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Ikhtisar Eksekutif 

Laporan kinerja Balai Konservasi Borobudur Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian 3 
(tiga) Sasaran Kegiatan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana ditetapkan 
dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih 
detail diuraikan pada BAB III Laporan Kinerja ini 

Secara umum, capaian kinerja Balai Konservasi Borobudur Tahun 2022 adalah sebagai berikut: 

  
 

SK1 Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi 
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(tiga) Sasaran Kegiatan dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana ditetapkan 
dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih 
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SK1 Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi 
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SK2 Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya 

 

 
 
SK3 Meningkatnya tata kelola Balai Konservasi Borobudur 
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PERMASALAHAN/KENDALA YANG DIHADAPI 

1. Penambahan anggaran dari BA BUN yang baru pertama kali dilaksanakan oleh
Balai Konservasi Borobudur maupun Direktorat Jenderal Kebudayaan
menyebabkan Balai Konservasi Borobudur harus bekerja lebih keras dalam
melaksanakan amanah tersebut dengan SDM yang ada, sehingga menyebabkan
nilai penyerapan anggaran menjadi cukup rendah yang berpengaruh pada Nilai
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran dan Nilai Kinerja Anggaran Satuan kerja.

2. Terlambatnya surat persetujuan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang)
yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan
Nasional menyebabkan terlambatnya realisasi pembebasan tanah situs.

3. Pengadaan alat laboratorium yang sebagian besar adalah produk impor
terkendala dengan kebijakan pemerintah tentang penggunaan produk dalam
negeri.

UPAYA YANG DILAKUKAN 

1. Melakukan koordinasi intensif dengan penanggungjawab kegiatan sehingga bisa
menentukan langkah sebagai antisipasi terjadinya permasalahan dalam realisasi
anggaran. Selain itu, Balai Konservasi Borobudur selalu berkomunikasi dengan
Direktorat Jenderal Kebudayaan setiap timbul permasalahan dalam pelaksanaan
kegiatan BA BUN.

2. Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan langsung
menjemput bola berkonsultasi dengan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/
Badan Pertanahan Nasional di Jakarta terkait permasalahan tersebut.

3. Mengajukan izin penggunaan produk impor melalui Direktorat Jenderal
Kebudayaan dan berkonsultasi intensif dengan Biro Umum Kemdikbudristek
yang berwenang membina penggunaan produk dalam negeri.
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BAB I
Pendahuluan

A. Gambaran Umum 
B. Dasar Hukum 
C. Tugas Dan Fungsi Serta Struktur Organisasi 
D. Isu-isu Strategis/permasalahan 
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BAB I
Pendahuluan
A. Gambaran Umum 

Balai Konservasi Borobudur merupakan satuan kerja/Unit Pelaksana Teknis pada Direktorat 
Jenderal Kebudayaan, sesuai dengan peraturan Permendikbud No 28 Tahun 2021 Tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

Berdirinya Balai Konservasi Borobudur tidak lepas dari Proyek Pemugaran Candi 
Borobudur tahun 1973 – 1983.  Balai Konservasi Borobudur pertama kali dibentuk tahun 
1991 dan sampai saat ini telah mengalami tiga kali perubahan nomenklatur. Balai 
Konservasi Borobudur dipimpin oleh Wiwit Kasiyati, S.S., M.A., dengan jumlah SDM 
sebanyak 83 PNS dan dibantu oleh 71 Tenaga Pramubakti, Sopir dan Satpam non PNS. 
Wilayah kerja Balai Konservasi Borobudur melingkupi Candi Borobudur, Candi Mendut, 
Candi Pawon dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 

6

Pegawai
Balai Konservasi Borobudur

per 31 Desember 2022

GOLONGAN
II

GOLONGAN
III

GOLONGAN
IV

23 ORANG 52 ORANG 8 ORANG
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6

Pegawai 
Balai Konservasi Borobudur 

per 31 Desember 2022 

GOLONGAN 
II 

GOLONGAN 
III 

GOLONGAN 
IV 

23 ORANG 52 ORANG 8 ORANG 
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B. Dasar Hukum 
Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain : 

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi 
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 
2021, Balai Konservasi Borobudur mempunyai tugas: 

Melaksanakan Konservasi dan Pelestarian Candi Borobudur dan 
Kawasan Cagar Budaya Borobudur 

TUGAS 

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya;
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Register Nasional dan
Pelestarian Cagar Budaya;
Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU
Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja
Instansi Pemerintah;
Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah;
PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Kemendikbudristek;
Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud
Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan Tahun 2020-2024;

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.
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B. Dasar Hukum
Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

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

Instansi Pemerintah;
3. PermenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 

Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;
4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kemendikbudristek;
6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas Permendikbud 

Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan 
Kebudayaan Tahun 2020-2024;

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 tahun 
2021, Balai Konservasi Borobudur mempunyai tugas:

Balai Konservasi Borobudur mempunyai fungsi sebagai berikut :

Melaksanakan Konservasi dan Pelestarian Candi Borobudur dan 
Kawasan Cagar Budaya Borobudur

TUGAS

1. Pelaksanaan kajian konservasi terhadap aspek teknik sipil, arsitektur, 
geologi, biologi, kimia, dan arkeologi Candi Borobudur dan cagar budaya 
lainnya

2. Pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran Candi
Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon dan kawasan cagar budaya
Borobudur

3. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan Candi Borobudur, Candi
Mendut, Candi Pawon dan kawasan cagar budaya Borobudur

4. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Candi Borobudur, Candi Mendut, 
Candi Pawon dan kawasan cagar budaya Borobudur

5. Pelaksanaan kemitraan di bidang konservasi dan pelestarian Candi 
Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon dan kawasan cagar budaya 
Borobudur

6. Pelaksanaan pengembangan metode dan teknik konservasi cagar budaya
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Konservasi Borobudur

FUNGSI

8
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5. Pelaksanaan kemitraan di bidang konservasi dan pelestarian Candi
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7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Konservasi Borobudur

 FUNGSI 
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D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi 

ISU STRATEGIS PERAN STRATEGIS 

1. Candi Borobudur yang merupakan
aset Balai Konservasi Borobudur
telah ditetapkan oleh Presiden
menjadi salah satu dari 5 Destinasi
Pariwisata Super Prioritas di
Indonesia

1. Balai Konservasi Borobudur
mempunyai tugas melaksanakan
konservasi dan pelestarian Candi
Borobudur dan Kawasan Cagar
Budaya Borobudur

2. Sarana dan Prasarana pada
Pelestarian Kawasan Cagar Budaya
Borobudur perlu dikembangkan lagi
karena untuk mendukung Destinasi
Pariwisata Super Prioritas
Borobudur.

2. Melakukan perencanaan yang
matang terkait kegiatan
pengembangan sarana dan
prasarana pelestarian pada
Kawasan Cagar Budaya Borobudur

3. Balai Konservasi Borobudur
mempunyai tugas dalam mengawal
perencanaan dan pelaksanaan
kegiatan agar tidak menyalahi kaidah
pelestarian sesuai dengan peraturan
perundangan dan menjaga nilai
universal luar biasa atau Outstanding
Universal Value (OUV) Kawasan
Candi Borobudur yang telah
ditetapkan sebagai Warisan Dunia
oleh UNESCO.

3. Melakukan koordinasi dan
sosialisasi dengan Kementerian
terkait atau stakeholder terkait
pengembangan Kawasan Cagar
Budaya Borobudur sehingga tidak
bertentangan dengan Outstanding
Universal Value (OUV) Kawasan
Candi Borobudur yang telah
ditetapkan sebagai Warisan Dunia
oleh UNESCO.
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D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

ISU STRATEGIS PERAN STRATEGIS

1. Candi Borobudur yang merupakan 
aset Balai Konservasi Borobudur
telah ditetapkan oleh Presiden 
menjadi salah satu dari 5 Destinasi 
Pariwisata Super Prioritas.

1. Balai Konservasi Borobudur
mempunyai tugas melaksanakan 
konservasi dan pelestarian Candi
Borobudur dan Kawasan Cagar
Budaya Borobudur

2. Balai Konservasi Borobudur
merupakan UPT Direktorat Jenderal
Kebudayaan yang sering 
berhadapan langsung dengan 
kebijakan- kebijakan di level pejabat
tinggi setingkat Direktur Jenderal
bahkan Menteri. Akan tetapi, dalam
menyikapi kebijakan yang terkadang 
dinilai tidak sejalan dengan kaidah 
pelestarian.

2. Balai Konservasi Borobudur selalu 
berkonsultasi kepada Direktorat
Jenderal Kebudayaan dan 
Direktorat terkait dalam
menindaklanjuti kebijakan yang 
tidak sejalan dengan kaidah 
pelestarian.

3. Sarana dan Prasarana pada 
Pelestarian Kawasan Cagar Budaya 
Borobudur perlu dikembangkan lagi
karena untuk mendukung Destinasi
Pariwisata Super Prioritas
Borobudur.

3. Melakukan perencanaan yang 
matang terkait kegiatan 
pengembangan sarana dan 
prasarana pelestarian pada 
Kawasan Cagar Budaya Borobudur

4. Balai Konservasi Borobudur
mempunyai tugas dalam mengawal
perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan agar tidak menyalahi kaidah 
pelestarian sesuai dengan peraturan 
perundangan dan menjaga nilai
universal luar biasa atau Outstanding 
Universal Value (OUV) Kawasan
Candi Borobudur yang telah 
ditetapkan sebagai Warisan Dunia 
oleh UNESCO.

4. Melakukan koordinasi dan 
sosialisasi dengan Kementerian 
terkait atau stakeholder terkait
pengembangan Kawasan Cagar
Budaya Borobudur sehingga tidak
bertentangan dengan Outstanding 
Universal Value (OUV) Kawasan 
Candi Borobudur yang telah 
ditetapkan sebagai Warisan Dunia 
oleh UNESCO.

Bab  II
Perencanaan
Kinerja  
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BAB II 

Perencanaan Kinerja 

Visi   Balai   Konservasi   Borobudur   disusun   berdasarkan   pemahaman terhadap Rencana 
Strategis Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Rencana Strategis 
Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, serta Tugas dan Fungsi Balai Konservasi 
Borobudur. Adapun Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Tahun 
2020 – 2024 adalah “Mendukung visi dan misi Presiden untuk mewujudkan Indonesia maju 
yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian melalui terciptanya pelajar Pancasila yang 
bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, yang berakhlak mulia, 
bergotong-royong, dan berkebhinnekaan global”. Sedangkan Visi Direktorat Jenderal 
Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 adalah “Terbentuknya Insan dan Ekosistem Kebudayaan yang 
Berkarakter dan Berlandaskan Gotong Royong”. 

Memperhatikan Visi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Visi 
Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020 – 2024 serta mempertimbangkan Tugas dan 
Fungsi Balai Konservasi Borobudur dan tantangan pembangunan ke depan, visi Balai 
Konservasi Borobudur Tahun 2020 – 2024 adalah: 

 

MISI 

 

VISI  

1 

3 

2 
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Perencanaan Kinerja
Visi   Balai   Konservasi   Borobudur   disusun   berdasarkan   pemahaman terhadap Rencana
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bernalar kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertaqwa kepada Tuhan YME, yang berakhlak mulia,
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VISI

1

3

2

11

Rencana Kinerja Jangka Menengah: (Matriks Renstra 2022-2024) 

Sesuai dengan Renstra tahun 2020 - 2024 Balai Konservasi Borobudur menetapkan
sasaran, indikator dan target selama lima tahun sebagai berikut: 

Tabel Rencana Strategis Balai Konservasi Borobudur 

# Uraian Kategori 
Target 

Perjanjian 
Kinerja 2022 

Target 
Perjanjian 

Kinerja 2023 

Target 
Perjanjian 

Kinerja 2024 
1.0 Meningkatnya jumlah 

Cagar Budaya dan Warisan 
Budaya Takbenda yang 
dilindungi 

SK 

1.1 Jumlah Cagar Budaya dan 
Warisan Budaya Takbenda 
yang dilindungi 

IKK 4 4 4 

2.0 Meningkatnya jumlah 
kunjungan museum, galeri 
dan Cagar Budaya 

SK 

2.1 Jumlah kunjungan museum, 
galeri dan Cagar Budaya 

IKK 3280 3460 3570 

3.0 Meningkatnya tata kelola 
Balai Konservasi Borobudur 

SK 

3.1 Predikat SAKIP Balai 
Konservasi Borobudur 

IKK BB BB A 

3.2 Nilai Kinerja Anggaran atas 
Pelaksanaan RKA-K/L Balai 
Konservasi Borobudur 

IKK 92 92 93 

Tujuan Strategis : 

1. Terwujudnya kelestarian Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan
Cagar Budaya Borobudur yang unggul dan berkelanjutan

2. Peningkatan apresiasi nilai penting warisan dunia Borobudur untuk mewujudkan sinergi
pelestarian kawasan cagar budaya Borobudur

3. Peningkatan hasil-hasil kajian yang aplikatif untuk mendukung pelestarian cagar budaya
di Indonesia

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis 
Tahun 2020-2024, Balai Konservasi Borobudur merumuskan kinerja yang akan dicapai di 
tahun 2022, dan dituangkan ke dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut: 
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Perjanjian Kinerja Awal 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Target Perjanjian 
Kinerja 2022 

[SK 1] Meningkatnya jumlah 
Cagar Budaya dan Warisan 
Budaya Takbenda yang 
dilindungi 

[IKK 1.1] Jumlah Cagar 
Budaya dan Warisan 
Budaya Takbenda yang 
dilindungi 

4 

[SK 2] Meningkatnya jumlah 
kunjungan museum, galeri dan 
Cagar Budaya 

[IKK 2.1] Jumlah 
kunjungan museum, galeri 
dan Cagar Budaya 

3280 

[SK 3] Meningkatnya tata kelola 
Balai Konservasi Borobudur 

[IKK 3.1]  Predikat SAKIP 
Balai Konservasi Borobudur 

BB 

[IKK 3.2] Nilai Kinerja 
Anggaran atas Pelaksanaan 
RKA-K/L Balai Konservasi 
Borobudur 

92 

Kode Nama Kegiatan Anggaran 
5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan 
Rp 10.342.826.000 

5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala Rp   3.150.881.000 
Total Rp 13.493.707.000 

Seiring berjalannya waktu Pagu Anggaran Balai Konservasi Borobudur tahun 2022 mengalami 
perubahan, diantaranya adalah : 

1. Penambahan anggaran yang berasal dari BA BUN sebagai upaya pendukungan Candi
Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas

2. Terdapat pengembalian anggaran BA BUN atas sisa dari pengadaan tanah Situs
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Perjanjian Kinerja Awal 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Target Perjanjian 
Kinerja 2022 

[SK 1] Meningkatnya jumlah 
Cagar Budaya dan Warisan 
Budaya Takbenda yang 
dilindungi 

[IKK 1.1] Jumlah Cagar 
Budaya dan Warisan 
Budaya Takbenda yang 
dilindungi 

4 

[SK 2] Meningkatnya jumlah 
kunjungan museum, galeri dan 
Cagar Budaya 

[IKK 2.1] Jumlah 
kunjungan museum, galeri 
dan Cagar Budaya 

3280 

[SK 3] Meningkatnya tata kelola 
Balai Konservasi Borobudur 

[IKK 3.1]  Predikat SAKIP 
Balai Konservasi Borobudur 

BB 

[IKK 3.2] Nilai Kinerja 
Anggaran atas Pelaksanaan 
RKA-K/L Balai Konservasi 
Borobudur 

92 

 

Kode Nama Kegiatan Anggaran 
5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan 
Rp 10.342.826.000 

5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala Rp   3.150.881.000 
Total Rp 13.493.707.000 

 

Seiring berjalannya waktu Pagu Anggaran Balai Konservasi Borobudur tahun 2022 mengalami 
perubahan, diantaranya adalah : 

1. Penambahan anggaran yang berasal dari BA BUN sebagai upaya pendukungan Candi 
Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas 

2. Terdapat pengembalian anggaran BA BUN atas sisa dari pengadaan tanah Situs 
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Perjanjian Kinerja Akhir 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Target Perjanjian 
Kinerja 2022 

[SK 1] Meningkatnya jumlah 
Cagar Budaya dan Warisan 
Budaya Takbenda yang 
dilindungi 

[IKK 1.1] Jumlah Cagar 
Budaya dan Warisan 
Budaya Takbenda yang 
dilindungi 

4 

[SK 2] Meningkatnya jumlah 
kunjungan museum, galeri dan 
Cagar Budaya 

[IKK 2.1] Jumlah kunjungan 
museum, galeri dan Cagar 
Budaya 

3280 

[SK 3] Meningkatnya tata kelola 
Balai Konservasi Borobudur 

[IKK 3.1]  Predikat SAKIP 
Balai Konservasi Borobudur 

BB 

[IKK 3.2] Nilai Kinerja 
Anggaran atas Pelaksanaan 
RKA-K/L Balai Konservasi 
Borobudur 

92 

 

Kode Nama Kegiatan Anggaran 
5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan 
Rp   10.641.179.000 

5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala Rp   94.628.881.000 
Total Rp 105.270.060.000 

 

 
PROGRAM PRIORITAS  
Balai Konservasi Borobudur Tahun Anggaran 2022  

 

 
  

2 

1 
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BAB III 

Akuntabilitas Kinerja 

A. Capaian Kinerja 

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022 yang telah direvisi, Balai Konservasi Borobudur 
menetapkan 3 (tiga) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja, dengan tingkat ketercapaian 
sebagai berikut: 

Sasaran Indikator Target Realisasi Persentase 
Capaian 

Meningkatnya jumlah 
Cagar Budaya dan 
Warisan Budaya 
Takbenda yang 
dilindungi 

Jumlah Cagar Budaya 
dan Warisan Budaya 
Takbenda yang 
dilindungi 

4 10 250% 

Meningkatnya jumlah 
kunjungan museum, 
galeri dan Cagar 
Budaya 

Jumlah kunjungan 
museum, galeri dan 
Cagar Budaya 

3280 3994 121,8% 

Meningkatnya tata 
kelola Balai Konservasi 
Borobudur 

Predikat SAKIP Balai 
Konservasi Borobudur 

BB A 101,9% 

Nilai Kinerja Anggaran 
atas Pelaksanaan RKA-
K/L Balai Konservasi 
Borobudur 

92 93,72 101,9% 

 

 

A. Capaian Kinerja Organisasi 
B. Realisasi Anggaran 

Bab III
Akuntabilitas
Kinerja
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Sasaran Kegiatan 1 
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi 
Sesuai dengan definisi operasional Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan kegiatan ini 
merupakan penjabaran atas amanah Undang-undang, baik Undang-undang no 11 tahun 
2010 tentang Cagar Budaya maupun Undang-undang no 5 tahun 2017 tentang Pemajuan 
Kebudayaan. Cagar budaya dan warisan budaya tak benda merupakan satu kesatuan aspek 
yang tidak bisa dipisahkan yang merupakan tinggalan atau warisan budaya yang harus 
dilestarikan. 

 
Indikator Kinerja Kegiatan 1.1 
Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi 
Cagar Budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa Benda Cagar Budaya, 
Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, dan Kawasan Cagar 
Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai 
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui 
proses penetapan. Sedangkan Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil 
praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup 
budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian 
dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya 
takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda. Dua aspek tersebut 
merupakan satu kesatuan sebagai warisan budaya yang tidak bisa dipisahkan dan harus 
dilestarikan sehingga bisa bertahan lebih lama. Pada Perjanjian Kinerja awal, Balai 
Konservasi Borobudur menetapkan jumlah Cagar Budaya yang dilindungi sebanyak 4 
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Sasaran Kegiatan 1
Meningkatnya jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi
Sesuai dengan definisi operasional Renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan kegiatan ini
merupakan penjabaran atas amanah Undang-undang, baik Undang-undang no 11 tahun
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Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, dan/atau kebudayaan melalui
proses penetapan. Sedangkan Warisan Budaya Takbenda Indonesia adalah berbagai hasil
praktek, perwujudan, ekspresi pengetahuan dan keterampilan, yang terkait dengan lingkup
budaya, yang diwariskan dari generasi ke generasi secara terus menerus melalui pelestarian 
dan/atau penciptaan kembali serta merupakan hasil kebudayaan yang berwujud budaya
takbenda setelah melalui proses penetapan Budaya Takbenda. Dua aspek tersebut
merupakan satu kesatuan sebagai warisan budaya yang tidak bisa dipisahkan dan harus
dilestarikan sehingga bisa bertahan lebih lama. Pada Perjanjian Kinerja awal, Balai
Konservasi Borobudur menetapkan jumlah Cagar Budaya yang dilindungi sebanyak 4
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(empat) Cagar Budaya. Cagar Budaya tersebut yaitu Candi Borobudur, Candi Mendut, 
Candi Pawon dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur. Namun sering berjalannya waktu, 
dengan adanya prioritas pemerintah terkait Candi Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata 
Super Prioritas, maka Balai Konservasi Borobudur pada tahun anggaran 2022 ini mendapat 
tambahan anggaran yang bersumber dari Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara (BA 
BUN). Dari penambahan anggaran tersebut, Balai Konservasi Borobudur melakukan 
kegiatan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada pada beberapa Cagar Budaya yang 
menjadi kewenangannya.  

Dalam tahun 2022 ini, dengan tambahan anggaran yang berasal dari BA BUN Balai 
Konservasi Borobudur berhasil menyelesaikan indikator kinerja kegiatan melampaui target 
yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja. Dari target awal sebesar 4 Cagar Budaya, di akhir 
periode, Balai Konservasi Borobudur dapat mencapai indikator kinerja kegiatan sebanyak 
10 Cagar Budaya. 

Program/Kegiatan 
Program dan kegiatan yang dilakukan Balai Konservasi Borobudur untuk mendukung 
capaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut: 
● Candi Borobudur

Candi Borobudur merupakan Cagar Budaya Nasional yang sudah ditetapkan oleh
UNESCO sebagai Warisan Dunia no. 592 pada tahun 1991 bersama dengan Candi
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Mendut dan Candi Pawon dengan nama resmi Borobudur Temple Compounds. 
Keberadaan Candi Borobudur sebagai Warisan Dunia mempunyai pengaruh yang luar 
biasa di dalam dan di luar Negeri. Dalam perkembangannya Candi Borobudur mampu 
memikat wisatawan baik domestik maupun mancanegara, sehingga menjadi tujuan 
wisata utama di Indonesia. Jumlah kunjungan ke Candi Borobudur dari tahun ke tahun 
cenderung meningkat. 
 
Pada tahun 2019, Candi Borobudur dan Kawasannya ditetapkan sebagai salah satu 
Destinasi Pariwisata Super Prioritas oleh Presiden. Hal ini tidak lain melihat dari 
potensi pariwisata yang ada pada Candi Borobudur tersebut. Pemerintah berharap, 
dengan menjadikannya Candi Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas 
dapat meningkatkan kunjungan pariwisata baik domestik maupun mancanegara 
sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. 
 
Tingginya jumlah pengunjung yang datang ke Candi Borobudur belum diimbangi 
dengan manajemen pengunjung (visitor management) yang memadai. Berbagai 
permasalah timbul karena masih terkonsentrasinya pengunjung diatas Candi. 
Banyaknya pengunjung yang berada di atas Candi dalam waktu bersamaan dapat 
menyebabkan permasalahan, antara lain kerawanan keamanan, ketidaknyamanan 
kunjungan, hingga kerusakan batu Candi berupa keausan. 
 
Pada tahun 2022 ini Balai Konservasi Borobudur mengalokasikan anggaran dan 
kegiatan dalam rangka pelestarian Candi Borobudur sebagai upaya untuk mendukung 
Candi Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Kegiatan tersebut 
didukung oleh anggaran yang berasal dari penganggaran Rutin Balai Konservasi 
Borobudur dan anggaran yang berasal dari BA BUN. 
 
Kegiatan yang dilaksanakan di Candi Borobudur ini berupa kegiatan fisik yang 
berfungsi untuk mendukung pelestarian Candi Borobudur dan mendukung kenyamanan 
pengunjung Candi Borobudur. Kegiatan tersebut antara lain, pembenahan lapisan pudel 
dan penataan halaman Candi Borobudur, Pembenahan light and sound Candi 
Borobudur, Pengamanan rutin Candi Borobudur, Pemeliharaan Candi Borobudur dan 
monitoring evaluasi Candi Borobudur. 
 
Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya untuk menjaga kelestarian Candi 
Borobudur. Sehingga bisa bertahan lebih lama dan dapat mendukung tercapainya 
Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas.  
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Konservasi Candi Borobudur 
menggunakan minyak atsiri  

Monitoring kondisi saluran drainase dan 
filter layer Candi Borobudur 

  

Lapisan pudel di halaman Candi 
Borobudur yang telah di benahi 

Candi Borobudur pada malam hari pasca 
pembenahan light and sound 

 
 

● Candi Mendut 
Candi Mendut merupakan salah satu dari Borobudur Temple Compounds yang 
ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO. Sebagai Candi yang bercorak agama 
Budha, Candi tersebut mempunyai nilai penting dalam proses peribadatan agama 
Budha. Mengingat Candi Mendut sebagai death monument, maka pemanfaatan untuk 
keagamaan harus melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai 
pihak yang menaunginya. Selain itu, Candi tersebut juga dimanfaatkan sebagai 
destinasi pariwisata di Kabupaten Magelang. 
 
Dalam upaya untuk menjaga kelestarian Candi Mendut tersebut, Balai Konservasi 
Borobudur sebagai Unit Pelayanan Teknis dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan 
mengalokasikan beberapa kegiatan untuk mendukungnya. Kegiatan tersebut bersumber 
dari anggaran rutin Balai Konservasi Borobudur dan anggaran dari BA BUN. 
 
Kegiatan yang dilakukan di Candi Mendut merupakan kegiatan fisik yang mendukung 
kelestarian Candi tersebut dan juga untuk meningkatkan layanan bagi wisatawan agar 
bisa lebih nyaman ketika berkunjung ke Candi Mendut tersebut. Kegiatan tersebut 
antara lain penataan vegetasi halaman zona 1 Candi Mendut, kegiatan pemeliharaan 
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Candi Mendut merupakan salah satu dari Borobudur Temple Compounds yang 
ditetapkan sebagai Warisan Dunia oleh UNESCO. Sebagai Candi yang bercorak agama 
Budha, Candi tersebut mempunyai nilai penting dalam proses peribadatan agama 
Budha. Mengingat Candi Mendut sebagai death monument, maka pemanfaatan untuk 
keagamaan harus melalui koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan sebagai 
pihak yang menaunginya. Selain itu, Candi tersebut juga dimanfaatkan sebagai 
destinasi pariwisata di Kabupaten Magelang. 
 
Dalam upaya untuk menjaga kelestarian Candi Mendut tersebut, Balai Konservasi 
Borobudur sebagai Unit Pelayanan Teknis dibawah Direktorat Jenderal Kebudayaan 
mengalokasikan beberapa kegiatan untuk mendukungnya. Kegiatan tersebut bersumber 
dari anggaran rutin Balai Konservasi Borobudur dan anggaran dari BA BUN. 
 
Kegiatan yang dilakukan di Candi Mendut merupakan kegiatan fisik yang mendukung 
kelestarian Candi tersebut dan juga untuk meningkatkan layanan bagi wisatawan agar 
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rutin, kegiatan pembenahan light and sound Candi Mendut dan kegiatan lainnya yang 
mendukung kelestarian Candi Mendut tersebut. 
 
 

  

Pembersihan mikroorganisme pada 
Candi Mendut 

Pembersihan di halaman Candi Mendut 

  

Candi Mendut pada malam hari pasca 
instalasi light and sound 

Kegiatan rekonstruksi atap Candi 
Mendut 

 
 

● Candi Pawon 
Candi Pawon merupakan Candi terkecil diantara ketiga Candi yang masuk dalam 
Borobudur Temple Compounds. Candi ini berada di tengah-tengah garis imajiner antara 
Candi Borobudur dan Candi Pawon. Candi Pawon merupakan candi yang bercorak 
agama Budha. Candi tersebut juga menjadi salah satu prasarana rangkaian ritual 
peribadatan umat Budha. Selain digunakan sebagai tempat untuk peribadatan umat 
Budha, Candi tersebut juga merupakan salah satu destinasi pariwisata di Kabupaten 
Magelang. Pengelolaan Candi tersebut dikerjasamakan dengan pemerintah daerah 
Kabupaten Magelang. 
 
Demi menjaga agar Candi Pawon tersebut tetap lestari, maka Balai Konservasi 
Borobudur melakukan kegiatan pemeliharaan pada Candi tersebut. Pemeliharaan Candi 
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Borobudur dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan atas kerusakan 
dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau teknologi 
cagar budaya 
 

  

Kegiatan pembersihan mikroorganisme 
pada atap dan tubuh Candi Pawon 

Pembersihan bagian dalam Candi Pawon 

 

Perawatan tanaman hias di halaman Candi Pawon 

 
 

● Kawasan Cagar Budaya Borobudur 
Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua Situs Cagar 
Budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata ruang 
yang khas.  Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 286/M/2014 
tentang Satuan Ruang Geografis Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya Peringkat 
Nasional merupakan pedoman yang mengatur tentang pelestarian Kawasan Cagar 
Budaya Borobudur tersebut. 
 
Dalam rangka pelestarian Kawasan Cagar Budaya Borobudur dan sekitarnya yang telah 
menjadi Kawasan Strategis Nasional, pada tahun 2014 dikeluarkan Peraturan Presiden 
Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan 
Borobudur dan Sekitarnya. Dalam Perpres ini Kawasan Borobudur dibagi menjadi 2 
wilayah yaitu Subkawasan Pelestarian 1 (SP-1) dan Subkawasan Pelestarian 2 (SP-2). 
Berdasarkan Kepmendikbud Nomor 286/M/2014 luas wilayah SP-1 adalah 1.344 ha 
terdiri dari Desa Borobudur, Desa Wanurejo di Kecamatan Borobudur dan Kelurahan 
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Mendut, sebagian Desa Ngrajek, sebagian Desa Paremono, sebagian Desa Pabelan dan 
sebagian Desa Bojong di Kecamatan Mungkid. Sedangkan luas SP-2 adalah 6.779 ha 
meliputi area seluas radius 5 km dari as Candi Borobudur. 

Di dalam Perpres Nomor 58 Tahun 2014 ini kawasan cagar budaya pada SP-1 dan SP-
2 dibagi menjadi 8 kawasan yaitu kawasan situs candi termasuk taman candi, kawasan 
taman wisata alam, kawasan resapan air, kawasan sempadan sungai, kawasan sekitar 
mata air, kawasan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian termasuk sawah bekas 
danau purba, dan kawasan peruntukan permukiman. Untuk pelestarian kawasan 
pertanian yang didalamnya termasuk sawah bekas danau purba perlu dipantau 
perubahan penggunaan lahannya terutama sawah yang menjadi pemukiman di kawasan 
ini. Wilayah monitoring kawasan ini diprioritaskan pada kawasan SP-1 KSN 
Borobudur. Wilayah yang termasuk ke dalam SP-1 meliputi 7 Desa yaitu Desa 
Borobudur (21 dusun), Desa Wanurejo (9 dusun), Kelurahan Mendut (7 dusun), Desa 
Ngrajek (4 dusun), Desa Pabelan (4 dusun), Desa Paremono (2 dusun) dan Desa Bojong 
(2 dusun). Total terdapat 50 dusun termasuk Dusun Borobudur yang merupakan lokasi 
tempat berdirinya Candi Borobudur dan lingkungan tamannya. 

 
Balai Konservasi Borobudur bertugas mengamati dan memantau aktivitas khususnya 
mengenai penggunaan lahan, kondisi situs dan adanya potensi cagar budaya yang ada 
di Kawasan Strategis Nasional Borobudur (KSN), serta fasad bangunan terutama yang 
berada di jalan koridor Palbapang-Borobudur.  

 
 

  

Survei temuan objek diduga cagar 
budaya di Kawasan Cagar Budaya 

Borobudur 

Pengamatan BTS di Kawasan Cagar 
Budaya Borobudur 
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danau purba, dan kawasan peruntukan permukiman. Untuk pelestarian kawasan 
pertanian yang didalamnya termasuk sawah bekas danau purba perlu dipantau 
perubahan penggunaan lahannya terutama sawah yang menjadi pemukiman di kawasan 
ini. Wilayah monitoring kawasan ini diprioritaskan pada kawasan SP-1 KSN 
Borobudur. Wilayah yang termasuk ke dalam SP-1 meliputi 7 Desa yaitu Desa 
Borobudur (21 dusun), Desa Wanurejo (9 dusun), Kelurahan Mendut (7 dusun), Desa 
Ngrajek (4 dusun), Desa Pabelan (4 dusun), Desa Paremono (2 dusun) dan Desa Bojong 
(2 dusun). Total terdapat 50 dusun termasuk Dusun Borobudur yang merupakan lokasi 
tempat berdirinya Candi Borobudur dan lingkungan tamannya. 

 
Balai Konservasi Borobudur bertugas mengamati dan memantau aktivitas khususnya 
mengenai penggunaan lahan, kondisi situs dan adanya potensi cagar budaya yang ada 
di Kawasan Strategis Nasional Borobudur (KSN), serta fasad bangunan terutama yang 
berada di jalan koridor Palbapang-Borobudur.  

 
 

  

Survei temuan objek diduga cagar 
budaya di Kawasan Cagar Budaya 

Borobudur 

Pengamatan BTS di Kawasan Cagar 
Budaya Borobudur 
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Pengamatan bangunan joglo di atas lahan sawah bekas danau purba di sebelah 
selatan Candi Borobudur 

 
 

● Situs Samberan 

Situs ini terletak di Dusun Samberan, Desa Ringinanom, Kecamatan Tempuran, 
Magelang, Jawa Tengah. Diperkirakan Situs Samberan merupakan salah satu tinggalan 
dari kerajaan Mataram Kuno (abad 7-10 M). Pada situs ini terdapat reruntuhan batu 
candi yang terbuat dari bata. Pada tahun 2022 ini, Balai Konservasi Borobudur melalui 
anggaran tambahan yang berasal dari BA BUN melakukan ekskavasi pada situs ini. 
kemudian setelah struktur temuan tersebut tampak jelas, maka struktur temuan tersebut 
dilindungi dengan menggunakan shelter agar terhindar dari hujan dan paparan sinar 
matahari langsung. Pada tahun ini juga dilakukan pembebasan lahan situs seluas sekitar 
0,25 hektar yang terdiri dari zona inti dan zona penyangga.  

Pekerjaan pembenahan saluran drainase juga dilaksanakan di Situs Samberan tersebut, 
mengingat material struktur temuan tersebut berasal dari tanah liat yang rentan akan 
pelapukan karena air. Sehingga segala upaya dilakukan oleh Balai Konservasi 
Borobudur sebagai upaya untuk menjaga kelestarian Situs Samberan tersebut. 

  

Ekskavasi Situs Samberan Kegiatan pembersihan di Situs Samberan 
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Pekerjaan pembangunan shelter dan saluran drainase di Situs Samberan 

 

Peta bidang tanah Situs Samberan yang dibebaskan 

 
● Situs Plandi 

Situs Plandi terletak di Dusun Plandi, Desa Pasuruhan, Kecamatan Mertoyudan, 
Kabupaten Magelang. Pada situs tersebut terdapat sebuah Yoni dari batu andesit, dan 
pada cerat mengalami patah, kemudian dilakukan penyambungan. 
Dengan ditetapkannya Candi Borobudur menjadi destinasi pariwisata super prioritas, 
situs ini direncanakan akan dijadikan destinasi pariwisata alternatif untuk mengurai 
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kunjungan yang terpusat di Borobudur. Sehingga bisa mendukung upaya pelestarian 
Candi Borobudur. 
Pada tahun 2022 ini, Balai Konservasi Borobudur dengan menggunakan anggaran yang 
berasal dari BA BUN mengupayakan pembebasan tanah Situs Plandi tersebut. Hal ini 
menjadi langkah awal untuk pengembangan situs tersebut. Selain kegiatan pembebasan 
tanah situs, juga dialokasikan kegiatan revitalisasi dan penataan Situs Plandi yang 
bertujuan melindungi, mengamankan dan mencegah berbagai kerusakan yang akan 
terjadi pada kawasan Situs Plandi, serta memberi fasilitas, mengatur, dan 
mengendalikan berbagai kegiatan yang direncanakan di zona inti, penyangga, dan 
pengembangan secara bertanggung jawab, terarah, bertahap dan terpadu sebagai 
supporting area untuk menampung wisatawan agar tidak terkonsentrasi di Candi 
Borobudur. Kegiatan ini meliputi pengadaan tanah dan pembenahan meliputi 
penambahan sarana prasarana pendukung pelestarian dan kunjungan situs.  
 

  

Kegiatan pembersihan yoni di situs 
Plandi 

Pekerjaan pembangunan kantor jaga di 
Situs Plandi 

 

Peta bidang tanah Situs Plandi yang dibebaskan 
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● Situs Brongsongan 

Situs ini terletak di Dusun Brongsongan, Kecamatan Borobudur dan diperkirakan 
berasal dari kerajaan Mataram Kuna (abad ke-7 s.d. 10 M). Di situs Brongsongan, pada 
survei tahun 2010, dijumpai 2 buah yoni berbentuk persegi pada sebuah lahan kosong 
yang ditumbuhi rumput liar, sementara di sekitar lokasi temuan adalah tegalan dan 
persawahan. Pada tahun 2020 dilakukan penggalian oleh Balai Konservasi Borobudur 
dan ditemukan struktur dari bata. Setelah penggalian tersebut lahan tersebut disewa dan 
di atas lubang-lubang galian dipasangi atap dari galvalum.  
Situs ini juga direncanakan sebagai tujuan wisata alternatif untuk mendukung 
kelestarian Candi Borobudur. Pada tahun 2022 ini , Balai Konservasi Borobudur dengan 
anggaran BA BUN mengalokasikan anggaran untuk kegiatan revitalisasi situs 
Brongsongan. Kegiatan ini berupa kegiatan pembebasan tanah situs dan penataan 
lingkungan situs. Pembebasan tanah situs dilakukan karena area situs tersebut lahannya 
masih dimiliki oleh masyarakat. Kegiatan penataan lahan situs dilakukan untuk 
membenahi shelter pelindung struktur temuan yang ada dilingkungan situs tersebut agar 
terlindung dari hujan dan panas matahari. Pekerjaan instalasi air dan pemasangan daya 
listrik baru juga dilakukan, sehingga bisa mendukung kegiatan pelestarian yang ada di 
situs Brongsongan tersebut. 
 
 

  

Pembersihan lingkungan situs 
Brongsongan 

Kondisi temuan batu di situs 
Brongsongan 



Laporan Kinerja
Balai Konservasi Borobudur 31

25 

 
● Situs Brongsongan 

Situs ini terletak di Dusun Brongsongan, Kecamatan Borobudur dan diperkirakan 
berasal dari kerajaan Mataram Kuna (abad ke-7 s.d. 10 M). Di situs Brongsongan, pada 
survei tahun 2010, dijumpai 2 buah yoni berbentuk persegi pada sebuah lahan kosong 
yang ditumbuhi rumput liar, sementara di sekitar lokasi temuan adalah tegalan dan 
persawahan. Pada tahun 2020 dilakukan penggalian oleh Balai Konservasi Borobudur 
dan ditemukan struktur dari bata. Setelah penggalian tersebut lahan tersebut disewa dan 
di atas lubang-lubang galian dipasangi atap dari galvalum.  
Situs ini juga direncanakan sebagai tujuan wisata alternatif untuk mendukung 
kelestarian Candi Borobudur. Pada tahun 2022 ini , Balai Konservasi Borobudur dengan 
anggaran BA BUN mengalokasikan anggaran untuk kegiatan revitalisasi situs 
Brongsongan. Kegiatan ini berupa kegiatan pembebasan tanah situs dan penataan 
lingkungan situs. Pembebasan tanah situs dilakukan karena area situs tersebut lahannya 
masih dimiliki oleh masyarakat. Kegiatan penataan lahan situs dilakukan untuk 
membenahi shelter pelindung struktur temuan yang ada dilingkungan situs tersebut agar 
terlindung dari hujan dan panas matahari. Pekerjaan instalasi air dan pemasangan daya 
listrik baru juga dilakukan, sehingga bisa mendukung kegiatan pelestarian yang ada di 
situs Brongsongan tersebut. 
 
 

  

Pembersihan lingkungan situs 
Brongsongan 

Kondisi temuan batu di situs 
Brongsongan 
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Shelter dan saluran drainase di situs Brongsongan 

 

Peta bidang tanah Situs Brongsongan yang dibebaskan 
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● Situs Dipan 
Situs Dipan merupakan salah satu situs yang berada di dalam Kawasan Cagar Budaya 
Borobudur, yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional pada tahun 
2014. Situs ini terletak di Dusun Dipan, Desa Tuksongo, Kecamatan Borobudur. 
Eksisting Temuan Arkeologis Di Lapangan dijumpai temuan fragmen bata kuna yang 
berada dalam lubang galian (test pit) yang digali untuk penelitian arkeologi oleh Balai 
Arkeologi Yogyakarta. Salah satu fragmen bata kuna yang dijumpai berukuran 
(panjang x lebar x tinggi = 19 x 14 x 8 cm) pada kedalaman 1,3 m. Dari bentuk dan 
ukuran bata tersebut, maka bata tersebut diindikasikan sebagai bata penyusun struktur 
bangunan kuna masa klasik.  
 
Pada tahun 2020 dilakukan penggalian yang dilakukan oleh Balai Konservasi 
Borobudur dan ditemukan struktur dari bata. Setelah penggalian tersebut lahan tersebut 
disewa dan di atas lubang-lubang galian dipasangi atap dari galvalum. Sebagai upaya 
untuk melindungi struktur temuan tersebut dari air hujan dan panas matahari, 
mengingat struktur temuan berasal dari material tanah liat yang rentang akan kerusakan. 
 
Balai Konservasi Borobudur, dengan adanya tambahan anggaran BA BUN tahun 2022 
mengalokasikan anggaran untuk pembebasan lahan Situs Dipan, karena lahan situs 
tersebut masih berstatus milik masyarakat. Selain itu juga mengalokasikan anggaran 
untuk penataan lingkungan situs agar bisa mendukung upaya pelestariannya. 
 
 

  

Kegiatan pembersihan lingkungan situs 
Dipan 

Kantor jaga dan toilet di Situs Dipan 
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Kegiatan pembersihan lingkungan situs 
Dipan 

Kantor jaga dan toilet di Situs Dipan 
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Peta bidang tanah di Situs Dipan yang dibebaskan 

 
 
 
 

● Arsip MOW 
Dokumen sejarah pemugaran Candi Borobudur telah ditetapkan oleh UNESCO sebagai 
Memory of the World pada tahun 2017 lalu. Dokumen yang selanjutnya disebut dengan 
Arsip Konservasi Borobudur dinilai sangat penting karena memiliki kriteria-kriteria, 
diantaranya adalah otentisitas dan memiliki pengaruh yang sangat besar bagi dunia 
konservasi (signifikansi dunia). Arsip Konservasi Borobudur berisikan berbagai jenis 
dokumen kegiatan pemugaran dan konservasi batu-batu penyusun candi. 
 
Dikarenakan pentingnya arsip tersebut, maka dilakukan upaya konservasi terhadap 
arsip tersebut, sehingga dapat memperpanjang usia simpan dan menjaga informasi 
penting yang terkandung di dalamnya. 
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Kegiatan pemeliharaan arsip Memory of The World Borobudur 

 
● Laboratorium Cagar Budaya 

Laboratorium Balai Konservasi Borobudur sangat penting perannya dalam pelestarian 
cagar budaya di Indonesia karena keluarannya akan dipakai sebagai acuan 
pengembangan metode konservasi, pengujian bahan konservan, analisis material cagar 
budaya, pengujian bahan pengganti cagar budaya terkait dengan konservasi dan 
pemugaran, serta untuk konservasi artefak logam, keramik, kaca, kayu dan sebagainya. 
Dengan pertimbangan tersebut, maka telah dilaksanakan pengadaan alat laboratorium 
dan sarana pendukung konservasi cagar budaya yang modern dan up to date. Peralatan 
yang dibeli meliputi peralatan analisis material cagar budaya dari aspek kimia, fisik dan 
biologi, serta pengadaan alat laboratorium struktur, arsitektur dan dokumentasi. 
 

  

Peralatan di Laboratorium Cagar Budaya Balai Konservasi Borobudur 

 
Secara umum, pencapaian kinerja pada IKK Jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya 
Takbenda yang dilindungi dianggap berhasil, dikarenakan capaian melebihi target yang 
ditetapkan. Yaitu dari target sebanyak 4 unit dan capaian sebanyak 10 unit. Hal ini 
didukung dengan adanya penambahan anggaran yang berasal dari BA BUN. 

 
Hambatan 
Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, 
sebagai berikut: 
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● Kurangnya kesadaran masyarakat di sekitar situs akan pentingnya pelestarian 
sehingga menghambat proses pelepasan tanah situs 

● Terlambatnya surat persetujuan KKPR (Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) 
yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang menyebabkan 
terlambatnya realisasi pembebasan tanah situs. 

● Pengadaan alat laboratorium yang kebanyakan produk impor yang terkendala dengan 
kebijakan pemerintah tentang penggunaan produk dalam negeri. 

 
Langkah antisipasi 
● Memberikan pemahaman kepada masyarakat akan pentingnya pelestarian dan efek 

dimasa yang akan datang 
● Melakukan koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan terkait permasalahan 

terlambatnya terbitnya KKPR 
● Mengajukan izin penggunaan produk impor ke Direktorat Jenderal Kebudayaan. 

 
Strategi 
Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah Cagar Budaya yang 
dilestarikan adalah sebagai berikut: 
● Melakukan sosialisasi kepada masyarakat akan kesadaran terhadap pelestarian Cagar 

Budaya. 
● Menyusun rencana induk pelestarian situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur 

untuk optimalisasi pengembangan lahan sius dalam pendukungan Destinasi Pariwisata 
Super Prioritas. 

● Mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium Cagar Budaya untuk mendukung 
pelestarian Cagar Budaya di Indonesia. 
 

Sesuai dengan fungsi Balai Konservasi Borobudur dalam pelaksanaan kajian konservasi 
terhadap aspek teknik sipil, arsitektur, geologi, biologi, kimia, dan arkeologi Candi 
Borobudur dan cagar budaya lainnya serta pelaksanaan pengembangan metode dan teknik 
konservasi cagar budaya sebagai upaya pencapaian Sasaran Kegiatan #1 Meningkatnya 
jumlah Cagar Budaya dan Warisan Budaya Takbenda yang dilindungi maka dilaksanakan 
kegiatan pendukung berupa dokumentasi dan publikasi cagar budaya serta kajian pelestarian 
cagar budaya. 
 
 
Dokumentasi dan Publikasi 
● Publikasi Jurnal Borobudur Vol. XVI No 1 dan 2 

Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk mengumpulkan artikel-artikel terkait upaya 
pelestarian cagar budaya. Dengan jurnal tersebut diharapkan masyarakat bisa 
memahami tentang upaya pelestarian yang dilakukan Balai Konservasi Borobudur. 
Target dalam penyusunan jurnal ini adalah 2 jurnal, yaitu Jurnal Borobudur volume 
XVI No. 1 dan Jurnal Borobudur volume XVI No. 2. 
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Jurnal Borobudur Vol. XVI No 1 dan 2 

 
● Inventarisasi Folklore di Kawasan Cagar Budaya Borobudur 

Cagar Budaya menjadi bukti nyata kejayaan Bangsa Indonesia di masa lampau, yang 
dapat digunakan untuk memupuk kebanggaan nasional serta memperkokoh jati diri 
bangsa, dapat “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Salah satu warisan 
nenek moyang yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan telah diakui oleh dunia 
adalah Candi Borobudur. Di sekitar kawasan Candi Borobudur terdapat tinggalan cagar 
budaya yang berstatus sebagai kawasan cagar budaya nasional. Kawasan cagar budaya 
tentu akan lebih bermakna dan menarik apabila diungkap dan disajikan dengan banyak 
informasi budaya lainnya baik folklore ataupun kearifikan lokal yang berkembang pada 
masyarakat sekitar. Sehingga, tidak hanya terkait sejarah cagar budaya tersebut saja 
tetapi juga budaya masyarakat yang mendukung cagar budaya tersebut. Dengan 
demikian cagar budaya akan lebih memiliki nilai tambah untuk pengembangan 
kawasan dan pemajuan kebudayaan itu sendiri. 
 

   
 

● Penyusunan Buletin Warta Nomor 11 
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Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk merangkum kegiatan yang dilakukan Balai 
Konservasi Borobudur selama 1 tahun. Warta ini merupakan media yang berfungsi 
menyampaikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan Balai konservasi Borobudur. Dengan 
adanya warta ini, diharapkan masyarakat bisa memahami aktivitas yang dilakukan 
Balai Konservasi Borobudur dalam upaya pelestarian cagar budaya. 

 

● Penyusunan Naskah Buku Jataka Tahap 3 
Relief Jataka, sering digambarkan bersebelahan dengan relief Avadana, merupakan 
cerita yang menunjukkan keteladanan dan pesan moral yang dicontohkan oleh tokoh di 
dalam cerita, baik itu reinkarnasi Boddhisattva atau makhluk hidup biasa. Relief Jataka-
Avadana di Candi Borobudur berjumlah 720 panil yang digambarkan di beberapa 
lokasi, yaitu: 

1. Dinding bidang bawah lorong I 
2. Pagar langkan lorong I, sisi dalam, bidang atas 
3. Pagar langkan lorong I, sisi dalam, bidang bawah 
4. Pagar langkan lorong II, sisi dalam 

 
Balai Konservasi Borobudur telah menyusun 2 naskah buku Jataka pada tahun 2018 
dan 2019. Namun karena banyaknya relief ini maka penyusunan buku tidak dapat 
diselesaikan dalam 1 tahun anggaran, sehingga pada tahun 2022 ini disusun Naskah 
Buku Jataka Tahap 3.  
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● Penyusunan Roadmap Kajian Balai Konservasi Borobudur 
Balai Konservasi Borobudur sebagai Unit pelaksana Teknis yang mempunyai fungsi 
pelaksanaan kajian konservasi memandang perlu untuk melakukan Workshop 
Roadmap Kajian Balai Konservasi Borobudur. Hal ini penting agar kajian Balai 
Konservasi Borobudur dapat terencana dengan baik dari segi topik maupun kebutuhan 
di lapangan serta dapat dipatenkan. Maksud dari pelaksanaan Workshop Roadmap 
Kajian adalah untuk menyusun tema kajian yang terencana dengan baik dari segi topik 
maupun kebutuhan di lapangan. 
Target dari kegiatan adalah 1 (satu) dokumen dan sudah tercapai pada bulan Juni 2022. 
 

  
 

 
 
 
 
Kajian Pelestarian Cagar Budaya 
● Kajian Identifikasi dan Aktualisasi Relief Candi Borobudur Melalui Seni Kriya 

Kajian ini bertujuan mengidentifikasikan relief Candi Borobudur yang dapat diambil 
inspirasinya diwujudkan menjadi bentuk kriya serta menggali kembali nilai-nilai yang 
terkandung pada Candi Borobudur untuk edukasi/pendidikan karakter melalui seni 
kriya, dengan perkuatan pada narasi produk seni kriya. 
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Kelestarian nilai-nilai yang terkandung pada Candi Borobudur dapat diaktualisasikan 
melalui seni kriya (batik, pahat, anyam, cetak, dan lain sebagainya) dengan 
memberdayakan masyarakat di kawasan Borobudur dengan aksi kreasi seni untuk 
membangun identitas khas, pelestarian berbasis masyarakat, dan peningkatan 
kesejahteraan masyarakat. 
Pada kajian ini yang di dalamnya terdapat workshop aktualisasi telah menghadirkan 
lima motif batik dengan inspirasi relief Candi Borobudur yaitu motif Bodhicitta, 
Kalpalata Puspa, Satyawada Kusuma, Bodhimandha, dan Gajamandala. Sementara itu 
untuk kriya pahat kayu/bambu, anyam pandan/bambu, cap resin telah menghasilkan 
produk antara lain kap lampu dengan ukiran motif kinarra kinnari/binatang, kap lampu 
gabungan pahatan kayu dan anyaman tikar pandan, pegangan pisau dan sarung pisau 
dengan motif fauna Borobudur, anyaman tudung saji berbentuk stupa, lukisan Budha 
dari kopi dan rempah, pena souvenir dengan pahatan stupa, aksesoris kalung dan 
subang berbentuk daun Bodhi dari anyaman daun pandan dan cap resin, dan 
vas/jambangan, gantungan kunci upanat dan wadah - wadah dari bambu/kayu. 
 

     
Kegiatan FGD dan salah satu hasil pakaian dengan tema Harmoni Borobudur 

Bodhicitta 
 

● Kajian Bentang Pandang Kawasan Borobudur 
Bentang pandang Kawasan Borobudur terancam oleh pembangunan fisik yang masif 
dan kurang terkontrol. Selain itu bentang pandang Kawasan Borobudur belum 
didefinisikan dengan jelas dan nilai pentingnya belum ditetapkan. Kajian ini bertujuan 
menetapkan nilai penting bentang pandang (lanskap visual) Kawasan Borobudur serta 
mengidentifikasi atribut yang merepresentasikan nilai penting tersebut.  
Hasil dari kajian ini yaitu bentang pandang Borobudur memiliki nilai-nilai penting yang 
tinggi, sehingga harus dilestarikan. Pengelolaan bentang pandang harus dilakukan 
dengan pendekatan yang sistematis dan berkelanjutan, sehingga kebutuhan psikologis 
masyarakat untuk menikmati pemandangan bersejarah yang indah dapat terpenuhi dan 
nilai penting bentang pandang Borobudur dapat diteruskan kepada generasi yang akan 
datang. Pengelolaan bentang pandang Borobudur mendesak untuk dilakukan karena 
beberapa faktor yaitu tekanan populasi di area-area strategis semakin meningkat; 
kehidupan masyarakat semakin kompleks; tekanan kecenderungan pola perkotaan 
menuntut lebih banyak lahan untuk pembangunan; permintaan barang dan jasa semakin 
meningkat, sehingga memacu pertumbuhan elemen artifisial di Kawasan Borobudur; 
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serta keberadaan lanskap alami akan semakin langka. Konsep pengelolaan lanskap 
visual berkembang dari waktu ke waktu, karena kesadaran untuk menjaga kualitas 
lingkungan, termasuk nilai spiritual dan estetika, terutama pemandangan indah. 
 
 

  
Studi lapangan mengenai bentang pandang di Yogyakarta 

 
 

● Kajian Rekonstruksi dan Perkembangan Desain Bangunan Berkonstruksi Kayu Pada 
Relief Candi Borobudur 
Kajian ini bertujuan mengetahui bentuk pemodelan dan merekonstruksi gambar 
bangunan kayu yang ada pada relief Candi Borobudur serta mengetahui perkembangan 
desain bangunan kayu abad VIII-IX M hingga masa sekarang dimana terdapat 
bangunan tradisional yang serupa dengan gambar Relief Candi Borobudur. Dari kajian 
ini kemudian dapat memperkaya dan menambah wawasan tentang model bangunan 
kayu abad VIII-IX, serta sebagai pedoman untuk implementasi dan pemanfaatan bentuk 
bangunan yang ada di relief pada pemukiman masyarakat dan fasilitas di sekitar 
kawasan Borobudur. 
Hasil kajian menunjukkan bangunan kayu pada relief Candi Borobudur terdiri dari 3 
macam yaitu bagian lantai sejajar dengan tanah, lantai ditinggikan dan bentuk rumah 
panggung. Kemiripan dengan berbagai macam bangunan tradisional membuktikan 
bahwa gambar bangunan pada relief Candi Borobudur bukan merupakan bangunan 
rekayasa (khayalan). Dari bentuk struktur bangunan kayu pada relief yang terlihat, 
memiliki bentuk struktur konstruksi yang sama pada bangunan tradisional di Indonesia. 
Bentuk dan struktur bangunan panggung pada relief yang hampir sama dengan 
arsitektur tradisional Indonesia menunjukkan arsitektur Austronesia yang tidak banyak 
mengalami perubahan 
 

    

  
Kegiatan pengambilan data 3D 

rumah tradisional 
Model bangunan kayu dari Relief 

Karmawibhangga Panil No 47 
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Kegiatan pengambilan data 3D 

rumah tradisional 
Model bangunan kayu dari Relief 
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● Kajian Pengembangan Bahan Konsolidan Berbasis MTA (Mineral Trioxide Aggregate) 

Kajian ini merupakan lanjutan dari kajian tahun sebelumnya dengan bahan konsolidan 
berbasis MTA. Manfaat kajian ini adalah untuk mendapatkan bahan konsolidan baru 
berbasis MTA yang dapat diaplikasikan secara luas pada beberapa jenis material cagar 
budaya. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Balai Pelestarian 
Cagar Budaya dalam merumuskan rencana konservasi dan juga bermanfaat untuk 
mengungkap bahan konsolidan yang sesuai dan cara aplikasinya untuk konservasi. 
Lebih lanjut hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah secara 
global bagi pengembangan bahan konservasi khususnya konsolidan. 
Hasil yang diperoleh dari kajian ini yaitu MTA telah berhasil disintesis menggunakan 
metode yang direncanakan dengan hasil yang sesuai. Hasil MTA yang diperoleh 
memiliki sifat perkuatan sehingga dapat digunakan sebagai konsolidan. Uji sintesis 
dengan metode kering belum berhasil mendapatkan MTA dengan kualitas yang 
diharapkan, sehingga masih perlu pengembangan ke depan.  
Hasil karakterisasi menggunakan XRF dan XRD menunjukkan komposisi unsur dan 
mineral yang sesuai dengan target MTA yang disintesis, yaitu C2S, C3S, dan C4AF, 
serta masih ada komponen mineral lain. Analisis dengan SEM-EDS memberikan hasil 
yang menguatkan data tersebut, serta memberikan gambaran ukuran dan bentuk 
partikelnya. Demikian juga dengan karakterisasi menggunakan FTIR menunjukkan 
hasil perubahan atau perbedaan gugus fungsi yang mengindikasikan terbentuknya 
MTA yang berbeda dari bahan dasar karst. 
Hasil percobaan menunjukkan bahwa bahan MTA dapat diterapkan pada konservasi 
dinding gua prasejarah, yaitu untuk mengatasi pengelupasan yang banyak terjadi. Hasil 
pengamatan setelah perlakuan 3 bulan menunjukkan hasil yang masih cukup baik. Hasil 
masih perlu terus dilakukan ke depan hingga jangka waktu yang lebih panjang. 

  
Kegiatan penyemprotan minyak atsiri 

sereh wangi di Gua Palimukang 
Kegiatan pengaplikasian bahan 

konsolidan pada Pegunungan Karst 
Leang-leang 

 
  

● Kajian Rekonstruksi Mortar Tradisional Untuk Pemugaran Benteng Nusantara Tahap 
II (Pengaruh Waktu Perendaman Kapur dan Komposisi Terhadap Kekuatan Mortar 
Kapur) 
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Kajian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh waktu perendaman kapur dan 
komposisi terhadap karakteristik mortar tradisional. Setelah melaksanakan kajian 
diperoleh beberapa poin hasil yaitu lamanya waktu perendaman kapur tohor 
berpengaruh terhadap kuat tekan mortar, semakin lama waktu perendaman kapur tohor 
maka kuat tekan mortar yang dihasilkan semakin tinggi. Penambahan fly ash 
berpengaruh terhadap peningkatan kuat tekan, penambahan fly ash 5% efektif untuk 
meningkatkan kuat tekan mortar pada umur 56 hari. Harga satuan permeter kubik kapur 
sirih sekitar Rp 2.150.000,- dan pekerjaan pemasangan pasangan batu putih dengan 
mortar kapur sebesar Rp 3.850.000,- 
 

   
Kegiatan pembuatan mortar dan struktur benteng tiruan 

 
● Kajian Batu Putih sebagai Material Pengganti Batu Asli Candi 

Kajian ini merupakan lanjutan dari kajian karakteristik batu putih sebagai penyusun 
candi yang dilaksanakan pada tahun sebelumnya. Kajian pada tahap ini bertujuan 
mengidentifikasi batu putih pengganti secara petrologi maupun petrografi, 
mengidentifikasi karakteristik fisik batu putih pengganti yang terdiri dari densitas, 
porositas, kekerasan dan kuat tekan, serta mengidentifikasi lokasi penambangan batu 
putih yang memiliki karakteristik batu sesuai dengan batu asli candi. 
Dari hasil kajian telah ditemukan lokasi penambangan yang menghasilkan batu putih 
sesuai dengan spesifikasi batu candi yaitu di Dusun Groyokan dan Dusun Gunung Sari 
Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan Kabupaten Sleman, serta pada Dusun 
Jurangjero dan Dusun Sambeng IV di Kecamatan Ngawen, Kabupaten Gunung Kidul.  
 

   
Kegiatan pengamatan kondisi batu di candi dan pengamatan batu pengganti di Dusun 

Sambeng IV 
 

● Kajian Pengembangan Bahan Alam Sebagai Pelapis pada Cagar Budaya Kertas 
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Kegiatan pengamatan kondisi batu di candi dan pengamatan batu pengganti di Dusun 

Sambeng IV 
 

● Kajian Pengembangan Bahan Alam Sebagai Pelapis pada Cagar Budaya Kertas 
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Kajian ini Merupakan kajian lanjutan dari tahun 2021 berjudul Kajian Pengembangan 
Bahan Alam Untuk Laminasi Pada Konservasi Kertas yang fokus untuk 
mengembangkan bahan alam berupa kitosan dalam bentuk CMCH (carboxyl methyl 
chitosan) sebagai perekat tisu Jepang pada konservasi kertas. Variasi konsentrasi bahan 
CMCH yang digunakan pada saat itu adalah 0,5%, 1%, 2% dan 3%. Berdasarkan hasil 
kajian didapatkan hasil bahwa CMCH konsentrasi 0,5% sudah memperlihatkan hasil 
yang memuaskan dari segi pH, kekentalan, warna, dan terutama sifat anti jamurnya. 
Oleh karena itu pada tahun 2022 ini melanjutkan kajian sebelumnya dengan tujuan 
untuk mencari konsentrasi optimal bahan CMCH yang dapat digunakan sebagai perekat 
untuk konservasi kertas. Dari hasil kajian diperoleh bahwa konsentrasi CMCH yang 
paling efektif adalah 0,3 %. 
 

  

Pembuatan larutan perekat di 
laboratorium 

Konsultasi kajian mengenai pengganti 
tisu jepang untuk konservasi arsip 

 
 

● Kajian Pemodelan Informasi Bangunan Cagar Budaya (Heritage Building Information 
Modelling / HBIM) untuk pengelolaan aset dan nilai penting cagar budaya kolonial 
Kajian ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana manfaat pemodelan informasi 
bangunan cagar budaya (Heritage Building Information Modelling/HBIM) untuk 
pengelolaan aset dan nilai penting cagar budaya kolonial. Dalam kajian ini 
dikembangkan sistem terintegrasi berbasis digital sebagai instrumen pendukung dalam 
pelestarian bangunan cagar budaya. Lokasi pengambilan data adalah bangunan cagar 
budaya Wees en Boedelkamer "Weeskamer" atau Balai Harta Peninggalan (BHP) 
Semarang milik Kemenkumham di kawasan Kotalama Semarang.  
Dari hasil kajian disimpulkan beberapa hal yaitu Sistem Informasi Pemodelan 
Bangunan Cagar Budaya dengan objek kajian Gedung Weeskamer menghasilkan 
tingkat kedetailan pemodelan (level of detail/development) tingkat 2-3 konseptual, 
dengan atribut geometri dan informasi umum bangunan. Produk data digital yang 
dihasilkan dari sistem informasi pemodelan bangunan berupa platform digital mobile 
open source BIMx yang dapat diakses melalui mobile phone. Akses data melalui sistem 
online memudahkan publik untuk melihat, dan visualisasi tiga dimensi (3D) yang 
interaktif dan realistis dapat memberikan informasi yang utuh dan menarik. Produk data 
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digital dari sistem informasi pemodelan bangunan cagar budaya (H-BIM) juga dapat 
digunakan sebagai media untuk membantu dalam proses pelestarian (pelindungan, 
pengembangan dan pemanfaatan). 
 

   
Hasil perekaman data 3D point clouds Gedung Weeskamer 

 

   
 

Hasil HBIM Gedung Weeskamer 

● Kajian Analisis mikrotremor pada Candi Mendut dan Candi Pawon 
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kekuatan struktur serta ketahana 
terhadap gempa dari Candi Mendut dan Candi Pawon dengan menggunakan metode 
mikrotremor. Getaran mikrotremor dideteksi dengan menggunakan seismograf yang di 
letakkan pada beberapa titik di candi dan tanah dekat candi. Dari pengamatan akan 
diperoleh frekuensi natural tanah dan bangunan dan kemudian diolah menggunakan 
metode Floor Spectral Ratio sehingga dapat diperoleh kerentanan resonansi bangunan 
terhadap getaran.  
Dari kajian yang telah dilaksanakan diperoleh bahwa tingkat kerentanan resonansi 
bangunan Candi Mendut dan Candi Pawon cukup jauh di atas ambang. Namun ambang 
ini merupakan standar pada bangunan konvensional yang menggunakan beton dan 
tulangan besi. Hasil ini kemudian menjadi basis data untuk monitoring Candi Mendut 
dan Candi Pawon di masa mendatang.  
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Kegiatan pengambilan data mikrotremor di Candi Mendut dan Candi Pawon 

 
● Kajian Ekstrak Daun Mimba (Azadirachta Indica) Sebagai Insektisida Nabati Pada 

Cagar Budaya Berbahan Kayu 
Kajian ini merupakan pengembangan metode dan teknik konservasi cagar budaya 
berbahan kayu menggunakan bahan alam daun mimba. Kajian ini bertujuan mengetahui 
efektivitas daun mimba (Azadirachta indica) sebagai insektisida pada cagar budaya 
berbahan kayu serta mengetahui konsentrasi maksimum ekstrak daun mimba 
(Azadirachta indica) yang dapat digunakan sebagai zat insektisida pada cagar budaya 
berbahan kayu.  
Ekstrak daun mimba efektif untuk membunuh rayap dengan metode penyemprotan. 
Metode penyemprotan langsung ekstrak daun mimba ke rayap uji lebih efektif 
dibandingkan dengan metode pengumpanan makanan (pengolesan ekstrak daun mimba 
pada kayu) yang diaplikasikan ke rayap uji. Konsentrasi maksimum ekstrak daun 
mimba yang dapat digunakan sebagai zat insektisida pada cagar budaya berbahan kayu 
adalah 0.1% 
 

  
Pengambilan sampel rayap di Ndalem 

Ngreksigondi, Kaliurang 
 

Pengolesan bahan konsolidan pada 
sampel kayu 

 
● Penyusunan Rencana Induk Pelestarian Situs-situs di KCB Borobudur 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 286/M/2014 tentang 
satuan ruang geografis Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya Borobudur 
Peringkat Nasional, disebutkan bahwa dalam ruang geografis Borobudur yang 
selanjutnya disebut sebagai Kawasan Cagar Budaya Borobudur terdapat Situs Candi 
Borobudur, Situs Candi Pawon, Situs Candi Ngawen, Situs Brongsongan, Situs Dipan, 
Situs Bowongan, Situs Samberan, Situs Plandi, dan Makam Kerkhoff. Sebagai upaya 
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untuk melestarikan situs-situs yang berada di kawasan Cagar Budaya Borobudur 
tersebut maka diperlukan adanya Rencana Induk Pelestarian Situs-situs di KCB 
Borobudur yang bertujuan untuk menyusun rencana pengembangan dan penataan situs 
yang berada di Kawasan Cagar Budaya Borobudur yang akan digunakan sebagai 
pelindungan dan pemanfaatan.  
 

  
Rencana Induk Pelestarian Situs-situs KCB Borobudur 

 
● Kajian Tata Bangunan di Kawasan Cagar Budaya Borobudur 

Tata bangunan di kawasan Borobudur belum menunjukkan kesesuaian karakter 
Kawasan Borobudur sebagai Kawasan Cagar Budaya Borobudur. Peraturan Presiden 
No 58 tahun 2014 belum mengatur secara detail konsep panduan tata bangunan di 
kawasan. Oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan kajian tata bangunan di 
KCB Borobudur. Kajian ini bertujuan mengetahui kondisi eksiting tata bangunan di 
kawasan cagar budaya Borobudur, terkait fungsi dan bentuk bangunan, serta menyusun 
konsep panduan dan bentuk tata bangunan yang sesuai dengan karakter di kawasan 
cagar budaya Borobudur.  
Hasil kajian yang telah dilakukan menyimpulkan bahwa kondisi eksisting di koridor 
jalan Borobudur – Yogyakarta dan jalan Banu belum mencerminkan karakter kawasan 
Borobudur sebagai kawasan cagar budaya, serta konsep panduan dan bentuk tata 
bangunan di kawasan Borobudur mengambil inspirasi dari candi Borobudur dan 
bangunan tradisional Jawa. 
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Studi lapangan mengenai tata bangunan di Bali oleh tim kajian 

 
 

Sasaran Kegiatan 2 
Meningkatnya jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya 
Pelestarian terhadap Cagar Budaya merupakan tanggung jawab kita semua. Dalam 
pelaksanaannya, sesuai dengan Definisi Operasional, bahwa kunjungan yang dimaksud 
adalah jumlah kunjungan masyarakat atas kegiatan yang dilaksanakan di Museum, Galeri 
ataupun Cagar Budaya di wilayah Satuan Kerja yang menjadi kewenangannya. 

 
Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 
Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya 
Pada tahun 2022 ini, Balai Konservasi Borobudur melalui kegiatan yang dikelompokkan 
dalam rincian output masyarakat yang mengapresiasi cagar budaya menentukan target 
sebanyak 3.280 orang. Target tersebut sebagai dukungan atas pencapaian Indikator Kinerja 
Kegiatan jumlah kunjungan galeri, museum dan cagar budaya. 
Seiring berjalannya waktu Balai Konservasi Borobudur berhasil mencapai target 3.994 
orang. Hal ini didukung dari kegiatan yang dilaksanakan secara daring karena masih 
tingginya antusias masyarakat terhadap kegiatan tersebut. 
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Program/Kegiatan 
Program dan kegiatan yang dilakukan Balai Konservasi Borobudur untuk mendukung 

capaian Indikator Kinerja tersebut, sebagai berikut: 

 
● Pameran Cagar Budaya  

Cagar budaya juga merupakan warisan atau peninggalan budaya sehingga nilainya 
sangat penting bagi ilmu pengetahuan dan masa depan bangsa. Peninggalan budaya 
yang mempunyai nilai universal disepakati oleh sejumlah negara-negara anggota 
UNESCO menjadi Warisan Budaya Dunia, diantaranya Candi Borobudur, Candi 
Prambanan dan Situs Manusia Purba Sangiran. Hal ini menandakan betapa tinggi 
penilaian dunia internasional terhadap warisan budaya bangsa Indonesia. Untuk 
masyarakat luas mengetahui keberadaan Warisan Dunia tersebut perlu dilakukan 
penyebarluasan informasi antara lain dengan pameran partisipasi. Penyelenggaraan 
pameran partisipasi yang diikuti beberapa instansi pengampu sebagai salah satu media 
publikasi diharapkan mampu untuk menggali atau memunculkan kembali nilai-nilai 
luhur yang terkandung di dalam benda-benda warisan budaya nenek moyang kita.  

Kegiatan ini bertujuan sebagai sarana edukasi, sosialisasi dan penyebarluasan informasi 
mengenai cagar budaya masa prasejarah dan konservasi  sebagai upaya pelestarian 
cagar budaya kepada masyarakat luas. Selain itu, pameran bersama bertujuan untuk 
memeriahkan kegiatan Sangirun 2022 dan G20 Bidang Kebudayaan. Target pameran 
cagar budaya tersebut tercapai sebesar 939 orang. 
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Pameran Cagar Budaya dalam menyongsong G20 Bidang Kebudayaan 
 

❖ Sosialisasi Cagar Budaya  
Kegiatan ini memiliki tujuan menyebarkan informasi mengenai pelestarian Warisan 
Dunia Borobudur dan mengajak pemerintah pusat, daerah, serta pemangku kepentingan 
lainnya baik masyarakat maupun dunia usaha, meningkatkan kualitas informasi, 
meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, membentuk sumber daya 
manusia di bidang pelestarian cagar budaya yang professional serta memberikan 
wawasan luas bagi peserta terhadap cagar budaya di Indonesia dan dunia. Kegiatan ini 
dilaksanakan sebanyak 5 kali dengan mengangkat beberapa tema seperti Register 
Nasional, pelestarian cagar budaya, quality tourism, revitalisasi situs di KCB 
Borobudur, serta pemanfaatan candi. Total capaian dalam 5 kegiatan tersebut adalah 
sebanyak 141 orang. 
 

  
Kegiatan sosialisasi pelestarian cagar budaya di pendopo Balai Konservasi Borobudur 
 

❖ Seminar Pra Kajian 
Seminar pra kajian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memaparkan rencana 
kajian yang akan dilaksanakan oleh Balai Konservasi Borobudur pada tahun 2022. 
Selain itu, seminar prakajian bertujuan untuk mengevaluasi rencana kajian yang telah 
disusun oleh masing-masing tim kajian dan mendapatkan informasi penting untuk 
mendukung pelaksanaan kajian, agar dapat dilaksanakan dengan lebih baik dan 
mempertajam hasil kajian. Kegiatan ini mempunyai target sebesar 60 orang dan 
capaiannya juga sebesar 60 orang. Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 16 - 18 Maret 
2022 di Hotel Grand Rohan Yogyakarta. 
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Kegiatan Seminar Pra Kajian di Yogyakarta 

 
❖ Seminar Hasil Kajian 

Seminar Hasil Kajian merupakan seminar yang diadakan untuk memaparkan hasil 
kajian yang akan dilaksanakan oleh Balai Konservasi Borobudur pada tahun 2022. 
Seminar Hasil Kajian bertujuan untuk mengevaluasi hasil kajian yang telah 
dilaksanakan pada tahun 2022. Seminar ini selain sebagai pertanggung jawaban, juga 
sebagai publikasi dan untuk menambah kekurangan hasil kajian melalui adanya saran 
yang akan datang dari peserta dan narasumber. Kegiatan seminar hasil kajian ini 
mempunyai target 60 orang dan terealisasi sebesar 60 orang. Kegiatan ini dilakukan 
secara luring di Hotel Artotel Yogyakarta. 

 

  
Kegiatan Seminar Hasil Kajian di Yogyakarta 

 
❖ Pra Expert Meeting 

Expert meeting adalah pertemuan rutin 5 tahunan yang dilaksanakan untuk membahas 
hasil dari pemugaran kedua Candi Borobudur. Kegiatan ini rencana akan dilaksanakan 
pada tahun 2023. Setahun sebelumnya yaitu tahun 2023 dilaksanakan kegiatan Pra 
Expert Meeting yang bertujuan merumuskan topik permasalahan yang akan dibahas di 
Expert Meeting 2023, menentukan para ahli yang diundang, serta merumuskan 
perencanaan, waktu, penganggaran dan penjadwalan. Kegiatan Pra Ekspert telah 
dilakukan dan berhasil merumuskan beberapa aspek yaitu aspek konservasi, 
manajemen cagar budaya, dan penguatan komunitas. Kegiatan ini dihadiri oleh 60 
orang peserta. 
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Kegiatan Pra Expert Meeting tahun 2022 di Yogyakarta 

 
❖ Podcast BUSUR Ngobrol Seru Soal Borobudur 

Konsep pelestarian sebuah kawasan cagar budaya tidak hanya menekankan kepada 
pelestarian fisik, tetapi juga pada pelestarian kawasan dan aspek-aspek non fisik dari 
cagar budaya yang terdapat di dalamnya. Pelestarian fisik dan non fisik, terutama 
kawasan menjadi tantangan karena banyaknya pihak yang terkait dengannya. 
Pelestarian akan menjadi lebih mudah jika pihak-pihak tersebut dan juga masyarakat 
memiliki pandangan dan tujuan yang sama mengenai pelestarian. 
Dalam rangka menyebarluaskan informasi yang terkait dengan Kawasan Cagar Budaya 
Borobudur termasuk juga konsep-konsep pelestariannya, maka diperlukan suatu bentuk 
publikasi yang dapat menjangkau masyarakat luas, salah satunya memanfaatkan plat 
form Youtube live dan Instagram Live dengan kegiatan bincang publik Busur “Ngobrol 
Seru Soal Borobudur”. Pada tahun 2022, BUSUR ditayangkan sebanyak 7 episode 
dengan jumlah capaian mencapai 2.163 orang. 
1. BUSUR No. 16 - Borobudur Metaverse 
2. BUSUR No. 17 - Warisan Dunia dan Iklim 
3. BUSUR No. 18 - Keliling Borobudur Yukk!!! Karena Borobudur Bukan Cuma 

Candi 
4. BUSUR No. 19 -  "Satu Jam Bersama Woro Widowati - Milenial Pelestari Budaya" 
5. Bincang Publik - "G20 Bidang Kebudayaan di Borobudur" 
6. BUSUR No. 20 Feat Salim A. Fillah - "Jejak-jejak Sang Pangeran Diponegoro di 

Kawasan Borobudur Part 2" 
7. BUSUR No. 21 Feat Ismijono - "Riwayat Pelestarian Candi Borobudur dalam 

Angka Tahun" 
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Poster kegiatan BUSUR 

  

Proses pengambilan video BUSUR Penayangan podcast BUSUR di platform 
Youtube 

❖ Deseminasi Minyak Atsiri untuk Pengendalian Microflora Cagar Budaya 
Tujuan dilaksanakannya kegiatan Diseminasi Minyak Atsiri untuk Pengendalian 
Mikroflora Cagar Budaya adalah untuk menyebarluaskan hasil penelitian untuk 
mengatasi permasalahan mikroflora dari Balai Konservasi Borobudur sekaligus 
memberikan pelatihan cara dan metode aplikasinya. Kegiatan diseminasi ini dilakukan 
di 3 instansi pelestarian yaitu Balai Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Denpasar, Balai 
Pelestarian Cagar Budaya (BPCB) Makassar dan Balai Pelestarian Cagar Budaya 
(BPCB) Ternate. Dari kegiatan yang telah dilakukan dihasilkan capaian sejumlah 90 
orang dengan rincian 30 orang dari tiap BPCB.  
 

  

Kegiatan deseminasi di BPCB Sulawesi 
Selatan 

Pengamatan hasil penyemprotan emulsi 
minyak atsiri sereh wangi di BPCB 

Maluku Utara 

❖ Kampanye Pelestarian Nilai Relief Candi Borobudur 
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Kegiatan deseminasi di BPCB Sulawesi 
Selatan 

Pengamatan hasil penyemprotan emulsi 
minyak atsiri sereh wangi di BPCB 

Maluku Utara 

❖ Kampanye Pelestarian Nilai Relief Candi Borobudur 

48 

Cagar Budaya menjadi bukti nyata kejayaan Bangsa Indonesia di masa lampau, yang 
dapat digunakan untuk memupuk kebanggaan nasional serta memperkokoh jati diri 
bangsa, dapat “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Kebudayaan dan 
pendidikan adalah hal yang saling berkaitan. Kebudayaan sebagai pilar pendidikan 
Indonesia. Kebudayaan menjadi cerminan pendidikan suatu bangsa, serta 
pembangunan karakter untuk mempertegas kepribadian dan jati diri bangsa.  Jika 
budayanya maju, pendidikannya juga maju dan sebaliknya.  Salah satu warisan nenek 
moyang yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan telah diakui oleh dunia adalah 
Candi Borobudur. 

Adapun tujuan Kampanye Nilai Relief Candi Borobudur adalah untuk edukasi nilai-
nilai yang terkandung pada Candi Borobudur kepada pelajar (pramuka), sedangkan 
manfaat dari kegiatan Kampanye Nilai Relief Candi Borobudur terlestarikannya Candi 
Borobudur nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar terwariskan untuk generasi 
mendatang. Kegiatan ini telah selesai dilaksanakan dengan jumlah capaian 290 orang.  

 

  

Aktualisasi nilai relief Candi Borobudur melalui seni tari 

 

Kegiatan edukasi nilai relief pada pramuka 

  
 

❖ Sosialisasi Nilai Penting Borobudur sebagai Warisan Dunia Kepada Pemandu Wisata 
Kegiatan ini bertujuan untuk menyebarluaskan informasi mengenai pelestarian warisan 
dunia Borobudur, meningkatkan kualitas informasi yang disampaikan kepada 
masyarakat dan meningkatkan pelestarian dan pengelolaan cagar budaya, serta 
membentuk sumber daya manusia di bidang pelestarian cagar budaya yang profesional. 
Sosialisasi dirancang untuk memberikan wawasan luas bagi peserta yaitu para pemandu 
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wisata dan pemandu kawasan terhadap cagar budaya di Indonesia dan dunia. Dengan 
adanya sosialisasi ini, para pemandu semakin paham mengenai status Kawasan 
Borobudur dan turut serta dalam melestarikannya. Kegiatan ini dilaksanakan sebanyak 
19 kali dengan total capaian sebanyak 191 orang. 
 

  

Kegiatan sosialisasi kepada pemandu wisata di Candi Borobudur dan Candi Mendut 

 

Pencapaian kinerja pada IKK Jumlah kunjungan museum, galeri dan Cagar Budaya pada 
tahun 2022 ini melebihi target dari yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini 
didukung oleh kegiatan yang dilakukan secara daring. Antusias masyarakat dengan kegiatan 
yang dilakukan secara daring pada tahun ini masih tinggi. Walaupun pencapain kinerja 
melebihi target dari yang telah ditentukan, namun masih ada hambatan yang dihadapi. 

Hambatan 
Hambatan atau kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target kinerja tersebut, 
sebagai berikut: 
● Mundurnya kegiatan dari jadwal yang telah ditentukan dikarenakan adanya kegiatan 

prioritas yang bersumber dari BA BUN. 
● Manfaat dari kegiatan sosialisasi pelestarian Kawasan Cagar Budaya Borobudur masih 

belum maksimal. Masih ditemuinya pelanggaran penggunaan lahan di Kawasan Cagar 
Budaya Borobudur yang tidak sesuai dengan peruntukannya. 

 
Langkah antisipasi 
● Melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan hingga sasaran dari kegiatan 

tersebut tercapai. 
● Melakukan kegiatan sosialisasi pelestarian Kawasan Cagar Budaya Borobudur di tahun 

yang akan datang. 
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Strategi 
Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai 
berikut: 
● Merencanakan kegiatan dengan lebih baik di tahun yang akan datang. 
● Meningkatkan publikasi pelestarian Cagar Budaya Borobudur melalui website. 
 

 
Sasaran Kegiatan 3 
Meningkatnya tata kelola Balai Konservasi Borobudur 
Tata kelola organisasi merupakan aspek penting dalam menciptakan pemerintahan yang 
baik (Good Governance). Sebagai upaya tersebut maka Balai Konservasi Borobudur 
menetapkan sasaran kegiatan berupa meningkatnya tata kelola Balai Konservasi Borobudur. 
Indikator dari sasaran tersebut yaitu Predikat SAKIP Balai Konservasi Borobudur yang 
dicapai dan Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA KL Balai Konservasi Borobudur 
yang telah dicapai. 
 

 
Indikator Kinerja Kegiatan 3.1 
Predikat SAKIP Balai Konservasi Borobudur 
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2022, Balai Konservasi Borobudur menetapkan 
nilai SAKIP adalah BB. Dan nilai yang dicapai pada tahun 2022 tersebut adalah A atau 
81,55. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2021 yaitu 81,10. 
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Hambatan 
Meskipun sasaran dari kegiatan tersebut mengalami kenaikan, namun masih terdapat 
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target : 
● Perencanaan kinerja belum menyajikan informasi tentang adanya aktivitas tugas dan 

fungsi lain yang berkaitan (crosscutting). 
● Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan antara realisasi dengan target jangka 

menengah. 
 
  

Antisipasi 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalisir kendala yang ada, yaitu dengan cara : 
● Menambahkan aktivitas lintas tugas dan fungsi (crosscutting) anggaran pada 

perencanaan kinerja. 
● Menyajikan perbandingan antara realisasi dan target jangka menengah dalam Laporan 

kinerja. 
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Strategi 
Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai 
berikut: 
● Meningkatkan akuntabilitas kinerja Balai Konservasi Borobudur. 

 
Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Konservasi Borobudur 
Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian pada Satuan Kerja yang berasal dari nilai 
Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator 
dari penilaian tersebut yaitu 60 % atas nilai Evaluasi Kinerja Anggaran ditambah 40 % atas 
nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pada tahun 2022, Balai Konservasi 
Borobudur menetapkan nilai Kinerja Anggaran pada Perjanjian Kinerja sebesar 92. Nilai 
Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur pada tahun 2022 ini tercapai sebesar 93,72. 
Ketercapaian nilai Kinerja Anggaran ini mengalami kenaikan dari nilai Kinerja Anggaran 
tahun sebelumnya. 
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Hambatan 
Meskipun sasaran dari kegiatan tersebut mengalami kenaikan, namun masih terdapat 
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target : 
● Perencanaan kinerja belum menyajikan informasi tentang adanya aktivitas tugas dan 

fungsi lain yang berkaitan (crosscutting). 
● Laporan kinerja belum menyajikan perbandingan antara realisasi dengan target jangka 

menengah. 
 
  

Antisipasi 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalisir kendala yang ada, yaitu dengan cara : 
● Menambahkan aktivitas lintas tugas dan fungsi (crosscutting) anggaran pada 

perencanaan kinerja. 
● Menyajikan perbandingan antara realisasi dan target jangka menengah dalam Laporan 

kinerja. 
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Strategi 
Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai 
berikut: 
● Meningkatkan akuntabilitas kinerja Balai Konservasi Borobudur. 

 
Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Konservasi Borobudur 
Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian pada Satuan Kerja yang berasal dari nilai 
Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Indikator 
dari penilaian tersebut yaitu 60 % atas nilai Evaluasi Kinerja Anggaran ditambah 40 % atas 
nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pada tahun 2022, Balai Konservasi 
Borobudur menetapkan nilai Kinerja Anggaran pada Perjanjian Kinerja sebesar 92. Nilai 
Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur pada tahun 2022 ini tercapai sebesar 93,72. 
Ketercapaian nilai Kinerja Anggaran ini mengalami kenaikan dari nilai Kinerja Anggaran 
tahun sebelumnya. 
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Hambatan 
Hambatan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator kinerja adalah : 

 
● Rendahnya bobot nilai penyerapan anggaran triwulanan per jenis belanja pada 

Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. 
● Deviasi halaman III DIPA yang tinggi menyebabkan bobot nilai Indikator 

Pelaksanaan Anggaran menjadi rendah 
 
 

Antisipasi 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalisir kendala yang ada, yaitu dengan cara : 
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● Meningkatkan nilai penyerapan anggaran triwulanan. 
● Melakukan monitoring anggaran untuk meminimalisasi deviasi halaman III DIPA 

Strategi 
Strategi ke depan yang dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja adalah sebagai 
berikut: 
● Meningkatkan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran 
● Meningkatkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

B. Realisasi Anggaran 

1. Capaian Anggaran 

Pagu anggaran Balai Konservasi Borobudur dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp. 
105.270.060.000,00 Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 
102.891.450.653,00 dengan persentase daya serap sebesar 97,74%. Pagu sebesar tersebut 
di atas digunakan untuk membiayai pencapaian 3 (tiga) sasaran kegiatan dengan 4 
(empat) indikator kinerja kegiatan. Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-
masing sasaran kegiatan. 

 

 

     Anggaran  Rp 105.270.060.000,- 
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2. Efisiensi Anggaran 

Pada tahun 2022, Balai Konservasi Borobudur berhasil melakukan efisiensi anggaran 
sebesar Rp7.000.000.000,00 atau sebesar 6,2 % dari pagu anggaran sebesar 
Rp.112.270.060.000,00. Hasil efisiensi tersebut diperoleh dari sisa pembebasan lahan 
situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 

 

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative 

1. Inovasi 

Pada tahun 2022, Balai Konservasi Borobudur melakukan inovasi dalam penggunaan 
minyak atsiri dari ekstrak daun sereh sebagai bahan untuk pembersihan mikroorganisme 
pada permukaan material cagar budaya. Kegiatan ini telah dilaksanakan pada Candi 
Borobudur, dan situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. Selain itu metode 
konservasi dengan bahan alam ini juga telah dideseminasikan ke beberapa daerah di 
Indonesia.  
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Penyemprotan minyak atsiri di lorong 
Candi Borobudur 

Praktek pembersihan dengan 
menggunakan minyak atsiri pada saat 

deseminasi di BPCB Bali 

 

Analisis bahan minyak atsiri di laboratorium 

 

2. Penghargaan 

Pada tahun 2022, Balai Konservasi Borobudur mendapatkan penghargaan: 

1. Penghargaan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi berupa 
Jurnal Borobudur sebagai Jurnal Ilmiah Terakreditasi Peringkat 4 dengan kode E-
ISSN: 27211517, pada bulan Oktober 2022. 
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2. Penghargaan dari KPPN Magelang sebagai Satuan Kerja Terbaik Pertama Pengguna 
Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2022. 

  

 

3. Penghargaan dari Kecamatan Borobudur sebagai Pemenang I Borobudur Carnival 
Night sebagai bentuk Aktualisasi Nilai Relief Candi Borobudur melalui Seni Tari 
yang diikuti oleh pegawai Balai Konservasi Borobudur pada bulan Agustus 2022. 
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2. Penghargaan dari KPPN Magelang sebagai Satuan Kerja Terbaik Pertama Pengguna
Kartu Kredit Pemerintah (KKP) Tahun 2022.

3. Penghargaan dari Kecamatan Borobudur sebagai Pemenang I Borobudur Carnival
Night sebagai bentuk Aktualisasi Nilai Relief Candi Borobudur melalui Seni Tari
yang diikuti oleh pegawai Balai Konservasi Borobudur pada bulan Agustus 2022.
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3. Program Crosscutting / Collaborative

Pada tahun 2022, Balai Konservasi Borobudur melakukan program crosscutting /
collaborative pada kegiatan Kampanye Pelestarian Nilai Relief Candi Borobudur. Bentuk
kegiatan tersebut berupa peran serta dalam kegiatan Perkemahan Antar Satuan Karya
VIII se Kwarda Jawa Tengah pada bulan September 2022. Kegiatan tersebut didukung
dengan anggaran dari Balai Konservasi Borobudur dan Dinas Kebudayaan Kabupaten
Magelang.

Pelestarian Nilai Candi Borobudur untuk Pemajuan Kebudayaan dan Pendidikan

Cagar Budaya menjadi bukti nyata kejayaan Bangsa Indonesia di masa lampau, yang 
dapat digunakan untuk memupuk kebanggaan nasional serta memperkokoh jati diri 
bangsa, dapat “Menguatkan Pendidikan, Memajukan Kebudayaan”. Kebudayaan dan 
pendidikan adalah hal yang saling berkaitan. Kebudayaan sebagai pilar pendidikan 
Indonesia. Kebudayaan menjadi cerminan pendidikan suatu bangsa, serta pembangunan 
karakter untuk mempertegas kepribadian dan jati diri bangsa.  Jika budayanya maju, 
pendidikannya juga maju dan sebaliknya.  Salah satu warisan nenek moyang yang 
menjadi kebanggaan bangsa Indonesia dan telah diakui oleh dunia adalah Candi 
Borobudur. 

Mengingat bahwa setiap situs Warisan Dunia yang ditetapkan oleh UNESCO serta 
berstatus sebagai cagar budaya nasional, menjadi tanggung jawab Bangasa Indonesia 
untuk melestarikannya, baik secara fisik maupun non fisik (nilai/marwah). Dalam 
Undang-undang Cagar Budaya No. 11/2010, bahwa pelestarian meliputi bahwa 
pelestarian meliputi pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan. 

Adapun tujuan Kampanye Nilai Relief Candi Borobudur adalah untuk edukasi nilai-nilai 
yang terkandung pada Candi Borobudur kepada pelajar (pramuka), sedangkan manfaat 
dari kegiatan Kampanye Nilai Relief Candi Borobudur terlestarikannya Candi Borobudur 
nilai-nilai yang terkandung di dalamnya agar terwariskan untuk generasi mendatang 
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Kegiatan kampanye pelestarian nilai relief Candi Borobudur melalui Peran Saka dengan 
peserta pramuka dari Peran Saka Kwarcab Magelang sejumlah dari 50 (lima puluh) orang 
pramuka yang berlokasi di Kwarcab Magelang. Peserta Peran Saka terdiri dari 

❖ Saka Widya Budaya Bakti (Balai Konservasi Borobudur/Kemdikbud) 
❖ Saka Bakti Husada (Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang) 
❖ Saka Pariwisata (PT. Taman Wisata Candi Borobudur) 
❖ Saka Bayangkara (Polres Magelang) 
❖ Saka Kencana (BKKBN) 
❖ Saka kalpataru (Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Magelang) 
❖ Saka Taruna Bumi (Dinas Pertanian Kabupaten Magelang) 

 
Saka-saka tersebut dibawah naungan Kwarcab Kabupaten Magelang. Pada kegiatan ini 
semua saka mengirimkan peserta yang difasilitasi oleh Kwarcab Magelang dan Balai 
Konservasi Borobudur. 

Dalam kegiatan kolaboratif kampanye pelestarian nilai relief Candi Borobudur ini 
dilaksanakan secara kerja bersama. Adapun peran dari masing-masing satker adalah 
sebagai berikut. 

❖ Balai Konservasi Borobudur 
-  Mengirimkan narasumber dari internal Balai Konservasi Borobudur dan anggaran 

narasumber eksternal 
-     Mengirimkan pendamping Saka Widya Budaya Bakti 
-   Sharing anggaran untuk sewa bus, konsumsi selama kegiatan dan transport 

peserta

❖ Kwarcab Kabupaten Magelang 
-       Koordinator keseluruhan kegiatan 
-       Fasilitasi tempat dan pemandu Saka 
-       Mediator antar Saka dan persuratan 
-       Sharing anggaran untuk kegiatan 

❖ Satker yang menaungi masing-masing Saka (Satuan Karya) 
-       Mengirimkan peserta perwakilan Saka 
-       Mengirimkan pendamping Saka 
-       Sharing anggaran 

Dampak dari program crosscutting kegiatan Kampanye Nilai Relief Candi Borobudur 
adalah kegiatan peran saka dengan peserta pramuka Hal tersebut juga sebagai langkah 
terbentuknya jejaring pelestarian berbasis masyarakat. Selain itu kegiatan tersebut 
juga sebagai bagian dari pemajuan kebudayaan dan mendukung pendidikan karakter 
di Indonesia. 
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Lomba peran saka di Semarang dan Kwarcab Kabupaten Magelang berperan di 
dalamnya 

 

  
 

 
 

  



Laporan Kinerja
Balai Konservasi Borobudur66

BAB IV 
PENUTUP 



Laporan Kinerja
Balai Konservasi Borobudur 67

61

BAB IV
Penutup

Selama tahun 2022, Balai Konservasi Borobudur berhasil melaksanakan seluruh kegiatan 
untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Kinerja Balai Konservasi Borobudur 
tahun 2022, secara keseluruhan dinyatakan berhasil karena capaian rata-ratanya sebesar 
143,9% dari 4 (empat) Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian 
Kinerja tahun 2022. 

Capaian kinerja tersebut juga turut didukung kinerja keuangan sebesar 97,74 % atau Rp 
102.891.450.653,00 dari pagu anggaran sebesar Rp105.270.060.000,00. 

Berikut ini ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan. 

Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat perhatian antara lain: 

1. Rendahnya nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran yang disebabkan karena belum 
optimalnya nilai penyerapan anggaran dan deviasi halaman 3 DIPA.

2. Koordinasi internal antar pokja dan/atau urusan yang perlu ditingkatkan lagi dalam 
menghadapai tantangan dan amanah baru seperti anggaran BA BUN perlu ditingkatkan 
lagi, sehingga pencapaian sasaran kinerja dapat selesai lebih tepat waktu

Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan dilakukan 
ke depan antara lain: 

1. Melakukan akselerasi realisasi anggaran pada Semester 1 sehingga bisa mengakumulasi
nilai penyerapan anggaran

BAB IV
PENUTUP 
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2. Menyusun perencanaan realisasi anggaran secermat mungkin sehingga terhindar dari 
deviasi halaman 3 DIPA yang terlalu tinggi

3. Meningkatkan koordinasi baik internal maupun eksternal dalam pelaksanaan kegiatan
4. Melakukan penjadwalan ulang dengan cepat dan tepat apabila terjadi perubahan 

pelaksanaan kegiatan
5. Melakukan pemantauan dan evaluasi yang lebih akurat terhadap pelaksanaan kegiatan 

agar target capaian kinerja dan daya serap dapat terealisasi sesuai dengan rencana
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D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi

ISU STRATEGIS PERAN STRATEGIS

1. Candi Borobudur yang merupakan 
aset Balai Konservasi Borobudur
telah ditetapkan oleh Presiden 
menjadi salah satu dari 5 Destinasi 
Pariwisata Super Prioritas.

1. Balai Konservasi Borobudur
mempunyai tugas melaksanakan 
konservasi dan pelestarian Candi
Borobudur dan Kawasan Cagar
Budaya Borobudur

2. Balai Konservasi Borobudur
merupakan UPT Direktorat Jenderal
Kebudayaan yang sering 
berhadapan langsung dengan 
kebijakan- kebijakan di level pejabat
tinggi setingkat Direktur Jenderal
bahkan Menteri. Akan tetapi, dalam
menyikapi kebijakan yang terkadang 
dinilai tidak sejalan dengan kaidah 
pelestarian.

2. Balai Konservasi Borobudur selalu 
berkonsultasi kepada Direktorat
Jenderal Kebudayaan dan 
Direktorat terkait dalam
menindaklanjuti kebijakan yang 
tidak sejalan dengan kaidah 
pelestarian.

3. Sarana dan Prasarana pada 
Pelestarian Kawasan Cagar Budaya 
Borobudur perlu dikembangkan lagi
karena untuk mendukung Destinasi
Pariwisata Super Prioritas
Borobudur.

3. Melakukan perencanaan yang 
matang terkait kegiatan 
pengembangan sarana dan 
prasarana pelestarian pada 
Kawasan Cagar Budaya Borobudur

4. Balai Konservasi Borobudur
mempunyai tugas dalam mengawal
perencanaan dan pelaksanaan 
kegiatan agar tidak menyalahi kaidah 
pelestarian sesuai dengan peraturan 
perundangan dan menjaga nilai
universal luar biasa atau Outstanding 
Universal Value (OUV) Kawasan
Candi Borobudur yang telah 
ditetapkan sebagai Warisan Dunia 
oleh UNESCO.

4. Melakukan koordinasi dan 
sosialisasi dengan Kementerian 
terkait atau stakeholder terkait
pengembangan Kawasan Cagar
Budaya Borobudur sehingga tidak
bertentangan dengan Outstanding 
Universal Value (OUV) Kawasan 
Candi Borobudur yang telah 
ditetapkan sebagai Warisan Dunia 
oleh UNESCO.

 LAMPIRAN



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Balai Konservasi Borobudur

Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama     : Wiwit Kasiyati, S.S., M.A.

Jabatan  : Kepala Balai Konservasi Borobudur

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama     : Hilmar Farid, Ph.D

Jabatan  : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji  akan mewujudkan target  kinerja  yang seharusnya sesuai  lampiran perjanjian
kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja  dari  perjanjian kinerja  ini  dan mengambil  tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

Magelang,17 Maret 2022

Kepala Balai Konservasi Borobudur

Wiwit Kasiyati, S.S., M.A.
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Target Kinerja

# Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Perjanjian

Kinerja 2022

1 [SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar
Budaya dan Warisan Budaya
Takbenda yang dilindungi

[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan
Warisan Budaya Takbenda yang
dilindungi

4

2 [SK 2] Meningkatnya jumlah
kunjungan museum, galeri dan
Cagar Budaya

[IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum,
galeri dan Cagar Budaya

3280

3 [SK 3] Meningkatnya tata kelola
Balai Konservasi Borobudur

[IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai
Konservasi Borobudur

BB

[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L Balai Konservasi
Borobudur

92
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No Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala Rp. 3.150.881.000

2 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Kebudayaan

Rp. 10.342.826.000

TOTAL Rp. 13.493.707.000

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

Magelang,17 Maret 2022

Kepala Balai Konservasi Borobudur

Wiwit Kasiyati, S.S., M.A.



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Balai Konservasi Borobudur

Dengan
Direktur Jenderal Kebudayaan

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama     : Wiwit Kasiyati, S.S., M.A.

Jabatan  : Kepala Balai Konservasi Borobudur

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama     : Hilmar Farid

Jabatan  : Direktur Jenderal Kebudayaan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji  akan mewujudkan target  kinerja  yang seharusnya sesuai  lampiran perjanjian
kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja  dari  perjanjian kinerja  ini  dan mengambil  tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Hilmar Farid

Magelang,30 Desember 2022

Kepala Balai Konservasi Borobudur,

Wiwit Kasiyati, S.S., M.A.



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Target Kinerja

# Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Perjanjian

Kinerja 2022

1 [SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar
Budaya dan Warisan Budaya
Takbenda yang dilindungi

[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya dan
Warisan Budaya Takbenda yang
dilindungi

4

2 [SK 2] Meningkatnya jumlah
kunjungan museum, galeri dan
Cagar Budaya

[IKK 2.1] Jumlah kunjungan museum,
galeri dan Cagar Budaya

3280

3 [SK 3] Meningkatnya tata kelola
Balai Konservasi Borobudur

[IKK 3.1] Predikat SAKIP Balai
Konservasi Borobudur

BB

[IKK 3.2] Nilai Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L Balai Konservasi
Borobudur

92



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala Rp. 94.628.881.000

2 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis
Lainnya Ditjen Kebudayaan

Rp. 10.641.179.000

TOTAL Rp. 105.270.060.000

Direktur Jenderal Kebudayaan,

Hilmar Farid

Magelang,30 Desember 2022

Kepala Balai Konservasi Borobudur,

Wiwit Kasiyati, S.S., M.A.



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
BALAI KONSERVASI BOROBUDUR

Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan

Satuan Target
PK

Target
Renaksi

Triwulanan

Capaian
Triwulanan

Analisis Progress Capaian

1 [SK 1.0] Meningkatnya
jumlah Cagar Budaya dan
Warisan Budaya Takbenda
yang dilindungi

[IKK 1.1] Jumlah Cagar
Budaya dan Warisan
Budaya Takbenda yang
dilindungi

Unit 4 TW1 : 0

TW2 : 0

TW3 : 0

TW4 : 4

TW1 : 0

TW2 : 0

TW3 : 3

TW4 : 10

TW1 :
Progress / Kegiatan :
- Penetapan penanggung jawab kegiatan dan
penyusunan proposal kegiatan - Realisasi kegiatan
pengamanan dan pemeliharan rutin Candi
Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon dan
Kawasan
Kendala / Permasalahan :
Curah hujan yang tinggi mengakibatkan
pertumbuhan lumut di Candi
Strategi / Tindak Lanjut :
Memprioritaskan pembersihan lumut secara
mekanis

TW2 :
Progress / Kegiatan :
-Pelaksanaan pemeliharaan candi Borobudur,
Mendut, Pawon dan Kawasan Cagar Budaya
Borobudur. - Proses tender pengadaan peralatan
laboratorium yang bersumber dari Anggaran BUN
Kendala / Permasalahan :
- Permasalahan pengadaan tanah anggaran BA BUN
yang terkendala dengan terbitnya SKTR -
Pengadaan peralatan laboratorium yang terkendala
dengan syarat TKDN
Strategi / Tindak Lanjut :
- Melakukan koordinasi dengan Kementerian
Agraria terkait permasalahan SKTR - Melakukan
koordinasi dengan Kementerian terkait ijin
penggunaan produk import

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Penyelesaian atas kegiatan pelestarian Candi
Pawon, Candi Mendut dan Arsip MOW
Kendala / Permasalahan :
Anggaran yang ada pada output tersebut sangat
besar, dan realisasi anggaran sangat rendah yang
diakibatkan karena pengadaan tanah dan peralatan
laboratorium belum selesai dan masih pada proses
jangka waktu pelaksanaan
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan percepatan realisasi anggaran

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Pelaksanaan pelestarian Candi Borobudur, situs
Plandi, Situs Samberan, Situs Dipan dan Situs
Brongsongan.
Kendala / Permasalahan :
Pelaksanaan pekerjaan yang mundur dari jadwal
semula karena terkendala terbitnya SKKPR (Surat
Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang) dari
Kementerian ATR BPN.
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan koordinasi dengan BPN Kantah
Magelang dan Kementerian ATR BPN.



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

2 [SK 2.0] Meningkatnya
jumlah kunjungan
museum, galeri dan Cagar
Budaya

[IKK 2.1] Jumlah
kunjungan museum,
galeri dan Cagar Budaya

Orang 3280 TW1 : 60

TW2 : 110

TW3 : 110

TW4 : 3280

TW1 : 60

TW2 : 1251

TW3 : 3327

TW4 : 3994

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Pelaksanaan Seminar Prakajian Balai Konservasi
Borobudur
Kendala / Permasalahan :
Adanya arahan dari Dirjen Kebudayaan terkait
usulan pembuatan kalender event tahun 2022
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan revisi kegiatan

TW2 :
Progress / Kegiatan :
- Pelaksanaan kegiatan podcast BUSUR Borobudur -
Pelaksanaan kegiatan pra expert meeting -
Pelaksanaan desiminasi minyak atsiri untuk
pengendalian micro flora cagar budaya
Kendala / Permasalahan :
Pelaksanaan kegiatan luring yang masih dibatasi
Strategi / Tindak Lanjut :
Pelaksanaan kegiatan dengan metode daring

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Pelaksanaan kegiatan pameran cagar budaya dan
Podcast Busur
Kendala / Permasalahan :
Kurangnya koordinasi kegiatan pameran cagar
budaya yang mengakibatkan capaian tidak
maksimal
Strategi / Tindak Lanjut :
Perlu ditingkatkannya koordinasi sehingga capaian
lebih banyak

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Pelaksanaan kegiatan Kampanye Pelestarian nilai
relief Candi Borobudur, Pelaksanaan Podcast Busur
Pelestarian Borobudur dan Pelaksanaan Seminar
hasil kajian.
Kendala / Permasalahan :
Berubahnya jadwal pelaksanaan kegiatan pada
triwulan 3
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan perubahan data realisasi kegiatan

3 [SK 3.0] Meningkatnya
tata kelola Balai
Konservasi Borobudur

[IKK 3.1] Predikat SAKIP
Balai Konservasi
Borobudur

predikat BB TW1 : -

TW2 : -

TW3 : -

TW4 : BB

TW1 : -

TW2 : -

TW3 : -

TW4 : A

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Penyusuanan rencana aksi dan review RESTRA
Kendala / Permasalahan :
Terkendala pada penetapan RESTRA terbaru Dirjen
Kebudayaan, sebagai pedoman penyusunan
indikator kinerja kegiatan saktker
Strategi / Tindak Lanjut :
Menunggu RESTRA baru Dirjen Kebudayaan

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Mempersiapkan dokumen pendukung SAKIP
Kendala / Permasalahan :
Kegiatan yang tidak terdokumentasikan dengan
baik
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan pendokumentasian dengan baik

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Mempersiapkan dokumen pendukung penilaian
SAKIP
Kendala / Permasalahan :
kurangnya evaluasi atas pelaksanaan kegiatan
yang sudah ditetapkan dalam renstra dan tidak
adanya rekomendasi dan tindak lanjut evaluasi
kegiatan tersebut
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan evaluasi atas kegiatan yang sudah
ditetapkan dalam renstra

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Evaluasi pelaksanaan akuntabilitas kinerja Balai
Koservasi Borobudur
Kendala / Permasalahan :
- Perencanaan kinerja belum menyajikan informasi
tentang adanya aktifitas dan tugas fungsi lain yang
berkaitan. - Laporan Kinerja belum menyajikan
perbandingan antara realisasi dengan target jangka
menengah.
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan evaluasi rencana kinerja dan Laporan
Kinerja Balai Koservasi Borobudur



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

3 [SK 3.0] Meningkatnya
tata kelola Balai
Konservasi Borobudur

[IKK 3.2] Nilai Kinerja
Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L
Balai Konservasi
Borobudur

Nilai 92 TW1 : 0

TW2 : 0

TW3 : 0

TW4 : 92

TW1 : 0

TW2 : 0

TW3 : 0

TW4 : 93

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Progres pelaksanaan anggaran atas RKKL Balai
Konservasi Borobudur
Kendala / Permasalahan :
Tidak bisa memonitoring kinerja anggaran karena
belum aktfinya modul SIMPROKA
Strategi / Tindak Lanjut :
Menunggu modul SIMPROKA pada aplikasi
SPASIKITA

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Melakukan pengelolaan dan pembukuan
pelaksanaan anggaran
Kendala / Permasalahan :
Realisasi anggaran yang masih rendah
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Melakukan pemantauan terkait nilai indikator
kinerja pelaksana angaran dan evaluasi kinerja
anggaran yang merupakan komponen atas nilai
kinerja satuan kerja
Kendala / Permasalahan :
Masih rendahnya nilai kinerja satker yang
disebabkan karena rendahnya nilai IKPA dan EKA.
hal ini terjadi karena masih rendahnya realisasi
anggaran dan rendahnya capaian output kegiatan
Strategi / Tindak Lanjut :
Mempercepat realisasi kegiatan yang belum
terlaksana

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Penyelesaian akumulasi penyelesaian penialain
Indikator kinerja pelaksanaan anggaran dan
Evaluasi kinerja anggaran
Kendala / Permasalahan :
masih rendahnya nilai indikator pelaksanaan
anggaran yang disebabkan dari nilai penyerapan
anggaran dan deviasi halaman 3 DIPA
Strategi / Tindak Lanjut :
Memperbaiki nilai penyerapan anggaran dan
memperkecil deviasi halaman 3 DIPA



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No RO / Komponen Volume Satuan TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Anggaran

1 Naskah Pelestarian Cagar
Budaya

18.0000 Rekomendasi Kebijakan 0 3 4 18 Rp. 925.370.000

2 [100] Dokumentasi dan Publikasi Cagar
Budaya

0 2 2 6 Rp. 214.093.000

3 [101] Kajian Pelestarian Cagar Budaya 0 1 2 12 Rp. 711.277.000

4 Masyarakat yang
Mengapresiasi Cagar Budaya

3280.0000 orang 60 1251 3327 3994 Rp. 1.129.755.000

5 [100] Internalisasi dan Aktualisasi Nilai
Cagar Budaya

60 1251 3327 3994 Rp. 1.129.755.000

6 Cagar Budaya Yang
Dilestarikan

8.0000 unit 0 0 3 10 Rp. 92.573.756.000

7 [100] Cagar Budaya Yang Dilindungi 0 0 3 10 Rp. 92.573.756.000

8 Layanan Umum 1.0000 Layanan 1 1 1 1 Rp. 647.308.000

9 [105] Layanan Ketatausahaan 1 1 1 1 Rp. 647.308.000

10 Layanan Perkantoran 1.0000 Layanan 1 1 1 1 Rp. 9.993.871.000

11 [001] Gaji dan Tunjangan 1 1 1 1 Rp. 5.503.871.000

12 [002] Operasional dan Pemeliharaan
Kantor

1 1 1 1 Rp. 4.490.000.000

TOTAL JUMLAH PAGU Rp. 105.270.060.000



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Magelang,12 Januari 2023

Kepala Balai Konservasi Borobudur,

Wiwit Kasiyati, S.S., M.A.
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