkajian, penyusunan

bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan dibidang pengkajian dan
pengembangan kebudayaan;
d.

penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pengkajian, pengembangan kebudayaan, penyusunan bahan pembinaan,
fasilitasi pengkajian, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidang pengkajian dan pengembangan kebudayaan;

e.

penyiapan

bahan

koordinasi,

pelaksanaan

evaluasi,

pelaporan

di

bidangpenyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan
pengkajian, pengembangan kebudayaan, penyusunan bahan pembinaan,
fasilitasi pengkajian, penyusunan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan
dibidang pengkajian dan pengembangan kebudayaan;
f.

pelaksanaan administrasi Seksi Pengkajian dan Pengembangan Kebudayaan;
dan

g.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dokumentasi
kebudayaan.

SEKSI RESTORASI DOKUMENTASI KEBUDAYAAN
Seksi

restorasi

dokumentasi

kebudayaan

mempunyai

tugas

melaksanakan penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
penyusunan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang
pembinaan restorasi dokumentasi kebudayaan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Seksi
restorasi dokumentasi kebudayaan menyelenggarakan fungsi :
a.

penyiapan

bahan

koordinasi,

penyusunan

rencana,

program,

anggaranpenyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
penyusunan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang
pembinaan restorasi dokumentasi kebudayaan;
b.

penyiapan bahan koordinasi,

penyusunan norma, standar, prosedur,

kriteriapenyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,

penyusunan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang
pembinaan restorasi dokumentasi kebudayaan;
c.

penyiapan bahan koordinasi, pelaksanaan kebijakanpenyusunan bahan
perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan, penyusunan bahan pembinaan,
pemantauan, evaluasi, dan

pelaporan dibidang pembinaan

restorasi

dokumentasi kebudayaan;
d.

penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
penyusunan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang
pembinaan restorasi dokumentasi kebudayaan;

e.

penyiapan bahan koordinasi, pemberian bimbingan teknis dan supervisi di
bidang penyusunan bahan perumusan, koordinasi pelaksanaan kebijakan,
penyusunan bahan pembinaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan dibidang
pembinaan restorasi dokumentasi kebudayaan;

f.

pelaksanaan administrasiSeksiRestorasi Dokumentasi Kebudayaan; dan

g.

pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang dokumentasi
kebudayaan.

F.

DESKRIPSI KONDISI DINAS KEBUDAYAAN DAN EVALUASI
PROGRAM KEGIATAN
Kondisi Dinas Kebudayaan dalam pelaksanaan program kegiatan yang

direncanakan disesuaikan dengan beberapa aspek pendukung yang meliputi :

1.

SUMBER DAYA

1.1

Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
Dalam mejalankan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan

Kabupaten Gianyar didukung oleh Sumber Daya Manusia yang merupakan
Aparatur sebanyak 66 orang dengan komposisi 38 orang PNS dan 33 orang nonPNS. Dari komposisi pegawai seperti tersebut di atas, dapat dirinci berdasarkan :
A. Golongan kepangkatan
Golongan kepangkatan aparatur Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut :

✓ Golongan IV sebanyak 6 orang,
✓ Golongan III sebanyak 27 orang,
✓ Golongan II sebanyak 4 orang,
✓ Golongan I sebanyak 1 orang,
✓ Tenaga harian sebanyak 7 orang, dan;
✓ Tenaga harian lepas sebanyak 26 orang.

B. Jenjang Pendidikan
Pendidikan terakhir aparatur pada Dinas Kebudayaan adalah sebagai berikut ;
Pendidikan

Pangkat

Eselon

Jenjang

Jumlah

Jenjang

Jumlah

Jenjang

Jumlah

S3

-

Pembina Utama Muda

1

II B

1

S2

4

Pembina Tk I

2

III A

1

S1

27

Pembina

3

III B

4

Diploma

-

Penata Tk I

12

IV A

15

SMA/K

4

Penata

8

SMP

1

Penata Muda Tk I

3

SD

1

Penata Muda

4

Pengatur Tk I

-

Pengatur

2

Harian

7

Pengatur Muda Tk. I

2

THL

26

Juru Tk. I

1

Juru Muda Tk. I

1
(tabel 1)

C. PNS yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan dan Fungsional
No

Uraian

Jumlah/ Orang

A

Diklat Kepemimpinan

-

1

PIM II

1

2

PIM III

5

3

PIM IV

13

4

SPADA

-

5

ADUMLA

-

6

ADUM

-

B

Diklat Fungsional

1

(tabel 2)

1.2

Sarana dan Prasarana
Kantor Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar beralamat di Jalan

Kebo Iwa-Gianyar, Bangunan terdiri atas ruang Kepala Dinas, ruang sekretariat,
ruang bidang dokumentasi dan kebudayaan, ruang bidang kesenian dan perfilman,
ruang bidang adat istiadat dan tradisi, dan ruang bidang pelestarian sejarah dan
purbakala. Sarana prasarana pendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi
Dinas Kebudayaan meliputi : Mobil kijang, Sepeda Motor, Komputer dan
Laptop/Notebook, Printer, Kamera digital, Telpon sebanyak 1 buah (satu
sambungan), Meja dan Kursi.
No

Uraian

Jumlah/ Unit

1

Gedung Kantor

1 Unit

2

Ruangan

8 Kamar

3

Kendaraan Roda 4 (Mobil) Inova

1

4

Kendaraan Roda 4 (Mobil) Kijang

5

5

Sepeda Motor Zusuki

4

6

Sepeda Motor Honda

2

7

Computer

11 Unit

8

Laptop

3

9

Meja

65

10

Kursi

147

11

Camera

9

12

Printer

6

13

Monitor

4

14

AC

4

15

GPS

1

16

Wearless

1

17

HT

9

18

Almari

12

19

Jam Dinding

8

20

Piala

7

21

Plakat Unesco

1

22

Pesawat Telpon

1

23

Patung Beruang

1

24

Kursi Plastik

4

25

Meja Kecil

1

26

CPU

3
(tabel 3)

2

JENIS KINERJA PELAYANAN
Kinerja Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar disusun dalam rangka

menunjang pembangunan Kabupaten Gianyar secara transparan dan akuntabel.
Sehubungan dengan hal tersebut dalam rangka peningkatan kinerja Dinas
Kebudayaan Kabupaten Gianyar telah disusun rencana kinerja dinas yang
berorientasi pada program yang telah ditetapkan oleh masing-masing bidang
kegiatan sebagai berikut :
a. Sekretariat Dinas Kebudayaan
Program :
-

Pelayanan Administrasi Perkantoran.

Kegiatan :
-

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan/Perkantoran

Program :
-

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :
-

Pembangunan Gedung Kantor

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

-

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

b. Bidang Cagar Budaya dan Permuseuman :
Program :
-

Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Kegiatan :
-

Pengembangan Database Sistem Informasi Sejarah Purbakala

-

Kerjasama Pelestarian Warisan Budaya

-

Seminar Kepemangkuan

Program :
-

Pengelolaan Keragaman Budaya.

Kegiatan :
-

Tahap Penyusunan Purana

c. Bidang Sejarah dan Tradisi :
Program :
-

Pengembangan Nilai Budaya.

Kegiatan :
-

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Subak abian)

-

Pembinaan Subak

-

Pembinaan Desa Pakraman

-

Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Sekaa Teruna)

-

Pembinaan Penyuratan Awig-Awig dan Pararem

-

Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Program :
-

Pengelolaan Kekayaan Budaya

Kegiatan :
-

Inventarisasi Data Desa Pakraman, Sekaa Teruna, dan Banjar Adat

d. Bidang Kesenian dan Tenaga Kebudayaan :
Program :
-

Pengembangan Nilai Budaya.

Kegiatan :
-

Pemberian Dukungan, Penghargaan dan Kerjasama di Bidang Budaya

Program :
-

Pengelolaan Keragaman Budaya

Kegiatan :
-

Fasilitasi Penyelenggaraan Festival Budaya Daerah

e. Bidang Dokumentasi Kebudayaan :
Program :
-

Pengembangan Nilai Budaya.

Kegiatan :

-

Penatagunaan Naskah Kuno Nusantara

-

Pembinaan Bahasa, Aksara, dan Sastra Bali

Program :
-

Pengelolaan Kekayaan Budaya.

Kegiatan :
-

Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah
Kuno

-

3.

Inventarisasi Naskah-Naskah Kuno

REALISASI ANGGARAN (Sampai Bulan Oktober 2014)
SEBAGAI EVALUASI PROGRAM KEGIATAN

Belanja Operasional
Belanja Operasi adalah pengeluaran Anggaran Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar untuk kegiatan
sehari - hari pemerintah yang memberi manfaat jangka pendek.
Belanja Pegawai
(table 4)
No

Uraian

1

Belanja Pegawai dari belanja tidak langsung
Jumlah Belanja Tidak Langsung

2

Anggaran

Realisasi

Lebih (kurang)

3.226.364.511

2.527.151.668

699.212.843

%

Belanja pegawai dari belanja langsung
Jumlah Belanja Langsung
Jumlah

842.336.000

532.610.773

309.725.227

4.068.700.511

3.059.762.441

1.008.938.070

87,93%

Anggaran

Realisasi

Lebih (kurang)

%

Belanja barang

8.091.159.276,-

5.505.331.449,-

2.585.827.827,-

Jumlah Belanja Barang

8.091.159.276,-

5.801.746.827

2.585.827.827,-

Anggaran

Realisasi

Lebih (kurang)

Belanja Modal

169.908.000,-

47.934.000,-

121.974.000,-

Jumlah Belanja Modal

169.908.000,-

47.934.000,-

121.974.000,-

Belanja Barang
No

Uraian

1

Belanja Barang

Belanja Modal
No

Uraian

1

Belanja Barang

%

BAB III
ISU - ISU STRATEGIS
BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

A.

ISU-ISU STRATEGIS
Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar menyerap berbagai informasi dan

isu yang berkaitan dengan pengembangan kebudayaan yang berwujud seni dan
budaya.

Pembangunan kebudayaan merupakan bentuk usaha penggalian,

pelestarian dan pengembangan warisan-warisan budaya baik yang berwujud
ide/pemikiran, prilaku (pola prilaku), dan materi. Kebudayaan

dalam wujud

Warisan Budaya merupakan hasil monumental dari kreasi cipta dan karsa manusia
dan masyarakat Bali umumnya dan masyarakat Gianyar khususnya. Pembangunan
kebudayaan merupakan usaha untuk mencapai kesejahteraan bersama dengan
ditopang melalui tingginya kebudayaan daerah yang berlandaskan kearifan lokal
di Kabupaten Gianyar, serta memiliki keanekaragaman warisan budaya.
Peran serta adat dan budaya daerah dalam pembangunan kebudayaan
Gianyar menjadikan Kabupaten Gianyar sebagai Kota Seni dan Budaya. Predikat
kota seni dan budaya, mengaruskan Kabupaten Gianyar peka dan produktif dalam
menggali informasi sebagai sumber pembangunan. Isu-isu strategis dijadikan
sumber rujukan dalam mengemban pembangunan di bidang kebudayaan.
Pembangunan kebudayaan yang meliputi seni dan budaya diselaraskan dengan
isu-isu nasional.
Pengarus Utamaan Gender (PUG) adalah tujuan dan program universal
yang diprioritaskan oleh pemerintah Indonesia sebagai bentuk perjuangan gender
secara umum. Kegiatan ini juga diadopsi oleh Dinas Kebudayaan Kabupaten
Gianyar yang diaplikasikan kedalam setiap program dan kegiatan Dinas
Kebudayaan.
Kekuatan kebudayaan sebagai basis dan katalisator pembangunan
(identitas, ekonomi, edukasi, ekologi, demokrasi, moral, karakter) di Kabupaten
Gianyar membutuhkan gerakan revitalisasi budaya secara terarah, terstruktur dan

terukur. Kabupaten Gianyar memerlukan satu Blueprint dan Grand Design
menuju kabupaten unggulan dalam bidang seni budaya. Hal tersebut telah dapat
dilaksanakan oleh Kabupaten Gianyar dalam upaya memenuhi asa dan ekspektasi
dengan kegiatan pengkajian dan penyusunan blueprint, mensosialisasikan melaui
seminar nasional dan penerbitan buku blueprint seni budaya dalam dwi bahasa
(bahasa indonesia-bahasa inggris) sebagai dokumen perencanaan, pengembangan
dan pelestarian budaya menjadi sangat relevan dan urgen (Geria dkk, 2013; 4).
Penerbitan Buku Ensiklopedi Adat Istiadat dan Hukum Adat Bali juga
telah dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan yang bekerjasama dengan Lembaga
Pendidikan Tinggi Universitas Udayana dalam usaha mendokumentasikan istilahistilah adat dan hukum adat Bali. Selanjutnya pada tahun 2014 kegiatan
Penginventarisan Naskah-Naskah Kuno (Lontar) yang terdapat di Kabupaten
Gianyar, hal ini pula dilakukan dengan bekerjasama dengan tim ahli dari
Universitas Udayana.
Kabupaten Gianyar juga mencanangkan Kota Layak Anak (KLA)
sebagai bentuk kepedulian terhadap generasi bangsa yang berkarakter dan
memiliki kepribadian luhur. Program KLA bertujuan untuk memfasilitasi anakanak Gianyar dalam bidang kesejahteraan, kesehatan, pendidikan dan hak-hak
anak yang sebenarnya. Demikian pula dengan pencanangan Kabupaten Gianyar
sebagai Kota Pusaka Internasional membutuhkan perencanaan dan komitmen
bersama antara pemerintah kabupaten dengan masyarakat Gianyar khususnya.
Serta yang tidak kalah urgennya adalah Pembanguan Museum Subak Kabupaten
Gianyar yang telah direalisasikan melalui program tugas pembantuan (TU) yang
dialokasikan melalui APBN. Museum Subak Kabupaten Gianyar telah terlaksana
pada tahap pembangunan pondasi dan tiang pada tahun 2014. Pada tahun 2015
membutuhkan dana pendamping sebagai bentuk komitmen daerah dalam
mewujudkan pembangunan tersebut.
Dalam kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir tetap diadakan pembinaan
dan sosialisasi kegiatan di bidang-bidang seperti bidang pembinaan Adat dan
Tradisi, Bidang Kesenian dan Perfilman, Bidang Pelestarian Sejarah dan
Purbakala, serta Bidang Dokumentasi dan Kebudayaan. Program kegiatan

kebudayaan dituangkan kedalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja
Perangkat Daerah (DPA-SKPD).

B.

TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN
DINAS KEBUDAYAAN
Program kegiatan wajib Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar secara

umum diprioritaskan agar dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan memiliki faktor-faktor
eksternal yang dapat mendukung dan juga sebagai hambatan. Pelaksanaan tugas
sebagai alternative dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan yang ada.
1. Tantangan
Tantangan dalam pelaksanaan program antara lain :
- Rendahnya

kualitas

dan

kuantitas

fasilitas

pelayanan

terhadap

masyarakat/seniman/budayawan/tokoh adat.
- Rendahnya dukungan dari pihak swasta terhadap perkembangan seni budaya
- Kurangnya dukungan dari berbagai pihak terhadap peningkatan mutu
kebudayaan

2. Peluang
Peluang dalam pelaksanaan program adalah :
- Banyaknya kelompok seni di Kabupaten Gianyar
- Banyaknya sastrawan dan budayawan di Kabupaten Gianyar
- Banyaknya peninggalan/situs purbakala dan sejarah di Kabupaten Gianyar
- Banyaknya lembaga adat/organisasi tradisional di Kabupaten Gianyar

Tantangan dan peluang di atas adalah sebuah solusi yang dapat ditempuh dalam
menyukseskan pembangunan Gianyar sesuai visi dan misi yang telah ditetapkan.
Tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan bidang kebudayaan ke depan
berdasarkan anilisis SWOT adalah sebagai berikut.

A. Analisis SWOT telaah visi dan misi
Untuk menentukan nilai-nilai strategis pada Dinas Kebudayaan Kabupaten
Gianyar dianalisis dengan menggunakan instrumen SWOT (Strength /
Kekuatan, Weakness / Kelemahan, Opportunities / Peluang, Threats /
Ancaman). Dengan menggunakan analisis SWOT akan dapat membantu
mengidentifikasi semua permasalahan yang ada di Dinas Kebudayaan
Kabupaten Gianyar. Sehingga nantinya dapat dilakukan analisis internal dan
eksternal. Sejumlah internal memiliki sejumlah kekuatan dan kelemahan dan
secara eksternal memiliki sejumlah peluang dan ancaman.

1. Analisis Internal (Kekuatan dan Kelemahan)
FAKTOR INTERNAL
KEKUATAN

KELEMAHAN

• Adanya
undang-undang
yang
mengatur
• Tersedianya SDM
• Tersedianya dana pembangunan
• Adanya
Perda
tentang
Pembentukan, Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas-Dinas
• Adanya Tupoksi dan Lembaga
lainnya

•Kurangnya koordinasi instansi
terkait dan lembaga lainnya
•Kurangnya kerja sama antar staf
•Rendahnya produktifitas kerja
•Kurangnya pemahaman tentang
Tupoksi
•Kurangnya bimbingan teknis /
diklat

a. Kekuatan
1. Adanya undang-undang yang mengatur
Dengan adanya UU RI Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah, yang memberikan kebebasan untuk
mengatur rumah tangganya sendiri (Otonomi Daerah).
2. Tersedianya sumber daya manusia (SDM)
Jumlah pegawai sebanyak 65 orang terdiri dari PNS sebanyak 39
orang, Tenaga Harian sebanyak 7 orang, dan tenaga kontrak 19
orang. Pegawai yang ada sekarang ini memiliki latar belakang
pendidikan S2 sebanyak 5 orang, S1/Diploma sebanyak 35 orang,

SMA sebanyak 10 orang, SMP sebanyak 1 orang, dan SD
sebanyak 1 orang.
3. Tersedianya dana pembangunan
Tersedianya dana anggaran rutin, dan anggaran pembangunan
memberikan dukungan dalam melaksanakan kegiatan di bidang
kebudayaan.
4. Adanya Perda tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Dinas-Dinas. Dengan adanya Perda menunjukkan adanya
struktur

penyelenggaraan

pemerintah

dan

pelaksanaan

pembangunan dengan pengawasan yang melekat.
5. Adanya Tupoksi peraturan lainnya
Adanya tupoksi yang jelas dan begitu pula juklak tentang
pembagian tugas sesuai dengan bidangnya masing-masing.

b. Kelemahan
1. Kurangnya koordinasi intansi terkait dan lembaga lainnya
Masih kurangnya koordinasi kalau ada kegiatan-kegiatan di
bidang kebudayaan, terkadang kegiatan kebudayaan dialihkan ke
instansi lainnya
2. Kurangnya kerja sama antar staf
Masih adanya anggapan bahwa staf merupakan bagian dari
bidang-bidang, sehingga merasakan tidak menjadi satu atap.
3. Rendahnya produktifitas kerja
Jumlah pegawai yang cukup belum menunjukkan keberhasilan, ini
sangat tergantung dari kemampuan pegawai itu sendiri dan
kemauan untuk maju.
4. Kurangnya pemahaman tentang Tupoksi
Dalam melaksanakan tugas pokok sering terjadi tumpang tindih.
5. Kurangnya bimbingan teknis / diklat

Untuk melaksanakan tugas di bidang kedinasan untuk melayani
masyarakat, harus dibekali ilmu pengetahuan dan skill / keahlian
yang memadai.
6. Prasarana dan Sarana kantor.

2. Analisis Eksternal (Peluang dan Ancaman)
FAKTOR EKSTERNAL
PELUANG

ANCAMAN

• Adanya
perlindungan
dan
pengembangan nilai-nilai budaya
• Adanya partisipasi masyarakat
• Adanya kegiatan pembangunan
tahunan
• Adanya
kesempatan
untuk
mengikuti pendidikan

• Besarnya pengaruh globalisasi
• Adanya sikap egosektoral
• Sulitnya mendapatkan data yang
akurat
• Adanya kontrol masyarakat
• Adanya aktivitas
situssitus budaya

a. Peluang
•

Adanya Undang Undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah.
Dengan berlakunya undang-undang tersebut, adanya kebebasan
untuk

mengurus

rumah

tangganya

sendiri

dan

melayani

masyarakat dalam menumbuhkan kreatifitas.
•

Adanya partisipasi masyarakat
Partisipasi masyarakat sangat tinggi dalam menunjang dan
melestarikan kegiatan pembangunan dalam bidang Kebudayaan.

•

Adanya kegiatan pembangunan tahunan
Dengan adanya kegiatan pembangunan tahunan, akan dapat
dikembangkan program yang belum terlaksana untuk tahun
berikutnya.

•

Adanya kesempatan untuk mengikuti pendidikan

Melalui pendidikan baik informal maupun formal menunjukkan
adanya indikasi bahwa meningkatnya pengetahuan kualitas
pegawai.

b. Ancaman (isu strategis)
•

Besarnya pengaruh globalisasi
Pengaruh globalisasi yang deras akan berpengaruh terhadap
pelestarian pembangunan di bidang kebudayaan.

•

Adanya sikap egosektoral
Adanya sikap masing-masing instansi/lembaga yang kurang
memahami tujuan dari pada Dinas Kebudayaan.

•

Sulitnya mendapatkan data yang akurat
Data

yang

diperlukan

dari

Dinas/Unit/Lembaga

sering

disampaikan terlambat dan kurang tepat waktu karena mungkin
dianggap tidak begitu penting.
•

Adanya kontrol masyarakat
Dengan adanya kontrol dari masyarakat, maka masyarakat dalam
menyampaikan pendapatnya diberikan kebebasan untuk menilai
pembangunan di bidang Kebudayaan.

3. Faktor-faktor kunci keberhasilan
Faktor penentu keberhasilan ditetapkan dengan menganalisa faktor isu-isu
strategis dan pilihan dari hasil analisis faktor lingkungan internal
(kekuatan dan kelemahan) dan realisasi lingkungan eksternal (peluang dan
ancaman). Faktor penentu ini berfungsi untuk memfokuskan strategi
kegiatan agar efektif dan efisien. Faktor-faktor penentu keberhasilan
bersifat unik pada organisasi yang berbeda, ini berarti bahwa faktor-faktor
penentu keberhasilan yang berlaku bagi Dinas Kebudayaan Kabupaten
Gianyar, sangat berkaitan dengan visi dan misi dari Dinas Kebudayaan.

1. Ketersediaan SDM yang professional dan berkualitas dalam
mendukung program dan kegiatan Dinas Kebudayaan Kabupaten
Gianyar.
2. Mengoptimalkan pelaksanaan Tupoksi dalam pelayanan kepada
masyarakat.
3. Meningkatkan kualitas koordinasi dan evolusi kinerja yang
didukung dengan adanya sarana dan prasarana yang memadai.
4. Tersedianya

anggaran

yang

memadai

untuk

mendukung

pelaksanaan program dan kegiatan.

a. Perangkat Perundang-undangan
Perangkat Perundang-Undangan yang diberikan legistasi yang
diperlukan Dinas Kebudayaan dalam melaksanakan wewenang dan
tanggung jawabnya sangat menentukan keberhasilan misi Dinas
Kebudayaan dengan mengingat pembatasan-pembatasan tertentu yang
berlaku. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa prosedur ketentuan
perundang-undangan tersebut mencerminkan perhatian, harapan, dan
persepsi dari unsur-unsur yang terkait mengenai tugas pokok dan
fungsi Dinas Kebudayaan.

B. Analisa Isu Strategis
Untuk mendapatkan isu strategi yang akan dijadikan sasaran strategi
dilakukan dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan eksternal di atas
mulai pemetaan interaksi faktor. Dari beberapa hasil interaksi yang menjadi
prioritas penanganan isu strategis yang paling utama untuk ditindaklanjuti
adalah sebagai berikut:
1. Memberdayakan SDM yang professional dan berkualitas untuk mengatasi
kurangnya koordinasi dalam mendukung pelaksanaan pembangunan di
bidang kebudayaan.
2. Membina dan memelihara perkembangan nilai-nilai budaya daerah dalam
rangka menangkal pengaruh globalisasi.

3. Memberdayakan partisipasi masyarakat khususnya dalam pembangunan di
bidang Kebudayaan untuk meningkatkan kesejahteraan dalam aktivitas
kehidupan.

BAB IV
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN,
STRATEGI DAN KEBIJAKAN
4.1

Visi dan Misi Dinas Kebudayaan

A. Visi Dinas Kebudayaan
Visi merupakan sebagai suatu gambaran tentang Kondisi Ideal yang
diinginkan dan dituju pada masa depan. Dinas Kebudayaan Kabupaten
Gianyar telah berhasil menetapkan visi yang mengacu pada Visi
pembangunan Kabupaten Gianyar yaitu :
“TERWUJUDNYA GIANYAR BAGUS
(BERSIH, ALAMI, GIAT, BERBUDAYA, DAN SEJAHTERA)” MENUJU
JAGADHITA
merupakan perpaduan sangat harmonis dari wujud budaya etnik dan agama
yang tidak bertentangan dengan Pancasila, ternyata cukup mampu menangkal
dampak negatif kebudayaan asing, karena akar budaya daerah terletak pada
lembaga tradisional yang masih kokoh dijiwai oleh Agama Hindu.
Berkaitan dengan hal tersebut di atas, Dinas Kebudayaan Kabupaten
Gianyar

memiliki

VISI

yaitu

:

“Terwujudnya

Penggalian,

Pengembangan dan Pelestarian Nilai-Nilai Seni dan Budaya
Berdasarkan Tri Hita Karana Menuju Jagadhita Demi
Terciptanya Gianyar-Bagus”
B. Misi Dinas Kebudayaan
Misi merupakan penjabaran dari visi, Misi berfungsi menjelaskan
mengapa suatu organisasi mesti ada, apa yang harus dilakukan dan bagimana
melaksanakannya. Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas dan guna
memberikan arah tujuan yang ingin dicapai dan memberikan fokus terhadap
program dan kegiatan perencanaan kebudayaan yang akan dilaksanakan.
Mengacu pada Misi Pemerintah Kabupaten Gianyar yang ke 4 yaitu
Menumbuhkembangkan budaya masyarakat yang berbasis nilai nilai

kearifan lokal yang dapat menumbuhkan relegiusitas, disiplin, kerja keras
berorientasi pada prestasi, dengan meningkatkan peranan desa
pakraman, banjar, subak, dan sekaa-sekaa serta institusi institusi yang
telah ada dalam menjaga adat, budaya dan agama, maka ditetapkan Misi
Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar sebagai berikut:
1.Meningkatkan Pemberdayaan, Sekaa-sekaa kesenian, Seniman dan
Budayawan dalam usaha Melestarikan dan Revitalisasi kesenian langka
untuk memperkaya Budaya Nasional
2. Meningkatkan Pelestarian dan Pemberdayaan Adat Istiadat / Tradisional
3. Meningkatkan Pelestarian, Pengembangan dan pemberdayaan Bahasa,
Aksara dan Sastra Bali sebagai aset dan Dokumentasi Kebudayaan
4. Meningkatkan Pelestarian dan Pemeliharaan Warisan Budaya

C. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kebudayaan
Dalam rangka mencapai Visi dan Misi Dinas Kebudayaan seperti yang
telah dikemukakan sebelumnya, maka perlu dirumuskan ke dalam bentuk
yang lebih terarah dan operasional berupa tujuan dan sasaran organisasi.
Adapun Tujuan Strategis Dinas Kebudayaan adalah :
1. Pemberdayaan Sekaa/Sanggar Kesenian, Sniman dan Budayawan,
melestarikan, merevitalisasi dan merekontruksi Kesenian dan
Budaya.
2. Pemberdayaan Organisasi-organisasi Tradisional, melestarikan dan
mengembangkan Adat-istiadat dan Budaya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berbasiskan kearifan lokal
3. Lestari, Berkembang dan pemberdayaan Bahasa, Aksara dan Sastra
Bali sebagai aset dan Dokumentasi Kebudayaan
4. Lestari dan Terpeliharanya situs-situs Warisan Budaya

Sasaran merupakan bagian integral dalam proses perencanaan strategis
Dinas Kebudayaan dan merupakan dasar kuat untuk mengendalikan dan
memantau pencapaian kinerja Dinas Kebudayaan serta lebih menjamin

suksesnya pelaksanaan kurun waktu lima tahun dan jangka panjang yang
sifatnya menyeluruh, yang berarti menyangkut keseluruhan satuan kerja di
lingkungan Dinas Kebudayaan. Adapun sasaran Strategis yang ingin dicapai
adalah :
1. Terwujudnya peningkatan pengembangan dan Pelestarian,
Kesenian dan Budaya
2. Terwujudnya

pemberdayaan Organisasi-organisasi Tradisional,

melestarikan dan mengembangkan Adat-istiadat dan Budaya dalam
kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara berbasiskan
kearifan lokal
3. Terwujudnya Pelestarian, Pengembangan dan pemberdayaan
Bahasa, Aksara dan Sastra Bali sebagai aset dan Dokumentasi
Kebudayaan Tertulisnya Peraturan-peraturan organisasi tradisional
di Kab. Gianyar.
4. Terwujudnya Pelestarian dan Pemeliharaan situs-situs Warisan
Budaya
D. Strategi
Untuk mencapai tujuan dan sasaran misi Dians Kebudayaan diperlukan
strategi/terobosan yang akan dilaksanakan untuk mempercepat laju pertumbuhan
dan perkembangan di bidang kebudayaan. Dinas Kebudayaan telah menetapkan
strategi secara rinci yang meliputi.
a. Penetapan kebijakan.
b. Program dan kegiatan .
c. Sumber Daya Manusia yang memadai.
d. Kondisi globalisasi yang dihadapi.

E. Kebijakan
Kebijakan yang ditempuh Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar
yang merupakan pedoman atau petunjuk yang dijadikan sebagai pegangan
bagi setiap usaha dan kegiatan baik bagi aparatur Dinas Kebudayaan
Kabupaten Gianyar maupun masyarakat demi kelancaran dan keterpaduan

dalam rangka pencapaian visi, misi, tujuan, dan sasaran Dinas Kebudayaan
Kabupaten Gianyar.
Adapun kebijakan Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar :
1. Mengembangkan Seni dan Budaya Daerah, sesuai dengan jati dirinya.
2. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga tradisional dan lembaga adat
3. Meningkatkan peran dan fungsi Sastra, Bahasa dan Aksara Bali
4. Meningkatkan peran dan fungsi terhadap Situs-situs Warisan Budaya.

Tabel 4.1 Matriks
VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN

VISI

MISI

TUJUAN

1
Terwujudnya
Penggalian,
Pengembangan dan
Pelestarian Nilai-Nilai
Seni dan Budaya
Berdasarkan Tri Hita
Karana Menuju
Jagadhita Demi
Terciptanya GianyarBagus

2
1. Meningkatkan
Pemberdayaan,
Sekaa-sekaa
kesenian,
Seniman dan
Budayawan
dalam usaha
Melestarikan dan
Revitalisasi
kesenian langka
untuk
memperkaya
Budaya Nasional

3
Pemberdayaan
Sekaa/Sanggar Kesenian,
Seniman dan
Budayawan,
melestarikan,
merevitalisasi dan
merekontruksi Kesenian
dan Budaya.

Terwujudnya
Penggalian
Pengembangan dan
Pelestarian Nilai-Nilai
Seni dan Budaya
Berdasarkan Tri Hita
Karana Menuju
Jagadhita Demi
Terciptanya GianyarBAGUS

2. Meningkatkan
Pelestarian dan
Pemberdayaan
Adat Istiadat /
Tradisional

SASARAN
4
1. Terwujudnya peningkatan
pengembangan dan
Pelestarian, Kesenian dan
Budaya

INDIKATOR

6
1. 100% dari 130
Kesenian yang
dilestarikan
melalui 130 kali
pagelaran/festival
Seni & Budaya

2. Meningkatnya
Sanggar/Sekaa
Kesenian yang aktif
di Kab. Gianyar

2.

125
Sanggar/Sekaa
Kesenian yang
aktif di Kab.
Gianyar

3.

165
Sanggar/Sekaa
Kesenian yang
dibina di Kab.
Gianyar

4. Meningkatnya jumlah
Seniman, Sastrawan,
Budayawan dan
tokoh Masyarakat
yang memenuhi
kreteria untuk
menerima
Penghargaan Wija
Kusuma

4.

70 orang

1. Meningkatnya jumlah
Desa Pakraman,
Subak, Subak Abian
dan Sekaa Truna yang
berperan serta dalam
melestarikan dan
mengembangkan
Adat-istiadat dan
Budaya

1.

20 Organisasi
Tradisional

2. Bertambahnya Desa
Pakraman, Subak,
Subak Abian dan
Sekaa Truna yang
memiliki Awig-awig,
Pararem dan Eka
Ilikita secara tertulis

2.

20 Organisasi
Tradisional

3. Meningkatnya
Sanggar/Sekaa
Kesenian yang di
bina di Kab. Gianyar

2. Pemberdayaan
Organisasi-organisasi
Tradisional,
melestarikan dan
mengembangkan
Adat-istiadat dan
Budaya

Terwujudnya pemberdayaan
Organisasi-organisasi
Tradisional, melestarikan dan
mengembangkan Adat-istiadat
dan Budaya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan
bernegara berbasiskan
kearifan lokal

TARGET

5
1. Prosentase Kesenian
yang dilestarikan
melalui
Pagelaran/festival
Seni & Budaya

STRATEGIS

KEBIJAKAN

7
Memberdayakan SDM
yang profesional dan
berkwalitas untuk
mengatasi kurangnya
koordinasi dalam
mendukung
pelaksanaan
pembangunan di
bidang Kebudayaan

8
Meningkatkan
pembinaan seni dan
budaya dalam
pengembangan budaya
daerah dan mendorong
masyarakat dalam
mengembangkan ide di
wilayahnya masingmasing

Membina dan
memelihara
Perkembangan nilainilai budaya daerah
dalam rangka
menangkal pengaruh
globalisasi

Meningkatkan
partisipasi masyarakat
dalam pemeliharaan
dan pengembangan
lembaga tradisional
dan lembaga adat

VISI

MISI

TUJUAN

SASARAN

1
Terwujudnya
Penggalian
Pengembangan dan
Pelestarian Nilai-Nilai
Seni dan Budaya
Berdasarkan Tri Hita
Karana Menuju
Jagadhita Demi
Terciptanya GianyarBAGUS

2.
3.Meningkatkan
Pelestarian,
Pengembangan
dan pemberdayaan
Bahasa,
Aksara
dan Sastra Bali
sebagai aset dan
Dokumentasi
Kebudayaan

3
Lestari, Berkembang dan
pemberdayaan Bahasa,
Aksara dan Sastra Bali

4
1. Terwujudnya Pelestarian,
Pengembangan dan
pemberdayaan Bahasa,
Aksara dan Sastra Bali
sebagai aset dan Dokumentasi
Kebudayaan

Terwujudnya
Penggalian
Pengembangan dan
Pelestarian Nilai-Nilai
Seni dan Budaya
Berdasarkan Tri Hita
Karana Menuju
Jagadhita Demi
Terciptanya GianyarBAGUS

4. Meningkatkan
Pelestarian dan
Pemeliharaan
Warisan Budaya

Lestari dan

Terwujudnya Pelestarian dan

Terpeliharanya Situs -

Pemeliharaan situs-situs Warisan

situs Warisan Budaya

Budaya

INDIKATOR

TARGET

5
1.Prosentasa
meningkatnya
Pemberdayaan dan
Pengembangan
Bahasa, Aksara dan
Sastra Bali di Kab.
Gianyar

6
1. 100 % dari 350
peserta Pembinaan
Bahasa, Aksara
dan Sastra Bali di 7
Kec. Se-Kab.
Gianyar

2. Meningkatnya
penggalian dan
pengkajian karyakarya Sastra Kuno dan
langka di Kab.
Gianyar sebagai
Dokumentasi
Kebudayaan

2. 25 Cakep salinan
Lontar, 420 data
Lontar

1. Prosentasa
meningkatnya jumlah
Situs-situs Warisan
Budaya yang terdata
dan terpelihara di Kab.
Gianyar

100% dari 214 Situs
dan Kawasan Cagar
Budaya yang
terpelihara dan
terdata di Kab.
Gianyar

2.Meningkatnya jumlah
penulisan Purana Pura
di Kab. Gianyar

5 Purana Pura

STRATEGIS

KEBIJAKAN

7
Membina dan
memelihara
Perkembangan
nilai-nilai budaya
daerah dalam
rangka menangkal
pengaruh
globalisasi

8
Meningkatkan
pembinaan seni dan
budaya dalam
pengembangan budaya
daerah dan mendorong
masyarakat dalam
mengembangkan ide di
wilayahnya masingmasing

Memberdayakan
partisipasi masyarakat
khususnya dalam
pembangunan di
bidang Kebudayaan
untuk meningkatkan
kesejahtraan dalam
aktivitas kehidupan

Menciptakan iklim
yang kondusif untuk
tumbuh kembangnya
kebudayaan daerah
dan memfasilitasi
pemanfaatannya untuk
kesejahtraan
masyarakat

BAB V
RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN INDIKATOR
KINERJA KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN
INDIKATIF
Berdasarkan arah kebijakan dan strategi Dinas Kebudayaan Kabupaten
Gianyar, serta dengan selalu memperhatikan pagu anggaran yang ada, maka
program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2013-2018 adalah sebagai
berikut :
A. Rencana Program dan Kegiatan
Program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan sebagai berikut, yaitu :
1.

Program Pelayanan administrasi perkantoran,
Kegiatan :
-

2.

Penyediaan jasa administrasi keuangan/perkantoran

Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur,
Kegiatan ;

3.

-

Pengadaan peralatan gedung kantor

-

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

-

Pemeliharaan rutin/berkala Kendaraan Dinas/operasional

Program Pengembangan nilai budaya;
Kegiatan ;
a.

Bantuan kepada Desa Pakraman dari PHR (pajak Hotel & Retaurant)
Bantuan kepada Subak & Subak Abian, Bantuan kepada Sekaa
Teruna.

b.

Kunjungan Kerja Majelis Madya Desa Pakraman

c.

Pelestarian & Aktualisasi Adat Budaya Daerah (Pembinaan &
Penilaian Subak abian)

d.

Penatagunaan Naskah Kuno Nusantara

e.

Fasilitasi Partisipasi Masyarakat & Pengelolaan Kekayaan Budaya
Pemberian Dukungan, Penghargaan & Kerjasama di Bidang Budaya

f.

Pembinaan & Penilaian Lomba Subak

g.

Pembinaan & Penilaian Lomba Desa Pakraman

h.

Pembinaan & Penilaian Lomba Sekaa Teruna

i.

Pembinaan Bahasa, Aksara dan Sastra Bali

j.

Monitoring & Evaluasi Bantuan Desa pakraman, Subak, Subak Abian

k.

Pembinaan Penyuratan awig-awig & Pararem

l.

Pembinaan & Evaluasi Pemekaran Desa Pakraman, Subak, Subak
Abian

4. Program Pengelolaan kekayaan budaya,
Kegiatan ;
a. Pendataan Museum di Kabupaten Gianyar
b. Pelestarian Fisik dan Kandungan Bahan Pustaka Termasuk Naskah
Kuno
c. Sosialisasi pengelolaan kekayaan budaya lokal daerah
d. Pengelolaan karya cetak dan rekam
e. Pengembangan data base sistem informasi sejarah purbakala
f. Inventarisasi Data Subak dan Subak Abian
g. Kerjasama Pelestarian Warisan Budaya
h. Paruman Sulinggih
i. Seminar Kepemangkuan
5.

Program Pengelolaan keragaman budaya,
Kegiatan;
a. Fasilitas penyelenggaraan festival seni budaya daerah
b. Seminar dalam rangka revitalisasi dan reaktualisasi budaya lokal
c. Penyuluhan Terpadu Agama, Adat Budaya & Sosial
d. Tahap Penyusunan Purana Pura
e. Inventarisasi data Desa Pakraman, Sekaa Teruna, Banjar

6. Pemberdayaan Kelembagaan Keagamaan & Kreativitas Keagamaan
Kegiatan :
a. Pelatihan Sekaa Gong PKK
b. Pengadaan Balaganjur di masing-masing Banjar

7. Indikator Kinerja
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran, Visi-Misi serta kebijakan yang
telah dijelaskan sebelumnya, selanjutnya disusun program-program prioritas
pembangunan di bidang kebudayaan beserta indikator kinerja yang diharapkan
dapat tercapai pada akhir periode RPJMD 2013-2018. Program-program
prioritas pembangunan disajikan secara rinci dan berkesinambungan mulai
dari kebijakan, program, uraian indikator serta target capaian tahunan. (tabel
terlampir).

8. Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif
Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran serta kebijakan di bidang
kebudayaan, maka program-program dan kegiatan disusun berdasarkan
kelompok sasaran dan pendanaan indikatif, (tabel terlampir).

BAB VI
PENUTUP
Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar ini merupakan
implementasi dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Gianyar
Tahun 2013-2018 khususnya bidang kebudayaan. Dengan disusunnya Renstra ini,
diharapkan Dinas Kebudayaan memiliki panduan yang jelas mengenai arah
pembangunan bidang kebudayaan sesuai dengan target dan indikator yang telah
ditetapkan, dengan selalu mengutamakan prinsip-prinsip prioritas dan disesuaikan
dengan anggaran yang tersedia.
Renstra Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar Tahun 2013-2018 ini
agar dilaksanakan oleh segenap jajaran di lingkungan Dinas Kebudayaan dengan
penuh dedikasi dan tanggung jawab sebagai abdi negara dan pelayan masyarakat,
sehingga mampu melaksanakan pembangunan bidang kebudayaan dengan baik
dan terarah.

Kepala Dinas Kebudayaan
Kabupaten Gianyar

Drs. I Gusti Ngurah Wijana, MM,M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP.19600818 201301 1 001

Tabel 2.1
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan Kab. Gianyar
N
o

1

a.

2

a.

b.

3

a.

Indikator Kinerja
sesuai Tugas &
Fungsi SKPD
Program :
Pelayanan Adm.
Perkantoran
Kegiatan :
Peny. Jasa adm.
Keuangan/perkantora
n
Program :
Peningkatan sarana &
Prasarana Aparatur
Kegiatan :
Pemeliharaan
rutin/berkala gedung
kantor
Pemeliharan
rutin/berkala kend.
Dinas/operasional
Program :
Pengembangan Nilai
Budaya
Kegiatan :
Pelestarian &
Aktualisasi adat
budaya daerah (subak
abian)

Target
SPM

Target IKK

Target Indikator
lainnya

Target Renstra SKPD Tahun
ke1
2
3
4
5

Realisasi CapaianTahun ke-

Rasio Capaian pada Tahun
ke-

1

2

3

4

5

1

Dana :
Pegawai :

-

-

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

Dana :
Pegawai :

-

-

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

100
%

-

-

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

Dana :
Kend.
Dinas :

- Dana
- Subak
abian
- masy.

2

3

4

5

b.

Penatagunaan naskah
kuno nusantara

- Dana
- peserta
UDG

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

c.

Pemberian dukungan,
penghargaan &
kerjasama di bidang
budaya

- Dana
-Seniman
dan
budayawan

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

d.

Pembinaan dan
penilaian subak

- Dana
- subak

e.

Pembinaan dan
penilaian desa
pakraman

- Dana
- desa
pakraman

80
%
80
%

85
%
85
%

90
%
90
%

95
%
95
%

100
%
100
%

80
%
80
%

85
%
85
%

90
%
90
%

95
%
95
%

100
%
100
%

f.

Pembinaan dan
penilaian sekaa
teruna

- Dana
- sekaa
teruna

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

g.

Pembinaan Bhs, Aks,
& Sastra Bali

- Dana
- peserta

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

h.

Pembinaan
penyuratan awigawig & Pararem
Program :

- Dana
- masy.

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

4.

Pengelolaan
Kekayaan Budaya
Kegiatan :
a.

Pelestarian fisik dan
kandungan bahan
pustaka termasuk

- Dana
- peserta
nyastra

naskah kuno
b.

Pengembangan data
base sistem informasi
sejarah purbakala

- Dana
- situs

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

c.

Kerjasama
pelestarian warisan
budaya

- Dana
- cagar
budaya

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

d.

Inventarisasi data
desa pakraman, sekaa
teruna dan banjar
adat

- Dana
- masy.

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

e.

Seminar
kepemangkuan

- Dana
- masy.

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

5

Program :

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

85
%

90
%

95
%

100
%

80
%

90
%

95
%

100
%

-

a.

b.

Pegelolaan
Keragaman Budaya
Fasilitasi
penyelenggaraan seni
budaya daerah
Tahap penyusunan
purana pura

- Dana
- festival
seni.
- Dana
- masy.

85
%

Tabel 2.2
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan SKPD Dinas Kebudayaan Kab. Gianyar
N
o

Anggaran Tahun ke-

Realisasi Anggaran pada Tahun ke-

Rasio antara Realisasi dan Anggran Tahun ke-

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

475.895.151

504.110.401

554.521.441

609.973.585

670.970.943

-

-

-

-

-

70.000.000

77.000.000

84.700.000

93.170.000

102.487.000

209.724.000

230.696.400

253.766.040

279.142.644

307.056.908

Program :
1.

Pelayanan Adm.
Perkantoran
Kegiatan :
a. Peny. Jasa adm.
Keuangan/perka
ntoran

2

Program :
Peningkatan
sarana &
Prasarana
Aparatur
Kegiatan :
a. Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor
b. Pemeliharan
rutin/berkala
kend.
Dinas/operasion
al

3

Rata-rata pertumbuhan

Uraian

Program :
Pengembangan
Nilai Budaya
Kegiatan :
a. Pelestarian &

52.000.000

Aktualisasi adat
budaya daerah
(subak abian)
b. Penatagunaan

53.020.000

naskah kuno
nusantara
c. Pemberian
dukungan,

408.540.000

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

penghargaan &
kerjasama di
bidang budaya
d. Pembinaan dan

65.000.000

penilaian subak
e. Pembinaan dan

218.008.000

penilaian desa
pakraman
f. Pembinaan dan

52.000.000

penilaian sekaa
teruna
g. Pembinaan Bhs,

41.995.000

Aks, & Sastra
Bali
h. Pembinaan

30.000.000

penyuratan
awig-awig &
Pararem
i. Monitoring dan

50.000.000

evaluasi
4.

Program :
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya
Kegiatan :
a. Pelestarian fisik

42.399.800

dan kandungan
bahan pustaka
termasuk naskah
kuno
b. Pengembangan

59.245.000

data base sistem
informasi
sejarah
purbakala
c. Kerjasama

453.400.000

pelestarian
warisan budaya
d. Inventarisasi
data desa
pakraman, sekaa

29.850.800

teruna dan
banjar adat
e. Seminar

38.948.250

kepemangkuan
f. Inventarisasi

90.000.000

naskah-naskah
kuno
5

Program :
Pegelolaan
Keragaman
Budaya
Kegiatan :
a. Fasilitasi

3.938.449.050

penyelenggaraan
seni budaya
daerah
b. Tahap
penyusunan
purana pura

53.509.875

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD
No
1.

Tujuan
Terwujudnya pelayanan administrasi perkantoran

Sasaran
Pegawai dinas kebudayaan

Indikator Sasaran

Target Kinerja Sasaran Pada Tahun ke1

2

3

4

5

Output :

100%

100%

100%

100%

100%

Outcome :

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Output

100%

100%

100%

100%

100%

Outcome

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

Output

80%

85%

90%

95%

100%

Outcome

80%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

80%

85%

90%

95%

100%

Input :
Income :
Benefit :
2.

Terwujudnya peningkatan sarana & prasarana aparatur

Pegawai dinas kebudayaan

Input
Income
Benefit
3.

Terwujudnya pengembangan nilai budaya

Masyarakat, seniman &
organisasi tradisional

Output
Outcome
Input
Income
Benefit

4.

Terwujudnya pengelolaan kekayaan budaya

Warisan budaya, cagar
budaya

Input
Income
Benefit

5.

Terwujudnya pengelolaan keragaman budaya

Pentas seni, festuival seni,
pembinaan seni

Output

80%

85%

90%

95%

100%

Outcome

80%

85%

90%

95%

100%

Input

80%

85%

90%

95%

100%

Income

80%

85%

90%

95%

100%

Benefit

80%

85%

90%

95%

100%

Tabel 5.1
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif SKPD Dinas Kebudayaan Kabupaten Gianyar
Tujuan

Sasaran

Terwujud
nya kinerja
pegawai Dinas
Kebudayaan

Terwujudnya
pelayanan
administrasi
keuangan/perka
ntoran Dinas
Kebudayaan

Kode
01.

01.07

Program &
Kegiatan
Program :
Pelayanan Adm.
Perkantoran

Indikator kinerja
program (out
come) & Kegiatan
(Out put)

Data capaian pada
tahun awal
perencanaan

Target kinerja Program & Kerangka Pendanaan
Tahun 1
Target

Tahun 2
Rp

Target

Tahun 3
Rp

Target

Tahun 4
Rp

Target

Tahun 5
Rp

Target

Terwujudnya
Pelayanan
administrasi
Perkantoran yang
Efisien, Efektif dan
Akuntabel

100%

20%

475.895.151

40%

60%

80%

100%

Tersedianya
pelayanan
administrasi
keuangan/perkantora
n
Terwujudnya
Peningkatan
Sarana &
Prasarana
Aparatur

100%

20%

475.895.151

40%

60%

80%

100%

100%

20%

279.724.000

40%

60%

80%

100%

Kegiatan :
a. Pemeliharaan
rutin/berkala
gedung kantor

Terlaksananya
Pemeliharaan
Gedung Kantor

1 Gedung

1 Gedung

70.000.000

2 Gdg

3 Gdg

4 Gdg

5 Gdg

b. Pemeliharan
rutin/berkala
kend.
Dinas/operasional

Terlaksananya
Pemeliharaan
Kendaraan Dinas

4 Unit Roda 4,
3 Unit Roda 2

4 Unit
Roda 4,
3 Unit
Roda 2

209.724.000

9 Ut. R. 4,
9 Ut. R.. 2

15 Ut. R.
4, 17 Ut.
R.. 2

21 Ut. R. 4,
29 Ut. R.. 2

27 Ut. R.
4,41Ut.
R.. 2

Program :
Pengembangan
Nilai Budaya
Kegiatan :

Terwujudnya
Pengembangan
Nilai Budaya di
Kab. Gianyar

100%

20%

970.563.000

40%

60%

80%

100%

Kegiatan :
a. Peny. Jasa adm.
Keuangan/perkan
toran

Trwujudnya
peningkatan
sarana dan
prasarana
aparatur

Terwujudnya
pemeliharaan
Sarana dan
Prasarana
Aparatur

02.

Program :
Peningkatan
sarana &
Prasarana
Aparatur

Terpeliharanya
Gedung Kantor
Dinas
Kebudayaan
kab. gianyar

Terwujudnya
Pemeliharaan
gedung kantor

02.22

Terpeliharanya
Kendaraan
dinas
Kebudayaan
Kab. Gianyar

Terwujudnya
Pemeliharaan
Kendaraan
dinas/oprasional

02.24

Terwujudnya
Pelestarian nilai
budaya di
Kabupaten
Gianyar

Terwujudnya
Program
Pengembangan
Nilai Budaya

15

Lestari dan
Berkembang
nya Adat
budaya daerah
(Subak Abian)

Terwujudnya
Pelestarian dan
Pengembangan
Subak Abian di
kab. Gianyar

15.01

a. Pelestarian &
Aktualisasi adat
budaya daerah
(subak abian)

Terlaksananya
Pembinaan Subak
Abian

5 lembaga Tradisional
Subak Abian

1
lembaga
Tradision
al Subak
Abian

52.000.000

2 lembaga
Tradision
al Subak
Abian

3 lembaga
Tradision
al Subak
Abian

4 lembaga
Tradisional
Subak Abian

5 lembaga
Tradision
al Subak
Abian

Lestari dan
Eksisnya
Naskah Kuno
Nusantara

Terwujudnya
Pelestarian dan
Eksistensi
Naskah Kuno
Nusantara

15.02

b. Penatagunaan
naskah kuno
nusantara

Terlaksananya
Pembinaan dan
Lomba Utsawa
Dharma Gita di Tk.
Provinsi Bali

5 kali pelaksanaan
Utsawa Dharma Gita

1 kali
pelaksana
an
Utsawa
Dharma
Gita

53.020.000

2 kali
pelaksana
an Utsawa
Dharma
Gita

3 kali
pelaksana
an Utsawa
Dharma
Gita

4 kali
pelaksanaan
Utsawa
Dharma Gita

5 kali
pelaksana
an Utsawa
Dharma
Gita

Terwujudnya
Pemberian

Meningkatnya
jumlah Tokoh

15.05

c. Pemberian
dukungan,

Terlaksananya
kegiatan Pemberian

60 Seniman dan
Budayawan di kab.

14
Seniman

408.540.000

28
Seniman

42
Seniman

56 Seniman
dan

70
Seniman

Rp

Penghargaan
terhadap para
Tokoh Seni,
Budayawan dan
Tokoh Adat di
Kab. Gianyar

Seni, Budayawan
dan Tokoh Adat
yang
mendapatkan
Penghargaan

penghargaan &
kerjasama di
bidang budaya

Dukungan,
Penghargaan dan
Kerja sama di bidang
Budaya

Gianyar

dan
Budayaw
an di kab.
Gianyar

Lestari dan
Eksisnya
Lembaga
Tradisional
Subak

Terwujudnya
Pelestarian dan
Eksitensi
Lembaga Subak

15.06

Lestari dan
Eksisnya
Lembaga
Tradisional
Desa Pakraman

Terwujudnya
Pelestarian dan
Eksistensi serta
peran serta Desa
Pakraman dalam
pelestarian dan
pengembangan
Adat-istiadat dan
Budaya Gianyar

Lestari dan
Eksisnya
Lembaga
Tradisional
Sekaa Truna

dan
Budayawa
n di kab.
Gianyar

dan
Budayaw
an di kab.
Gianyar

Budayawan
di kab.
Gianyar

dan
Budayawa
n di kab.
Gianyar

d. Pembinaan dan
penilaian subak

Terlaksananya
Pembinaan Subak

5 Subak

1 Subak

65.000.000

2 Subak

3 Subak

4 Subak

5 Subak

15.07

e. Pembinaan dan
penilaian desa
pakraman

Terlaksananya
Pembinaan Desa
pakraman

5 Desa Pakraman

1 Desa
Pakraman

218.008.000

2 Desa
Pakraman

3 Desa
Pakraman

4 Desa
Pakraman

5 Desa
Pakraman

Terwujudnya
Pelestarian dan
Eksistensi serta
peran serta Sekaa
Truna dalam
pelestarian Adatistiadat dan
Budaya Gianyar

15.08

f. Pembinaan dan
penilaian sekaa
teruna

Terlaksananya
Pembinaan dan
Lomba Sekaa Truna

5 Sekaa Truna

1 Sekaa
Truna

52.000.000

2 Sekaa
Truna

3 Sekaa
Truna

4 Sekaa
Truna

5 Sekaa
Truna

Lestari dan
Eksisnya
Bahasa, Aksara
dan Sastra Bali

Terwujudnya
Pelestarian dan
Eksistensi
Bahasa, Aksara
dan Sastra Bali
sebagai aset
Budaya Nasional

15.09

g. Pembinaan Bhs,
Aks, & Sastra
Bali

Terlaksananya
Pembinaan Bahasa,
Asara dan sastra Bali

175 Peserta Pembinaan .

70 peserta
Pembinaa
n di 7
Kecamata
n

41.995.000

140
peserta
Pembinaa
n di 7
Kecamata
n

210
peserta
Pembinaa
n di 7
Kecamata
n

280 peserta
Pembinaan
di 7
Kecamatan

350
peserta
Pembinaa
n di 7
Kecamata
n

Tertulis/tersurat
dan Lestarinya
Peraturan
Lembaga Adat
dalam bentuk
Awig-awig,
Pararem dan
Eka Ilikita

Terwujudnya
Penyuratan
Awig-awig,
Pararem dan Eka
Ilikita sebagai
payung hukum
Lembaga Adat di
Kab. Gianyar

15.17

h. Pembinaan
penyuratan awigawig & Pararem

Terlaksananya
Pembinaan
penyuratan AwigAwig, Pararem dan
Eka Ilikita

20 Lembaga Tradisional

4
Lembaga
Tradision
al/Adat

30.000.000

8
Lembaga
Tradision
al/Adat

12
Lembaga
Tradision
al/Adat

16 Lembaga
Tradisional/
Adat

20
Lembaga
Tradision
al/Adat

Termonitor dan
terevaluasinya
Bantuan
Pemerintah
Kab.Gianyar
kepada
Lembaga
Tradisiona di
kab. Gianyar

Terwujudnya
Monitoring dan
pengeavaluasian
Bantuan Pemkab.
Gianyar kepada
Desa Pakraman,
Subak , Subak
Abian dan sekaa
Truna

15.18

i. Monitoring dan
evaluasi dan
Pelaporan

Terlaksananya
kegiatan Monitoring
dan Evaluasi dan
Pelaporan

Belum pernah terlaksana

Lembaga
Tradision
al/Adat
yang
mendapat
Bantuan
seKab.Gian
yar

50.000.000

Lembaga
Tradision
al/Adat
yang
mendapat
Bantuan
seKab.Gian
yar

Lembaga
Tradision
al/Adat
yang
mendapat
Bantuan
seKab.Gian
yar

Lembaga
Tradisional/
Adat yang
mendapat
Bantuan seKab.Gianyar

Lembaga
Tradision
al/Adat
yang
mendapat
Bantuan
seKab.Gian
yar

Terwujudnya
Pelestarian dan
pengembangan
Kekayaan Budaya
Gianyar

Meningkatnya
Pengelolaan
Kekayaan
Budaya Kab.
Gianyar

16

Lestari, Eksis dan
Berkembangnya
kandungan Nilai
Pustaka Naskah
Kuno

Terwujudnya
Pelestarian,
Eksistensi dan
Pengembangan
Kandungan Nilai
Pustaka Naskah
Kuno di Kab.
Gianyar

16.02

Tercatat dan
teregestrasinya
Cagar Budaya dan
Situs Purbakala di
Kab. Gianyar

Terwujudnya
peningkatan
pencatatan Cagar
Budaya dan situs
Purbakala yang
tersebar di Kab.
Gianyar

16.13

Lestari dan
Terpeliharanya
Warisan Budaya
dan terwujudnya
Kab.Gianyar
sebagai Jaringan
Kota Pusaka
Internasional

Terwujudnya
kerjasama dengan
Perguruan Tinggi
Udayana dalam
Penelusuran
Sejarah Udayana
dan pengusulan
Kab. Gianyar
sebagai Kota
Pusaka
Internasional

Terinventarisasinya
Data Desa
Pakraman, Sekaa
Truna dan Banjar
Adat di Kab.
Gianyar

Program :
Pengelolaan
Kekayaan Budaya

Terwujudnya
Program pengelolaan
Kekayaan Budaya

100%

20%

623.843.850

40%

60%

80%

100%

Terlaksananya
Pembinaan dan
lomba Nyastra

5 kali pelaksanaan
Lomba Nyastra

1 kali
pelaksana
an Lomba
Nyastra

42.399.800

2 kali
pelaksana
an Lomba
Nyastra

3 kali
pelaksana
an Lomba
Nyastra

4 kali
pelaksan
aan
Lomba
Nyastra

5 kali
pelaksana
an Lomba
Nyastra

b. Pengembangan
data base sistem
informasi sejarah
purbakala

Terlaksananya
Pengembangan Data
Base SistemInformasi
Sejarah Purbakala

179 Situs Cagar Budaya
yang terdata

184 Situs
Cagar
Budaya
Yg
terdata

59.245.000

189 Situs
Cagar
Budaya
Yg terdata

194 Situs
Cagar
Budaya
Yg terdata

199 Situs
Cagar
Budaya
Yg
terdata

204 Situs
Cagar
Budaya
Yg terdata

16.15

c. Kerjasama
pelestarian
warisan budaya

Terlaksananya
kegiatan Kerjasama
Pelestarian Warisan
Budaya

179 Situs Cagar Budaya
yang terpelihara

184 Situs
yang
terpelihar
a

453.400.000

189 yang
terpelihar
a

194 yg
terpelihar
a

199 yg
terpeliha
ra

204 yg
terpelihara

Terwujudnya
Inventarisasi
Data Desa
Pakraman, Sekaa
Truna dan Banjar
Adat wadah
pelestarian
pemeliharaan
Adat-istiadat dan
Budaya Gianyar

16.18

d. Inventarisasi data
desa pakraman,
sekaa teruna dan
banjar adat

Terlaksananya
kegiatan Inventarisasi
Desa Pakraman,
Sekaa Truna dan
Banjar Adat

Belum terdata secara
valid

1 Kec. Di
Kab.
Gianyar

29.850.800

2 Kec. Di
Kab.
Gianyar

4 Kec. Di
Kab.
Gianyar

6 Kec.
Di Kab.
Gianyar

7 Kec. Di
Kab.
Gianyar

Peningkatan
Pemahaman Para
Pemangku terhadap
Pengetahuan
Kepemangkuan

Meningkatnya
Pemahaman para
Pemangku
terhadap
Pengetahuan
Kepemangkuan

16.20

e. Seminar
kepemangkuan

Terlaksananya
kegiatan Seminar
Kepemangkuan

Belum pernah terlaksana

100
Orang
pemangk
u di Kab.
Gianyar

38.948.250

200 Orang
pemangku
di Kab.
Gianyar

300
Orang
pemangku
di Kab.
Gianyar

400
Orang
pemangk
u di Kab.
Gianyar

500 Orang
pemangku
di Kab.
Gianyar

Terinventarisasinya
seluruh Naskahnaskah Kuno yang
tersebar di 7
Kecamatan Se-Kab.

Terwujudnya
Pendataan
Naskah-naskah
Kuno di kab.
Gianyar

16.21

f. Inventarisasi
naskah-naskah
kuno

Terlaksananya
kegiatan Inventarisasi
Naskah-naskah Kuno
di Kab. Gianyar

Belum pernah terlaksana

84 data
Lontar
5 Salinan
Lontar

0

168 Data
Lontar
10 Salinan
Lontar

252 Data
Lontar
15
Salinan
Lontar

336 Data
Lontar
20
Salinan
Lontar

420 Data
Lontar
25 Salinan
Lontar

Kegiatan :
a. Pelestarian fisik
dan kandungan
bahan pustaka
termasuk naskah
kuno

Gianyar
Terkelolanya
keragaman Budaya
di Kab. Gianyar

Meningkatnya
Pengelolaan
Keragaman
Budaya di Kab.
Gianyar
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Pemberdayaan
Sekaa/Sanggar
Kesenian,
Sniman dan
Budayawan,
melestarikan,
merevitalisasi
dan
merekontruksi
Kesenian dan
Budaya Kab.
Gianyar

Peningkatan
Pembinaan
Seka/sanggar
Kesenian Daerah
Kab. Gianyar
dalam
melestarikan,
Merekontruksi
dan
merevitalisasi
Kesenian Klasik ,
Tradisional &
Modern di Kab.
Gianyar melalui
Pagelaran/Festiva
l Seni & Budaya

17.05

Terwujudnya
Penyusunan
Purana-purana
Pura yg tersebar
di 7 Kec. SeKab. Gianyar

17.09

Tersusunnya
Purana-Purana Pura
yang tersebar di 7
kec. Se-Kab.
Gianyar

Program :
Pegelolaan
Keragaman
Budaya
Kegiatan :
a. Fasilitasi
penyelenggaraan
seni budaya
daerah

b. Tahap
penyusunan
purana pura

Terwujudnya
peningkatan
Pengelolaan
Keragaman Budaya
di Kab. Gianyar

100%

20%

3.991.958.925

40%

60%

80%

100%

Terlaksananya
kegiatan Fasilitasi
penyelenggaraan seni
Budaya Daerah

115 Kesenian yg
dilestarikan melalui 115
kali Pagelaran/festival
Seni & Budaya oleh 115
Sekaa/Sanggar yang
terbina dan aktif

26
Kesenian
yg
dilestarik
an
melalui
26 kali
Pagelaran
/festival
Seni &
Budaya
oleh 26
Sekaa/Sa
nggar
yang
terbina
dan aktif

3.938.449.050

52
Kesenian
yg
dilestarika
n melalui
52 kali
Pagelaran/
festival
Seni &
Budaya
oleh 52
Sekaa/San
ggar yang
terbina
dan aktif

78
Kesenian
yg
dilestarika
n melalui
78 kali
Pagelaran
/festival
Seni &
Budaya
oleh 78
Sekaa/San
ggar yang
terbina
dan aktif

104
Kesenian
yg
dilestarik
an
melalui
104 kali
Pagelara
n/festival
Seni &
Budaya
oleh 104
Sekaa/Sa
nggar
yang
terbina
dan aktif

130
Kesenian
yg
dilestarika
n melalui
130 kali
Pagelaran/
festival
Seni &
Budaya
oleh 130
Sekaa/San
ggar yang
terbina
dan aktif

Terlaksananya
kegiatan tahap
Penyusunan Purana
Pura

Belum pernah terlaksana

1 Purana
Pura

53.509.875

2 Purana
Pura

3 Purana
Pura

4 Purana
Pura

5 Purana
Pura

