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IKHTISAR EKSEKUTIF 

Laporan   Kinerja    merupakan   laporan   pertanggungjawaban    kinerja   instansi   

pemerintah tentang keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan dari suatu program dan 
kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.  

Laporan Kinerja Balai Konservasi Borobudur menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) 
Sasaran Kegiatan (SK) dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana 
ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021. Target kinerja yang telah ditetapkan dapat 
tercapai dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Tingkat ketercapaian dan 
ketidakcapaian indikator kinerja akan lebih detail diuraikan pada Bab III.  Secara umum 
capaian kinerjanya adalah sebagai berikut. 
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Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan
Ditjen Kebudayaan lewat mekanisme BLU

Sk2.

IKK 2.1

Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB  

2020 80.69

81.10

81.102021

realisasitarget

BB

IKK 2.2

Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan
RKA-K/L Satker minimal 94,6

realisasitarget

92.21
2021 94.6 Rp. 22.749.423.000

Rp. 20.284.204.261

2020 91

94.34
94.99	%

89.16	%
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Terkendalanya kegiatan isik dari program kegiatan Destinasi     
Pariwisata Super Prioritas Borobudur yang terbentur dengan adanya HIA 
(Heritage Impact Assesment)

Adanya kebijakan (PPKM) Pemberlakuan  Pembatasan Kegiatan 
Masyarakat yang menghambat pelaksanaan kegiatan yang bersifat 
mendatangkan masyarakat ataupun melakukan perjalanan keluar daerah.

PERMASALAHAN/KENDALA
DALAM PENCAPAIAN TARGET

UPAYA MENGATASI PERMASALAHAN/KENDALA

1.

2. 

Melakukan pemetaan item pekerjaan, sehingga dapat melaksanakan 
pekerjaan yang tidak terbentur dengan HIA (Heritage Impact Assesment)

Melakukan penjadwalan ulang kegiatan

1. 

2.
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 

`` 
 

Balai  Konservasi  Borobudur  merupakan satuan kerja atau Unit Pelaksana Teknis yang  

secara administrasi berada  di bawah koordinasi langsung dari Direktorat Jenderal 
Kebudayaan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi . Sedangkan 

dalam aspek teknis pelestarian Kawasan Cagar Budaya Nasional dan pertanggungjawaban 
kepada UNESCO terhadap kelestarian Kompleks Candi Borobudur sebagai warisan dunia, 
Balai Konservasi Borobudur berada di bawah pembinaan Direktorat Pelindungan 
Kebudayaan dan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat 
Jenderal Kebudayaan. 

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. Sesuai dengan 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 
tanggal 30 Juni 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Konservasi Borobudur mempunyai tugas melaksanakan 
konservasi dan pelestarian Candi Borobudur dan kawasan cagar budaya Borobudur. 
Sedangkan Rincian Tugas Balai Konservasi Borobudur dijelaskan dalam Keputusan Menteri 
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 174/O/2021 tanggal 13 Juli 2021. 

Jumlah SDM Balai Konservasi Borobudur sebanyak 83 Pegawai dan dibantu oleh 73 
Tenaga Pramubakti/Sopir dan Satpam non PNS. Balai Konservasi Borobudur mempunyai 
wilayah kerja pelestarian di Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon dan Kawasan 
Cagar Budaya Borobudur , sedangkan ruang lingkup pengembangan metode dan teknis 
konservasi meliputi seluruh cagar budaya di Indonesia. 
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BAB I
Pendahuluan

A. Gambaran Umum 
B. Dasar Hukum 
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Pegawai
Balai Konservasi Borobudur

per 31 Desember 2021

Golongan	II Golongan	III Golongan	IV

35 41 7

63 20

83
PNS
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B. DASAR HUKUM

Sebagai langkah dalam mencapai visi, misi, sasaran, dan tujuannya,  Balai Konservasi Borobudur 

telah menyusun berbagai kegiatan pada tahun anggaran 2021. Penyusunan kegiatan tahun 

anggaran 2021 tersebut menggunakan dasar aturan yang mendukung, di antaranya adalah 

sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya;

2. Undang-Undang Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan;

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

 Instansi Pemerintah;

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

 Instansi Pemerintah;

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis   

 Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang   

 Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemendikbud;

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun  

 2020 tanggal 30 Juni 2020  tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis   

 Kementeriam Pendidikan dan Kebudayaan;

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 174/O/2021 

  tanggal 13 Juli 2021 tentang Rincian Tugas Balai Konservasi Borobudur;

9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Konservasi Borobudur Tahun  

  Anggaran 2020 Nomor DIPA-023.15.2.427775/2021 Tanggal 23 November 2020.
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9. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Konservasi Borobudur Tahun Anggaran 
2020 Nomor DIPA-023.15.2.427775/2021 Tanggal 23 November 2020. 

 
 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 
tanggal 30 Juni 2020, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementeriam 
Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Balai Konservasi Borobudur mempunyai tugas dan fungsi 
sebagai berikut: 

Tugas 
“Melaksanakan Konservasi dan Pelestarian Candi Borobudur 

dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur” 
 

 
 

b. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI 

Fungsi : 
 
a. Pelaksanaan kajian konservasi terhadap aspek teknik sipil, arsitektur, 

geologi, biologi, kimia, dan arkeologi Candi Borobudur dan cagar budaya 
lainnya 

b. Pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran Candi 
Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya 
Borobudur 

c. Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan Candi Borobudur, Candi 
Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur 

d. Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Candi Borobudur, Candi Mendut, 
Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur 

e. Pelaksanaan Kemitraan di bidang konservasi dan pelestarian Candi 
Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan dan Kawasan Cagar Budaya 
Borobudur 

f. Pelaksanaan pengembangan metode dan teknik konservasi cagar budaya 
g. Pelaksanaan urusan ketatausahaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

b. TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI
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biologi, kimia, dan arkeologi Candi Borobudur dan cagar budaya lainnya

Pelaksanaan pengamanan, pemeliharaan, dan pemugaran Candi Borobudur, 

Candi Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur

Pelaksanaan pengembangan dan pemanfaatan Candi Borobudur, Candi 

Mendut, Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur

Pelaksanaan dokumentasi dan publikasi Candi Borobudur, Candi Mendut, 

Candi Pawon, dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur

Pelaksanaan Kemitraan di bidang konservasi dan pelestarian Candi 

Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon, dan dan Kawasan Cagar Budaya 

Borobudur

Pelaksanaan pengembangan metode dan teknik konservasi cagar budaya

Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

Fungsi	:

a.

b.

c.

d.

e.

f.

g.
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Isu strategis atau permasalahan yang masih terdapat pada Balai Konservasi Borobudur terkait 

dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya, antara lain:

a. Pada saat ini, Candi Borobudur dan Kawasannya telah ditetapkan oleh Presiden menjadi 

salah satu dari 5 Destinasi Pariwisata Super Prioritas, sehingga pengembangan Kawasan Candi 

Borobudur intensif dilakukan oleh beberapa kementerian terkait seperti Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kementerian Koordinator Maritim dan 

Investasi, Kementerian PUPR, Kementerian Pariwisata dan Kementerian Lingkungan Hidup. 

Selain itu, berbagai Lembaga Negara seperti TNI, Kepolisian dan Badan Nasional 

Penanggulangan Bencana turut berpartisipasi dalam pembangunan dan pelestarian Candi 

Borobudur dan Kawasannya. 

Dengan berbagai program dan kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian dan Lembaga 

tersebut, 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. 

Hal ini merupakan tantangan yang cukup berat, sebab 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, Balai 

Konservasi Borobudur selalu berkonsultasi kepada Direktorat Jenderal Kebudayaan dan 

Direktorat yang terkait.

b. Mekanisme pelayanan terhadap masyarakat terkait izin pengembangan dan 

pemanfaatan Candi Borobudur dan Kawasannya perlu diatur dan ditetapkan bersama dengan 

Direktorat Jenderal Kebudayaan, khususnya Direktorat Pelindungan Kebudayaan dan 

Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, terutama pada pembagian level izin 

yang dapat dikeluarkan oleh Balai Konservasi Borobudur, mengingat Candi Borobudur adalah 

Kawasan Cagar Budaya Peringkat Nasional bahkan sebagai Warisan Dunia.

c. Sarana dan Prasarana pada Pelestarian Kawasan Cagar Budaya perlu dikembangkan lagi 

karena untuk mendukung Destinasi Pariwisata Super Prioritas Borobudur.

d. Balai Konservasi Borobudur belum memiliki gedung kantor sendiri, sehingga tidak 

maksimal dalam pengembangan metode konservasi dan layanan terhadap masyarakat.

e. Peralatan dan Sarana Laboratorium Konservasi lainnya kurang menunjang secara 

maksimal dalam pengembangan metode konservasi cagar budaya.
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BAB  II 

PERENCANAAN  KINERJA 
 

Visi   Balai   Konservasi   Borobudur   disusun   berdasarkan   pemahaman  terhadap 

Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Rencana Strategis 
Direktorat Jenderal Kebudayaan Tahun 2020 – 2024, serta Tugas dan Fungsi Balai Konservasi 
Borobudur. Adapun Visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 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 dan Kebudayaan, 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: 

 

“Warisan Dunia Borobudur yang Lestari, 
Didukung Kajian yang Unggul dan Aplikatif, serta 

Bersinergi dengan Kawasan”. 
 
 

Dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan dengan memperhatikan Tugas 
dan Fungsi Balai Konservasi Borobudur sebagaimana tertuang Peraturan Menteri Pendidikan 
dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020, maka ditetapkan misi sebagai berikut: 
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“Warisan	Dunia	Borobudur	yang	Lestari,
Didukung	Kajian	yang	Unggul	dan	Aplikatif,	serta	

Bersinergi	dengan	Kawasan”.

VISI
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“Warisan	Dunia	Borobudur	yang	Lestari,
Didukung	Kajian	yang	Unggul	dan	Aplikatif,	serta	

Bersinergi	dengan	Kawasan”.

VISI

MISI

Balai Konservasi Borobudur
Tahun	2020	-	2024

Mewujudkan	kelestarian	Candi	Borobudur,	
Candi	Mendut,	Candi	Pawon,	dan	Kawasan	Cagar	

Budaya	Borobudur	yang	unggul	dan	

Meningkatkan	apresiasi	nilai	penting	warisan	
dunia	Borobudur	untuk	mewujudkan	sinergi	
pelestarian	Kawasan	Cagar	Budaya	Borobudur.

Meningkatkan	hasil-hasil	kajian	yang	aplikatif	
untuk	mendukung	pelestarian	cagar	budaya	di	

Indonesia.

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

Tujuan Strategis

1

2

3
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Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Balai Konservasi Borobudur tahun 2021. 
 
Kegiatan  : Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala 
 
TARGET KINERJA 
 

No Sasaran Kegiatan Indikator 
Kinerja 

Kegiatan 

Target 
Awal 

Target 
Revisi 

Anggaran Awal Anggaran 
Revisi 

1 2 3 4 5 6 7 
1.  
 
 
 
 
 
2. 

Meningkatkan 
jumlah cagar 
budaya yang 
dikelola lewat 
mekanisme BLU 
 
Meningkatnya 
tata kelola 
satuan kerja di 
lingkungan Ditjen 
Kebudayaan 
 
 
 
 
 

Jumlah 
Cagar 
Budaya yang 
Dilestarikan 
 
 
Rata-rata 
predikat 
SAKIP 
Satker 
minimal BB 
 
 
Rata-rata 
nilai Kinerja 
Anggaran 
atas 
Pelaksanaan 
RKA-K/L 
Satker 
minimal 94 
 

4 cagar 
budaya 
 
 
 
 
BB 
 
 
 
 
 
 
94,6 

4 cagar 
budaya 
 
 
 
 
BB 
 
 
 
 
 
 
94,6 

23.963.922.000 22.749.423.000 

 
Seiring berjalannya waktu Pagu Anggaran Balai Konsernasi Borobudur tahun 2021 

mengalami perubahan, diantaranya adalah : 
 

 Berkurangnya pagu anggaran Balai Konservasi Borobudur karena adanya          
kebijakan refocusing anggaran dari pemerintah pusat dalam rangka penanganan 
pandemi covid-19 

 

Dalam rangka mencapai tujuan strategis, Balai Konservasi Borobudur 

menetapkan target tahunan yang akan dicapai, yaitu melalui Perjanjian Kinerja 

tahun 2021.

Sasaran
Kegiatan

Indikator
Kinerja

Output

2 3 6

Rp	23.963.922.000,00

PAGU	ANGGARAN

Rp	22.749.423.000,00

PAGU	AWAL

REVISI/	AKHIR
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Berikut ringkasan Perjanjian Kinerja Balai Konservasi Borobudur tahun 2021. 
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A. Capaian Kinerja Organisasi 
B. Realisasi Anggaran 

Bab III
Akuntabilitas
Kinerja
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BAB III  

AKUNTABILITAS KINERJA 
 
 

 
Sesuai Perjanjian Kinerja tahun 2021, Balai Konservasi Borobudur menetapkan 2 (dua) 

Sasaran Kegiatan dengan 3 (tiga) Indikator Kinerja Kegiatan untuk dicapai. Dalam mencapai 
indikator kinerja kegiatan, maka Balai Konservasi Borobudur menetapkan 6 (enam) output 
kegiatan sebagai bentuk pendukungan pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan tersebut. 
Berikut informasi tingkat ketercapaian  sasaran kegiatan Balai Konservasi Borobudur selama 
tahun 2021. 

  

 
 

Sasaran Kegiatan I : 

Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU.  

A. CAPAIAN KINERJA BALAI KONSERVASI BOROBUDUR A. CAPAIAN KINERJA BALAI KONSERVASI BOROBUDUR
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Sasaran Kegiatan I : 

Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU.  

A. CAPAIAN KINERJA BALAI KONSERVASI BOROBUDUR 
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Candi Borobudur telah ditetapkan oleh Presiden sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas. 
Harapan dari penetapan sebagai Destinasi Parwisata Super Prioritas itu adalah untuk 
meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan ke Candi Borobudur, baik wisatawan domestik 
maupun manca negara. Dengan bertambahnya jumlah wisatawan tersebut akan berdampak 
pada pengelolaan Candi Borobudur.  
Pengelolaan Candi Borobudur yang diprioritaskan menjadi destinasi pariwisata harus 
dilakukan secara baik. Pembenahan organisasi juga harus dilakukan demi terciptanya 
pengelolaan yang baik. Maka dari itu, Balai Konservasi Borobudur menetapkan Sasaran 
Kegiatan sebagai turunan dari Sasaran Program yang berada pada unit utama yaitu 
Meningkatnya Jumlah Cagar Budaya yang Dikelola Lewat Mekanisme BLU. 
Dengan dibentuknya organisasi yang berbentuk BLU, semoga bisa mengelola Candi 
Borobudur dengan lebih baik sebagai antisapasi ditetapkannya Candi Borobudur sebagai 
Destinasi Pariwisata Super Prioritas. 
 
Indikator Kinerja Kegiatan 1  

I.1 Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan. 
Balai Konservasi Borobudur menetapkan jumlah Cagar Budaya yang dilestarikan sebanyak 4 
(empat) Cagar Budaya. Cagar Budaya tersebut yaitu Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi 
Pawon dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur. Dalam pencapaian target Indikator Kinerja 
Kegiatan tersebut didukung oleh kegiatan-kegiatan yang dikelompokkan kedalam 6 (enam) 
output kegiatan.  
 
Output. 1 “Naskah Pelestarian Cagar Budaya”  
Pada output Naskah pelestarian Cagar Budaya ini mencakup kegiatan yang dikemas dalam 
kegiatan penyusunan dokumen yang mempunyai fungsi sebagai acuan atau petunjuk teknis 
dalam upaya pelestarian Cagar Budaya. Target pada output ini adalah sebesar 15 
Rekomendasi kebijakan, dan realisai output sebesar 16 Rokemendasi Kebijakan. 
Sesuai dengan fungsi Balai Konservasi Borobudur yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan no 26 tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit 
Pelaksana Teknis di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bahwa Balai 
Konservasi Borobudur salah satunya mempunyai fungsi pelaksanaan kajian konservasi dan 
pelaksanaan pengembangan metode dan teknik konservasi Cagar Budaya. Dua  fungsi ini 
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yang menjadi landasan Balai Konservasi Borobudur untuk selalu melaksanakan kajian 
pelestarian dan pengembangan metode konservasi cagar budaya. Hasil dari kajian dan 
pengembangan metode ini menjadi petunjuk teknis atau acuan dalam konservasi pelestarian 
Cagar Budaya, khususnya terkait pelestarian Cagar Budaya yang menjadi target Balai 
Konservasi Borobudur yaitu sebanyak 4 (empat) Cagar Budaya yaitu Candi Borobudur, Candi 
Mendut, Candi Pawon dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur.    
Selain dimanfaatkan sebagai petunjuk teknis dalam upaya pelestarian keempat cagar budaya 
tersebut, hasil kajian dan pengembangan metode konservasi Balai Konservasi Borobudur 
juga menjadi referensi pelestarian Cagar Budaya secara nasional. Beberapa Unit Pelaksana 
Teknis seperti Balai Pelestarian Cagar Budaya di bawah Direktorat Jenderal Kebudayaan yang 
memanfaatkan hasil kajian dan pengembangan metode konservasi yang dihasilkan Balai 
Konservasi Borobudur untuk mendukung upaya pelestarian Cagar Budaya yang ditanganinya. 
Selain itu pihak swasta atau pemerintah daerah yang mempunyai kewenangan dalam 
melestarikan tinggalan Cagar Budaya juga sering memanfaatkan hasil kajian dan 
pengembangan metode konservasi yang dihasilkan oleh Balai Konservasi Borobudur. 
 

  

   
Grafik ketercapaian fisik/anggaran 
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Meskipun sasaran tercapai semua, namun masih terdapat hambatan/kendala dan 
permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target dalam naskah hasil kajian 
pelestarian cagar budaya antara lain : 
1. Adanya kendala pengambilan data dilapangan karena dibatasinya perjalanan dinas ke 

luar daerah  karena adanya kebijakan PPKM sebagai upaya penanganan penyebaran 
pandemi covid 19.  

2. Adanya kendala reviewer (mitrabestari) terlambat dalam mereviu jurnal 
 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalkan kendala yang ada, yaitu dengan cara : 
1. Melakukan penjadwalan ulang pelaksanaan kegiatan pengambilan data di lapangan. 
2. Mendorong penulis dan mitrabestari atas penyelesaian naskah yang telah disepakati. 

 
Kegiatan penyusunan naskah pelestarian cagar budaya terbagi dalam 2 komponen kegiatan:  

1. Dokumentasi dan publikasi cagar budaya 
2. Kajian pelestarian cagar budaya 

 
Dalam kegiatan dokumentasi dan publikasi cagar budaya ini mencakup kegiatan yang 
bertujuan untuk menyusun bahan publikasi Balai Konservasi Borobudur. Bahan publikasi 
tersebut berisi tentang pelestarian cagar Budaya Borobudur, Mendut, Pawon dan Kawasan 
Cagar Budaya Borobudur pada khususnya dan tentang pelestarian cagar budaya lainnya di 
Indonesia pada umumnya. Selain itu, dalam kegiatan ini juga berisi tentang penyusunan 
dokumen yang mana bertujuan untuk pelestarian Cagar Budaya Borobudur dan Kawasannya. 
Dalam komponen kegiatan ini mempunyai target 4 rekomendasi kebijakan dan target 
tersebut tercapai semua. 

 
 Penyusunan Buletin Warta 

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. 
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 Penyusunan Jurnal Borobudur 
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 XV 
no 1 dan Jurnal Borobudur volume XV no 2. 
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  Jurnal Borobudur Vol. 15 no. 1 tahun 2021           Jurnal Borobudur Vol. 15 no. 2 tahun 2021 

 Penyusunan dokumen rencana pelestarian arsip MOW Borobudur Conservation Archive. 
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyusun rencana pelestarian arsip MOW 
Borobudur. 
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Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara 
lain : 
1. Perlunya reviu rencana induk pelestarian candi Borobudur 
2. Terbenturnya kegiatan fisik pada zona 1 Candi Borobudur yang harus dilaksanakan 

melalui HIA (Heritage Impact Assesment) 
3. Belum adanya grand design pelestarian situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 
 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
antara lain : 
1. Reviu rencana induk pelestarian Candi Borobudur 
2. Melakukan pemetaan kembali pekerjaan pada zona 1 Candi Borobdur. 
3. Menyusun grand design pelestarian situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 
 Penilaian dan Pemberian Kompensasi Temuan Cagar Budaya 

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan penyelamatan cagar budaya. Kegiatan 
penyelamatan dilaksanakan sebagai upaya untuk menghindarkan dan/atau 
menanggulangi benda temuan yang diduga cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, 
atau kemusnahan. 
Benda temuan yang diduga cagar budaya kemudian diamankan di Balai Konservasi 
Borobudur maupun Tempat Penampungan Cagar Budaya untuk kemudian dilaksanakan 
kajian terhadap benda temuan tersebut. Kajian ini dilaksanakan untuk menilai apakah 
benda temuan termasuk cagar budaya atau bukan cagar budaya. Jika termasuk cagar 
budaya, maka penemu berhak untuk memperoleh kompensasi berupa imbalan dan/atau 
insentif. 
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 Penyusunan Jurnal Borobudur 
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 XV 
no 1 dan Jurnal Borobudur volume XV no 2. 
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 Penyusunan dokumen rencana pelestarian arsip MOW Borobudur Conservation Archive. 
Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyusun rencana pelestarian arsip MOW 
Borobudur. 

 

 

 
 

 

              12 | Laporan Kinerja Tahun 2021                       
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2. Adanya kendala reviewer (mitrabestari) terlambat dalam mereviu jurnal 
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 Pemaparan hasil kajian kebutuhan kearsipan Arsip MOW 

 
Kajian Pelestarian Cagar Budaya  

Kajian pelestarian cagar budaya merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Balai 
Konservasi Borobudur sesuai dengan fungsi organisasi sebagaimana di tetapkan dalam 
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 26 tahun 2020. Pelaksanaan kajian ini 
ada 2 (dua) konsep, yaitu kajian akan kasus atau permasalahan pelestarian yang terjadi 
pada tinggalan Cagar Budaya  dan kajian pengembangan metode dan teknik konservasi 
Cagar Budaya. Kegiatan kajian ini sangat mendukung upaya pelestarian Cagar Budaya, 
baik Cagar Budaya yang berada di bawah kewenangan Balai Konservasi Borobudur, 
maupun Cagar Budaya yang dikelola oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun 
swasta.  
Selain itu, hasil kajian yang dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur ini juga 
mempunyai andil pemerintah pusat dalam penyusunan NSPK ataupun menjadi acuan 
pemerintah pusat dalam mengambil kebijakan dalam pelestarian Cagar Budaya. Pada 
tahun 2020 ini Balai Konservasi Borobudur menargetkan jumlah kajian sebanyak 11 
(sebelas) naskah kajian, dan semuanya tercapai.  
 
 Kajian Heritage Impact Assesment (HIA) di kawasan cagar budaya Borobudur 

Kajian ini ditujukan untuk memberi petunjuk pelaksanaan HIA ini penting untuk 
dilakukan, agar dapat memberi gambaran dan menjadi panduan para pemrakarsa 
pembangunan/aktivitas yang berpotensi menimbulkan dampak pada OUV. Dengan 
membaca hasil kajian ini, para pihak diharapkan dapat memahami nilai penting 
universal (OUV), atribut warisan dunia Borobudur Temple Compounds, konsekuensi 
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atau dampak aktivitas yang dapat mengancam OUV, dan prosedur yang harus diikuti 
untuk memperoleh izin pembangunan/aktivitas.  
Ruang lingkup kajian ini secara geografis dibatasi pada Kawasan Strategis 
Nasional/Kawasan Cagar Budaya Borobudur yang sekaligus merupakan batas 
pengelolaan warisan dunia Kompleks Candi Borobudur. Pembahasan dalam kajian ini 
meliputi: 
- Substansi dan prosedur HIA untuk rencana pembangunan/aktivitas di Kompleks 

Candi Borobudur sesuai panduan ICOMOS dan draf Pedoman Dampak Cagar 
Budaya (Heritage Impact Assessments) yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi; 

- Proses perizinan sesuai dengan peraturan yang berlaku di KSN/KCB Borobudur. 
 

  
Pengamatan concourse di Candi Borobudur 

 
Pengamatan gerbang Palbapang 

 

  
Observasi lapangan di Panggung Krapyak Diskusi pemanfaatan di Dinas Kebudayaan 

DI Yogyakarta 
 

 Kajian Rekontruksi model bangunan pada relief Candi Borobudur untuk panduan gaya 

arsitektural rumah di Kawasan Borobudur 

Kajian Rekontruksi model bangunan pada relief Candi Borobudur untuk panduan gaya 
arsitektural rumah di Kawasan Borobudur bertujuan untuk mengetahui bentuk-
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bentuk penggambaran bangunan berkonstruksi kayu khususnya pada relief Candi 
Borobudur. Pada pengembangannya data elemen arsitektural pada penggambaran 
bangunan berkonstruksi kayu pada relief Candi Borobudur diharapkan bisa 
diimplemesaikan pada bangunan permukiman dan fasiltas di Kawasan Borobudur. 
Model bangunan berkonstruksi kayu yang digambarkan pada relief dapat digunakan 
sebagai data pembanding kesinambungan bentuk arsitektur bangunan pada masa lalu 
dengan arsitektur tradisional Jawa yang saat ini masih kita jumpai. 
Pada kajian ini dibahas bentuk-bentuk penggambaran bangunan berkonstruksi kayu 
pada relief cerita Candi Borobudur. Selain itu juga dilakukan analisis kontekstual 
mengenai bentuk penggambaran bangunan berkonstruksi kayu tersebut. 

 

 
Kajian rekontruksi model bangunan relief Penggambaran Bangunan Berkonstruksi 

Kayu Pada Relief Lalitavistara 

 
 Kajian Teknik Aplikasi Konsolidan Berbasis Hidroksida, Fosfat dan Silikat untuk 

Konservasi Cagar Budaya Karst 
Kajian ini merupakan lanjutan dari kajian tahun 2020 dengan judul kajian konsolidasi 
lukisan dinding gua. Setelah di dilakukan pengujian beberapa alternatif bahan 
konsolidan yang berpotensi diaplikasikan pada material karst, beberapa bahan diuji di 
laboratorium menggunakan sampel batuan karst yang sejenis dengan material cagar 
budaya dinding gua. Bahan konsolidan yang diuji adalah epoksi, barium hidroksida, 
hidroksiapatit, dan etil silikat. Pada tahun 2021 ini dilakukan pengembangan lebih 
lanjut bahan-bahan konsolidan tersebut untuk aplikasi di lapangan. Pengujian 
dilakukan pada gua karst non-cagar budaya yang memiliki permasalahan pelapukan 
dan kerusakan yang serupa dengan cagar budaya.  
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Manfaat kajian ini adalah untuk mendapatkan metode aplikasi dari beberapa bahan 
konsolidan untuk mengatasi beberapa permasalahan konservasi dinding cagar budaya 
karst. Kajian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan Balai Pelestarian 
Cagar Budaya dalam merumuskan rencana konservasi dan juga bermanfaat untuk 
mengungkap bahan-bahan konsolidan apa yang sesuai dan cara aplikasinya untuk 
konservasi lukisan dinding gua. Lebih lanjut hasil kajian ini diharapkan dapat 
memberikan kontribusi ilmiah secara global bagi pengembangan metode konservasi 
material karst dan lukisan dinding gua secara khusus. 
 

   
 

 
 

Aplikasi bahan konsolidan pada dinding gua karst 
 
 Kajian Rekonstruksi material dalam pembangunan benteng-benteng Nusantara (Studi 

kasus Keraton Buton) 
Benteng-benteng nusantara diantaranya Benteng Indraprata dan Benteng Keraton 
Buton dalam kontruksinya menggunakan pengetahuan dan teknologi tradisional 
berdasarkan tradisi masyarakat setempat kala itu. Beberapa pendapat terkait jenis 
material batuan dan komposisi bahan perekat dikaji lebih lanjut di laboratorium agar 
dapat dibuktikan secara ilmiah.  
Maksud dari kajian ini adalah melakukan kajian rekonstruksi material Benteng 
Indrapatra dan Keraton Buton sebagai representasi benteng nusantara. Manfaat yang 
diharapkan dalam kajian ini adalah tersedianya informasi tentang komposisi mineral 
spesi/mortar, komposisi batuan untuk merekonstruksi material struktur Benteng 
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Indrapatra dan Keraton Buton pada khususnya dan sebagai bahan rujukan dalam 
merekonstruksi benteng-benteng nusantara yang ada di Indonesia.  

   
Kegiatan observasi di benteng Baubau, Pulau Buton, Sulawesi Tenggara 

 Kajian Karakteristik batu putih sebagai material penyusun candi 
Beberapa candi di Jawa Tengah dan DIY menggunakan batu putih sebagai material 
penyusunnya. Penamaan batu putih sendiri merujuk pada beberapa jenis batu yang 
warnanya cerah. Ketika material batu putih lapuk/rusak, untuk material penggantinya 
kadang menggunakan batu putih dengan tekstur yang berbeda dengan aslinya. 
Permasalahan lain yang kerap terjadi adalah material batu pengganti batu putih 
ternyata lebih cepat lapuk/rusak dibandingkan material batu aslinya. Ini menandakan 
material batu pengganti yang digunakan memiliki kualitas yang lebih rendah dari batu 
aslinya sehingga sangat dimungkinkan material pengganti yang digunakan merupakan 
jenis batu yang berbeda dari batu aslinya. Oleh karena itu dilaksanakan kajian 
karakteristik batu putih sebagai material penyusun candi. Kajian ini mengidentifikasi 
jenis-jenis batu putih secara petrologi maupun petrografi sehingga didapatkan 
penamaan batu secara tepat, selain itu juga mengidentifikasi karakteristik fisik jenis-
jenis batu putih. Setelah diperoleh karakteristik batu tersebut maka ketika dilakukan 
penggantian batu candi dapat digunakan batu dengan jenis yang tepat. 
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Batu asli talud parit Candi Plaosan 

  
Batu putih berjenis tuf yang banyak mengalami retakan pada permukaannya 

. 
 Kajian Pengujian efektivitas zat alelofatik dari kirinyuh dan alangalang untuk biosida 

pada cagar budaya batu dan bata 
Kajian ini bertujuan untuk memperoleh bahan konservan dari tanaman untuk 
membunuh lumut pada batu andesit dan bata. Kajian ini merupakan lanjutan dari 
kajian tahun 2020 dengan judul Kajian Zat Allelopati Tumbuhan Untuk Konservasi 
Cagar Budaya Berbahan Batu Andesit. Dari kajian tersebut diperoleh bahan yang 
efektif yaitu ekstrak daun kirinyu dan daun mimba, Pada tahun ini kajian difokuskan 
pada pengujian efektivitas penggunaan kedua bahan tersebut pada batu andesit dan 
bata, uji skrining fitokimia terhadap ektrak yang digunakan, serta uji coba bahan di 
lapangan. Dalam kajian ini digunakan 2 jenis pelarut yaitu akuades dan heksana.  
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Uji coba bahan alelofatik di laboratorium Aplikasi bahan alelofatik pada sampel batu 

andesit 
 

 
 Kajian Pengembangan bahan alam untuk laminasi pada konservasi kertas 

Kajian ini bertujuan untuk mengembangkan bahan alam yang berpotensi dijadikan 
lem/perekat untuk kegiatan laminasi dalam rangka konservasi kertas. Bahan perekat 
khususnya yang digunakan untuk laminasi kertas umumnya mengandung selulose 
yang berasal dari tanaman. Lem/perekat yang digunakan dalam kegiatan laminasi 
berfungsi untuk merekatkan substrat (dalam hal ini kertas) dengan tissue jepang 
(Japanese tissue) yang bertujuan untuk memperkuat fisik kertas yang dikonservasi. 
Ruang lingkup kajian ini adalah penggunaan bahan alam berupa kitosan dalam bentuk 
CMCH (carboxy methyl chitosan) dan CMC (carboxy methyl cellulose).  
 

  
Proses uji coba bahan pada sampel kertas Pengujian perubahan warna pada sampel 

kertas setelah diberi perlakuan 
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Pengujian kekentalan bahan 

 
 Kajian Analisis kerusakan komponen struktural bangunan CB di daerah rawan bencana 

menggunakan metode pemodelan elemen hingga (finite element modelling) 
Kajian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam penggunaan metode 
pemodelan elemen hingga (finite element modelling) untuk analisis dan diagnosis 
kerusakan komponen struktural bangunan cagar budaya pada daerah rawan bencana. 
Hasil kajian memberikan informasi dan pengetahuan secara lengkap bagaimana 
metode non-destruktif analisa stabilitas struktur bangunan cagar budaya yang berada 
pada daerah rawan bencana menggunakan pemodelan elemen hingga (finite element 

modelling). Rumusan hasil kajian digunakan untuk menyusun standar prosedur dan 
penilaian kelaikan stabilitas bangunan cagar budaya khususnya bangunan yang berada 
pada daerah rawan bencana. Ruang lingkup kajian ini yaitu  

1. Lokasi pengambilan data adalah Masjid Gedhe Mataram  
2. Metode yang digunakan adalah metode elemen hingga (finite elemen methods), 

menggunakan perangkat lunak (software) Abaqus dan SAP 2000. 
3. Secara spesifik bencana yang dimaksud adalah bencana gempa bumi. 
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Pengambilan dan pengolahan data di Masjid Agung Demak 

 

 
Perbandingan hasil pemodelan Masjid Mataram Kotagede dengan kondisi 

kerusakan sebenarnya 

 
 Kajian Respon bangunan cagar budaya kolonial terhadap getaran lalu lintas 

Kajian ini merupakan lanjutan dari kajian tahun 2019 dengan judul Kajian Pengaruh 
Getaran Kendaraan Bermotor terhadap Bangunan dan Struktur Cagar Budaya. Pada 
kajian tersebut hanya dilakukan pengamatan terhadap bangunan cagar budaya 
berbahan batu, sehingga pada tahun 2021 dilakukan kajian lanjutan dengan objek 
bangunan cagar budaya kolonial. Kajian ini bertujuan mengetahui dampak dari lalu 
lintas terhadap kelestarian struktur bangunan cagar budaya kolonial. Pengambilan 
data dilakukan dengan mengukur getaran yang terjadi pada bangunan kemudian di 
analisa apakah getaran tersebut masih di bawah ambang batas getaran bangunan. Dari 
hasil pengamatan ini diperoleh rekomendasi batas ambang lalu lintas yang 
diperbolehkan di lingkungan bangunan cagar budaya kolonial. Pengambilan data 
dilakukan pada Kawasan Kota Lama Semarang, secara khusus pada Gereja Blenduk 
dan Bank Mandiri Mpu Tantular.  
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kajian tersebut hanya dilakukan pengamatan terhadap bangunan cagar budaya 
berbahan batu, sehingga pada tahun 2021 dilakukan kajian lanjutan dengan objek 
bangunan cagar budaya kolonial. Kajian ini bertujuan mengetahui dampak dari lalu 
lintas terhadap kelestarian struktur bangunan cagar budaya kolonial. Pengambilan 
data dilakukan dengan mengukur getaran yang terjadi pada bangunan kemudian di 
analisa apakah getaran tersebut masih di bawah ambang batas getaran bangunan. Dari 
hasil pengamatan ini diperoleh rekomendasi batas ambang lalu lintas yang 
diperbolehkan di lingkungan bangunan cagar budaya kolonial. Pengambilan data 
dilakukan pada Kawasan Kota Lama Semarang, secara khusus pada Gereja Blenduk 
dan Bank Mandiri Mpu Tantular.  
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Pengambilan dan pengolahan data di Masjid Agung Demak 
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Pengambilan data respon getaran bangunan di Kota Lama Semarang akibat lalu lintas 

 
 Kajian Studi Teknis Pemugaran Candi Mendut 

Berdasarkan observasi dan monitoring tentang keterawatan dan kerusakan bangunan 
ternyata Candi Mendut mempunyai beberapa permasalahan yaitu: 
a. Terjadi kebocoran atap bersumber dari retakan lantai 3 atap Candi Mendut 
b. Terjadinya keretakan pada nat nat batu yang bersifat retakan struktur baik pada 

bagian atap dan tubuh Candi 
c. Ketika musim penghujan pada curah hujan yang tinggi terjadi genangan air di 

halaman candi. 
Dengan memperhatikan kondisi tersebut maka dilaksanakan studi teknis pemugaran 
Candi Mendut untuk mengatasi permasalahan tersebut. Manfaat dari studi teknis 
Pemugaran Candi Mendut yaitu sebagai dasar dan pedoman untuk kegiatan 
pemugaran untuk mengatasi kebocoran atap, keretakan nat batu struktur bangunan 
candi dan mengatasi genangan air hujan pada halaman candi. Langkah-langkah yang 
dilakukan dalam kajian yaitu : mencari metode dan teknis penanganan kebocoran 
atap, keretakan nat batu struktur tubuh candi dan mengatasi genangan air hujan pada 
halaman candi, mencari prosedur kerja penanganan kebocoran atap candi, keretakan 
nat struktur batu tubuh candi dan genangan air hujan di halaman candi, serta 
menghitung kebutuhan bahan, alat dan tenaga serta rencana anggaran biaya yang 
dibutuhkan untuk penanganan di atas. 

  
FGD studi teknis pemugaran Candi Mendut 

 
Observasi kegiatan pemugaran di Candi 

Kalasan 
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 Kajian Pengelolaan Sampah Zona 1 dan 2 Candi Borobudur 
Di zona 1 dan zona 2 candi Borobudur, sampah belum dikelola secara maksimal. 
Selama ini sampah yang dianggap tidak memiliki nilai dibuang ke Tempat 
Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) di desa Pasuruan, sedangkan yang dianggap 
bernilai seperti botol aqua dan lain-lain dikumpulkan tersendiri.  Namun ternyata 
TPSA tersebut sudah tidak layak dan kelebihan kapasitas. Kondisi ini menjadi 
persoalan pengelolaan sampai di candi Borobudur, karena sebagian besar sampah di 
candi Borobudur dibuang ke TPSA Pasuruan. Untuk mencari alternatif pemecahan 
permasalahan sampah di zona 1 dan zona 2 candi Borobudur, dilaksanakan kajian 
yang menyeluruh dalam mengelola sampah di candi Borobudur, sehingga sampah di 
candi Borobudur menjadi lebih bermanfaat dan menghasilkan nilai ekonomis. Hasil 
akhir dari kajian ini adalah model pengelolaan sampah yang diterapkan di zona 1 dan 
2 Candi Borobudur 

 
Rekomendasi rencana rekontruksi atap Candi Mendut 

  

Laporan Kinerja
Balai Konservasi Borobudur

borobudurpedia.id

28



 

 
 

 

              24 | Laporan Kinerja Tahun 2021                       

Pengambilan data respon getaran bangunan di Kota Lama Semarang akibat lalu lintas 

 
 Kajian Studi Teknis Pemugaran Candi Mendut 

Berdasarkan observasi dan monitoring tentang keterawatan dan kerusakan bangunan 
ternyata Candi Mendut mempunyai beberapa permasalahan yaitu: 
a. Terjadi kebocoran atap bersumber dari retakan lantai 3 atap Candi Mendut 
b. Terjadinya keretakan pada nat nat batu yang bersifat retakan struktur baik pada 

bagian atap dan tubuh Candi 
c. Ketika musim penghujan pada curah hujan yang tinggi terjadi genangan air di 

halaman candi. 
Dengan memperhatikan kondisi tersebut maka dilaksanakan studi teknis pemugaran 
Candi Mendut untuk mengatasi permasalahan tersebut. Manfaat dari studi teknis 
Pemugaran Candi Mendut yaitu sebagai dasar dan pedoman untuk kegiatan 
pemugaran untuk mengatasi kebocoran atap, keretakan nat batu struktur bangunan 
candi dan mengatasi genangan air hujan pada halaman candi. Langkah-langkah yang 
dilakukan dalam kajian yaitu : mencari metode dan teknis penanganan kebocoran 
atap, keretakan nat batu struktur tubuh candi dan mengatasi genangan air hujan pada 
halaman candi, mencari prosedur kerja penanganan kebocoran atap candi, keretakan 
nat struktur batu tubuh candi dan genangan air hujan di halaman candi, serta 
menghitung kebutuhan bahan, alat dan tenaga serta rencana anggaran biaya yang 
dibutuhkan untuk penanganan di atas. 

  
FGD studi teknis pemugaran Candi Mendut 

 
Observasi kegiatan pemugaran di Candi 

Kalasan 
 

         

 
 
 

25 | Laporan Kinerja Tahun 2021 

 
 
 

 Kajian Pengelolaan Sampah Zona 1 dan 2 Candi Borobudur 
Di zona 1 dan zona 2 candi Borobudur, sampah belum dikelola secara maksimal. 
Selama ini sampah yang dianggap tidak memiliki nilai dibuang ke Tempat 
Pembuangan Sampah Akhir (TPSA) di desa Pasuruan, sedangkan yang dianggap 
bernilai seperti botol aqua dan lain-lain dikumpulkan tersendiri.  Namun ternyata 
TPSA tersebut sudah tidak layak dan kelebihan kapasitas. Kondisi ini menjadi 
persoalan pengelolaan sampai di candi Borobudur, karena sebagian besar sampah di 
candi Borobudur dibuang ke TPSA Pasuruan. Untuk mencari alternatif pemecahan 
permasalahan sampah di zona 1 dan zona 2 candi Borobudur, dilaksanakan kajian 
yang menyeluruh dalam mengelola sampah di candi Borobudur, sehingga sampah di 
candi Borobudur menjadi lebih bermanfaat dan menghasilkan nilai ekonomis. Hasil 
akhir dari kajian ini adalah model pengelolaan sampah yang diterapkan di zona 1 dan 
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Output.2 “Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya”  

Realisasi capaian kegiatan pada output Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya pada 
tahun 2021 melebihi target yang telah direncanakan dari awal. Jumlah target yang 
direncanakan adalah sebesar 2.265 orang, dan realisasi capaiannya adalah sebesar 4.338 
orang. Kegiatan yang dikelompokkan dalam output Masyarakat yang mengapresiasi cagar 
budaya ini merupakan kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memberi pemahaman kepada 
masyarakat akan pentingnya nilai-nilai yang terkandung pada cagar budaya tersebut, 
sehingga masyarakat akan menyadari bahwa masyarakat mempunyai kewajiban dalam 
upaya pelestarian cagar budaya tersebut. Kegiatan pada output ini sangat mendukung 
tercapainya target indikator kinerja kegiatan yang telah direncanakan. Dengan terwujudnya 
kesadaran masyarakat akan pentingnya pelestarian cagar budaya tersebut, diharapkan 
masyarakat bisa berperan aktif dalam upaya pelestarian cagar budaya.  
 

Praktek pembuatan batik ecoprint dengan 
memanfaatkan sampah daun sebagai 

upaya daur ulang sampah organik di Candi 
Borobudur 

Pembuatan kompos dengan bahan sampah 
organik 

 

 
Sampah organik di Candi Borobudur 
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Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur selama tahun 2021 ini dibagi 
dalam 2 (dua) komponen kegiatan, yaitu : 

1. Internalisasi dan aktualisasi nilai Cagar Budaya. 
2. Internalisasi dan aktualisasi nilai Cagar Budaya (Destinasi Pariwisata Super Prioritas). 

Sasaran dari kegiatan yang ada pada output Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya 
tersebut adalah masyarakat seperti penduduk sekitar, pemerintah terkait, pelaku pariwisata, 
komunitas budaya dan anak sekolah. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat memahami 
pentingnya pelestarian cagar budaya dan diharapkan masyarakat bisa berperan aktif dalam 
upaya pelestarian cagar budaya.  
 
Meskipun sasaran dari kegiatan tersebut tercapai semua, namun masih terdapat 
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target dalam 
event internalisasi cagar budaya antara lain : 
1. Adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini 

menyebabkan beberapa kegiatan yang harus mengundang masyarakat harus 
ditangguhkan. 

2. Kurang optimal dalam mensosialisasikan kegiatan aktualisasi yang dilakukan Balai 
Konservasi Borobudur. 
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Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalisir kendala yang ada, yaitu dengan cara : 
1. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang sudah dijadwalkan diawal tahun. 
2. Melakukan perubahan metode kegiatan yang awalnya dilakukan secara luring dirubah 

pelaksanaannya secara daring 
3. Meningkatkan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Balai Konservasi Borobudur. 
 
 Pameran Cagar Budaya  

Kegiatan pameran Cagar Budaya ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan 
untuk mempublikasikan upaya pelestarian Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon 
dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat akan 
sadar betapa pentingnya upaya pelestarian terhadap tinggalan Cagar Budaya sehingga 
masyarakat baik langsung maupun tidak langsung bisa terlibat dalam upaya pelestarian 
tinggalan Cagar Budaya. Kegiatan pameran ini rencana awal dilaksanakan secara luring 
dibeberapa kota. Namun, dikarenakan adanya pandemic covid 19, kegiatan tersebut 
akhirnya dilaksanakan dengan metode daring dan luring. Pelaksanaan pameran dengan 
metode daring yang beralamatkan di https://minyak-asiri.borobudur-exhibition.com. 
Target pameran cagar budaya tersebut mempunyai target 500 orang, dan hanya tercapai 
sebesar 338 orang. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya promosi dan terlalu pendek 
waktu penayangan.  
Selain pelaksanaan secara daring, pameran Cagar Budaya juga dilakukan secara luring, 
walaupun sangat terbatas. Pameran Cagar Budaya yang dilakukan secara luring ini 
bertempat di lobby Balai Konservasi Borobudur. Kegiatan pameran secara luring ini 
dilakukan dalam rangka mensukseskan kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional. 
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Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara 
lain : 
1. Perlunya reviu rencana induk pelestarian candi Borobudur 
2. Terbenturnya kegiatan fisik pada zona 1 Candi Borobudur yang harus dilaksanakan 

melalui HIA (Heritage Impact Assesment) 
3. Belum adanya grand design pelestarian situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 
 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
antara lain : 
1. Reviu rencana induk pelestarian Candi Borobudur 
2. Melakukan pemetaan kembali pekerjaan pada zona 1 Candi Borobdur. 
3. Menyusun grand design pelestarian situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 
 Penilaian dan Pemberian Kompensasi Temuan Cagar Budaya 

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan penyelamatan cagar budaya. Kegiatan 
penyelamatan dilaksanakan sebagai upaya untuk menghindarkan dan/atau 
menanggulangi benda temuan yang diduga cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, 
atau kemusnahan. 
Benda temuan yang diduga cagar budaya kemudian diamankan di Balai Konservasi 
Borobudur maupun Tempat Penampungan Cagar Budaya untuk kemudian dilaksanakan 
kajian terhadap benda temuan tersebut. Kajian ini dilaksanakan untuk menilai apakah 
benda temuan termasuk cagar budaya atau bukan cagar budaya. Jika termasuk cagar 
budaya, maka penemu berhak untuk memperoleh kompensasi berupa imbalan dan/atau 
insentif. 
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Kegiatan yang dilakukan oleh Balai Konservasi Borobudur selama tahun 2021 ini dibagi 
dalam 2 (dua) komponen kegiatan, yaitu : 

1. Internalisasi dan aktualisasi nilai Cagar Budaya. 
2. Internalisasi dan aktualisasi nilai Cagar Budaya (Destinasi Pariwisata Super Prioritas). 

Sasaran dari kegiatan yang ada pada output Masyarakat yang mengapresiasi Cagar Budaya 
tersebut adalah masyarakat seperti penduduk sekitar, pemerintah terkait, pelaku pariwisata, 
komunitas budaya dan anak sekolah. Kegiatan ini bertujuan agar masyarakat memahami 
pentingnya pelestarian cagar budaya dan diharapkan masyarakat bisa berperan aktif dalam 
upaya pelestarian cagar budaya.  
 
Meskipun sasaran dari kegiatan tersebut tercapai semua, namun masih terdapat 
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target dalam 
event internalisasi cagar budaya antara lain : 
1. Adanya kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM). Hal ini 

menyebabkan beberapa kegiatan yang harus mengundang masyarakat harus 
ditangguhkan. 

2. Kurang optimal dalam mensosialisasikan kegiatan aktualisasi yang dilakukan Balai 
Konservasi Borobudur. 
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Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalisir kendala yang ada, yaitu dengan cara : 
1. Melakukan penjadwalan ulang kegiatan yang sudah dijadwalkan diawal tahun. 
2. Melakukan perubahan metode kegiatan yang awalnya dilakukan secara luring dirubah 

pelaksanaannya secara daring 
3. Meningkatkan sosialisasi pelaksanaan kegiatan Balai Konservasi Borobudur. 
 
 Pameran Cagar Budaya  

Kegiatan pameran Cagar Budaya ini merupakan kegiatan yang dilaksanakan dengan tujuan 
untuk mempublikasikan upaya pelestarian Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon 
dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur. Dengan kegiatan ini diharapkan masyarakat akan 
sadar betapa pentingnya upaya pelestarian terhadap tinggalan Cagar Budaya sehingga 
masyarakat baik langsung maupun tidak langsung bisa terlibat dalam upaya pelestarian 
tinggalan Cagar Budaya. Kegiatan pameran ini rencana awal dilaksanakan secara luring 
dibeberapa kota. Namun, dikarenakan adanya pandemic covid 19, kegiatan tersebut 
akhirnya dilaksanakan dengan metode daring dan luring. Pelaksanaan pameran dengan 
metode daring yang beralamatkan di https://minyak-asiri.borobudur-exhibition.com. 
Target pameran cagar budaya tersebut mempunyai target 500 orang, dan hanya tercapai 
sebesar 338 orang. Hal ini terjadi dikarenakan kurangnya promosi dan terlalu pendek 
waktu penayangan.  
Selain pelaksanaan secara daring, pameran Cagar Budaya juga dilakukan secara luring, 
walaupun sangat terbatas. Pameran Cagar Budaya yang dilakukan secara luring ini 
bertempat di lobby Balai Konservasi Borobudur. Kegiatan pameran secara luring ini 
dilakukan dalam rangka mensukseskan kegiatan Pekan Kebudayaan Nasional. 
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Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara 
lain : 
1. Perlunya reviu rencana induk pelestarian candi Borobudur 
2. Terbenturnya kegiatan fisik pada zona 1 Candi Borobudur yang harus dilaksanakan 

melalui HIA (Heritage Impact Assesment) 
3. Belum adanya grand design pelestarian situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 
 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
antara lain : 
1. Reviu rencana induk pelestarian Candi Borobudur 
2. Melakukan pemetaan kembali pekerjaan pada zona 1 Candi Borobdur. 
3. Menyusun grand design pelestarian situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 
 Penilaian dan Pemberian Kompensasi Temuan Cagar Budaya 

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan penyelamatan cagar budaya. Kegiatan 
penyelamatan dilaksanakan sebagai upaya untuk menghindarkan dan/atau 
menanggulangi benda temuan yang diduga cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, 
atau kemusnahan. 
Benda temuan yang diduga cagar budaya kemudian diamankan di Balai Konservasi 
Borobudur maupun Tempat Penampungan Cagar Budaya untuk kemudian dilaksanakan 
kajian terhadap benda temuan tersebut. Kajian ini dilaksanakan untuk menilai apakah 
benda temuan termasuk cagar budaya atau bukan cagar budaya. Jika termasuk cagar 
budaya, maka penemu berhak untuk memperoleh kompensasi berupa imbalan dan/atau 
insentif. 
 

 

 
 

 

              40 | Laporan Kinerja Tahun 2021                       

  
 
Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara 
lain : 
1. Perlunya reviu rencana induk pelestarian candi Borobudur 
2. Terbenturnya kegiatan fisik pada zona 1 Candi Borobudur yang harus dilaksanakan 

melalui HIA (Heritage Impact Assesment) 
3. Belum adanya grand design pelestarian situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 
 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
antara lain : 
1. Reviu rencana induk pelestarian Candi Borobudur 
2. Melakukan pemetaan kembali pekerjaan pada zona 1 Candi Borobdur. 
3. Menyusun grand design pelestarian situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 
 Penilaian dan Pemberian Kompensasi Temuan Cagar Budaya 

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan penyelamatan cagar budaya. Kegiatan 
penyelamatan dilaksanakan sebagai upaya untuk menghindarkan dan/atau 
menanggulangi benda temuan yang diduga cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, 
atau kemusnahan. 
Benda temuan yang diduga cagar budaya kemudian diamankan di Balai Konservasi 
Borobudur maupun Tempat Penampungan Cagar Budaya untuk kemudian dilaksanakan 
kajian terhadap benda temuan tersebut. Kajian ini dilaksanakan untuk menilai apakah 
benda temuan termasuk cagar budaya atau bukan cagar budaya. Jika termasuk cagar 
budaya, maka penemu berhak untuk memperoleh kompensasi berupa imbalan dan/atau 
insentif. 
 

borobudurpedia.id

Laporan Kinerja
Balai Konservasi Borobudur 33



         

 
 
 

29 | Laporan Kinerja Tahun 2021 

  

  

Pameran Luring di Kantor Balai Konservasi Borobudur.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gambar 
Tampilan pameran Daring judul “ Minyak Asiri ” beralamt di  

https://minyak-asiri.borobudur-exhibition.com/ 
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Tampilan pameran Daring judul “ Minyak Asiri”  

 

 Sosialisasi Cagar Budaya  
Kegiatan ini merupakan kegiatan dalam rangka penyebarluasan informasi tentang 
pelestarian Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon dan Kawasan Cagar Budaya 
Borobudur. Kegiatan ini ditujukan pada masyarakat di sekitar Candi Borobudur, Candi 
Mendut, Candi Pawon dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur. Kegiatan ini dilakukan secara 
luring dengan konsep melaksanakan kegiatan di Kantor Kepala Desa di Sekitar Candi 
Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur . Sasaran 
dari kegiatan ini adalah masyarakat sekitar situs. 
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 Seminar Pra Kajian 
Seminar pra kajian merupakan kegiatan yang bertujuan untuk memaparkan rencana 
kajian yang akan dilaksanakan oleh Balai Konservasi Borobudur pada tahun 2021. 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. Kegitan ini mempunyai target sebesar 60 orang dan capaiannya juga sebesar 60 
orang. 
Dikarenakan adanya kebijakan pemerintah tentang Pemberlakuan pembatasan kegiatan 
masyarakat (PPKM) karena dalam rangka penanganan pandemi covid 19, maka kegiatan 
tersebut dilakukan secara daring. 
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 Seminar Hasil Kajian 
Seminar Hasil Kajian merupakan seminar yang diadakan untuk memaparkan hasil kajian 
yang akan dilaksanakan oleh Balai Konservasi Borobudur pada tahun 2021. Seminar Hasil 
Kajian bertujuan untuk mengevaluasi hasil kajian yang telah dilaksanakan pada tahun 
2021. 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 Cavinton 
Yogyakarta. 
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 Penyebaran informasi melalui Multimedia  
Candi Borobudur merupakan sumber ataupun ruang komtemplasi danpembelajaran serta 
pengetahuan. Nilai moral kemasyarakatan pada masa lalu tercermin pula dalam pahatan-pahatan 
relief yang dapat dilihat sampai saat ini. Relief Jataka merupakan salah satu relief yang 
mengisahkan reinkarnasi sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai seorang manusia bernama 
pangeran Sidharta Gautama. Kisah ini cenderung pada penjelmaan sang Buddha sebagai binatang 
yang berbudi luhur dengan pengorbanannya. Cerita Jataka ditemui pula pada relief di Candi 
Mendut. Cerita ini memiliki pesan moral yang dapat dipetik dan dapat diambil hikmahnya sebagai 
pembelajaran pendidikan karakter bagi siapapun yang mendengar maupun melihat relief Jataka 
tersebut. Balai Konservasi Borobudur pada tahun 2021 melaksanakan kegiatan Penyebarluasan 
Informasi Melalui Multimedia (Makna Relief Candi Borobudur dan Candi Mendut untuk 
Pembelajaran Pendidikan Karakter) dengan konsep yang menyenangkan dan mengedukasi melalui 
animasi cerita Jataka. 
 

  
 
 
 

 

 

 
 

 

              32 | Laporan Kinerja Tahun 2021                       

  

  
 

 Seminar Hasil Kajian 
Seminar Hasil Kajian merupakan seminar yang diadakan untuk memaparkan hasil kajian 
yang akan dilaksanakan oleh Balai Konservasi Borobudur pada tahun 2021. Seminar Hasil 
Kajian bertujuan untuk mengevaluasi hasil kajian yang telah dilaksanakan pada tahun 
2021. 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 Cavinton 
Yogyakarta. 

  

         

 
 
 

33 | Laporan Kinerja Tahun 2021 

  
 

 Penyebaran informasi melalui Multimedia  
Candi Borobudur merupakan sumber ataupun ruang komtemplasi danpembelajaran serta 
pengetahuan. Nilai moral kemasyarakatan pada masa lalu tercermin pula dalam pahatan-pahatan 
relief yang dapat dilihat sampai saat ini. Relief Jataka merupakan salah satu relief yang 
mengisahkan reinkarnasi sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai seorang manusia bernama 
pangeran Sidharta Gautama. Kisah ini cenderung pada penjelmaan sang Buddha sebagai binatang 
yang berbudi luhur dengan pengorbanannya. Cerita Jataka ditemui pula pada relief di Candi 
Mendut. Cerita ini memiliki pesan moral yang dapat dipetik dan dapat diambil hikmahnya sebagai 
pembelajaran pendidikan karakter bagi siapapun yang mendengar maupun melihat relief Jataka 
tersebut. Balai Konservasi Borobudur pada tahun 2021 melaksanakan kegiatan Penyebarluasan 
Informasi Melalui Multimedia (Makna Relief Candi Borobudur dan Candi Mendut untuk 
Pembelajaran Pendidikan Karakter) dengan konsep yang menyenangkan dan mengedukasi melalui 
animasi cerita Jataka. 
 

  
 
 
 

 

Laporan Kinerja
Balai Konservasi Borobudur

borobudurpedia.id

38



         

 
 
 

33 | Laporan Kinerja Tahun 2021 

  
 

 Penyebaran informasi melalui Multimedia  
Candi Borobudur merupakan sumber ataupun ruang komtemplasi danpembelajaran serta 
pengetahuan. Nilai moral kemasyarakatan pada masa lalu tercermin pula dalam pahatan-pahatan 
relief yang dapat dilihat sampai saat ini. Relief Jataka merupakan salah satu relief yang 
mengisahkan reinkarnasi sang Buddha sebelum dilahirkan sebagai seorang manusia bernama 
pangeran Sidharta Gautama. Kisah ini cenderung pada penjelmaan sang Buddha sebagai binatang 
yang berbudi luhur dengan pengorbanannya. Cerita Jataka ditemui pula pada relief di Candi 
Mendut. Cerita ini memiliki pesan moral yang dapat dipetik dan dapat diambil hikmahnya sebagai 
pembelajaran pendidikan karakter bagi siapapun yang mendengar maupun melihat relief Jataka 
tersebut. Balai Konservasi Borobudur pada tahun 2021 melaksanakan kegiatan Penyebarluasan 
Informasi Melalui Multimedia (Makna Relief Candi Borobudur dan Candi Mendut untuk 
Pembelajaran Pendidikan Karakter) dengan konsep yang menyenangkan dan mengedukasi melalui 
animasi cerita Jataka. 
 

  
 
 
 

 

borobudurpedia.id

Laporan Kinerja
Balai Konservasi Borobudur 39



 

 
 

 

              34 | Laporan Kinerja Tahun 2021                       

 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 KAK Masyarakat yang Mengapresiasi Cagar Budaya 24 
memanfaatkan plat form Youtube live dan Instagram Live dengan kegiatan bincang publik Busur 
“Ngobrol Seru Soal Borobudur”. 

 
 Lokakarya nilai relief Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon 

Kawasan Borobudur merupakan salah satu obyek pariwisata Destinasi Superprioritas nasional 
yang mana perkembangan kepariwisataan, budaya, maupun pembangunan infrastruktur menjadi 
perhatian utama dewasa ini. Candi Borobudur merupakan sebuah mahakarya bangsa Indonesia 
yang sarat akan nilai-nilai sejarah maupun budaya di dalamnya.  
Tujuan dari kegiatan ini adalah Nilai-nilai yang telah ada pada zaman nenek moyang tersebut perlu 
dilestarikan dan digali kembali, diaktualisasikan untuk menumbuhkan/ menguatkan pendidikan 
karakter, memajukan kebudayaan dan semangat kebangsaan. Salah satu cara mengaktualisasikan 
atau membuat nilai tersebut relevan dengan kondisi masa kini antara lain melalui media seni tari, 
bagaimana proses mengubah cerita relief menjadi koreografi tari atau semacam proses berkarya 
dari sudut pandang seniman tari dan seperti apa kolaborasi yang dapat dilakukan untuk 
memajukan seni tari yang menjadi ciri khas Borobudur serta pemberdayaan masyarakat 
Borobudur melalui aktualisasi nilai relief candi.  
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Adapun hal ini dimaksudkan untuk melestarikan relief Candi Borobudur dengan membangun 
kemitraan bersama masyarakat (pemberdayaan masyarakat) di Kawasan Cagar Budaya Borobudur 
sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan amanat Undang-Undang 
Nomor 11 tahun 2010 tentang Cagar Budaya.  
Harapan ke depan akan tercipta pelestarian berbasis masyarakat, yang mana dengan pewujudan 
nilai penting Candi Borobudur melalui seni tari tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat 
misalnya dalam pendukungan atraksi wisata di desa maupun pagelaran sendratari Borobudur. 
 

 
Salah satu relief yang diambil ceritanya, Panil 56  Berat burung merpati melebihi daging raja 
dalam timbangan sehingga raja hampir meninggal karena kehabisan darah dan dagingnya. 

 

             
Lokakarya  Koreografi Gerakan Tari 

 

      
Lokakarya Desain Kostum Tari 
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Salah satu relief yang diambil ceritanya, Panil 56  Berat burung merpati melebihi daging raja 
dalam timbangan sehingga raja hampir meninggal karena kehabisan darah dan dagingnya. 

 

             
Lokakarya  Koreografi Gerakan Tari 

 

      
Lokakarya Desain Kostum Tari 
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Lokakarya Iringan/Musik dan Seni Pertunjukan Tari 
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 Gelar seni budaya nilai relief Candi Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon 
Sebagai puncak dari serangkaian kegiatan Lokakarya Nilai Relief Candi Borobudur, Candi Mendut 
dan Candi Pawon kemudian dilaksanakan kegiatan Gelar Seni Budaya Aktualisasi Nilai Relief Candi 
Borobudur, Candi Mendut dalam rangka Pendukungan Destinasi Pariwisata Borobudur. Kegiatan 
ini merupakan Launching atau penampilan perdana tarian yang bersumber dari nilai relief Candi 
Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon. Tujuan kegiatan adalah meningkatkan peran serta 
masyarakat dalam mengangkat budaya yang terkandung pada nilai relief candi dan 
mempublikasikan kepada masyarakat luas. Dengan adanya kemitraan bersama masyarakat di KCB 
Borobudur ini, diharapkan masyarakat juga semakin mendapatkan manfaat dari keberadaan Candi 
Borobudur, Candi Mendut dan Candi Pawon dan meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap 
cagar budaya di sekitarnya. 
 

  
Gelar seni budaya dilaksanakan secara luring 

 

       
Tapping Sanggar Kinara Kinari        Tapping Sanggar Avadana 

 
 

 
 

Lokakarya Iringan Musik dan Seni Pertunjukan Tari

Pendampingan pelatihan tari

Gladi bersih pementasan tari
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Tapping Sanggar Sasana Aji            Tapping Sanggar Ahmad Danom 

 

          

Tapping Sanggar Omah Guyup    Tapping Sanggar Laskar Menoreh  

 
Output. 3 “Cagar Budaya yang Dilestarikan”  

Pada output ini mencakup kegiatan-kegiatan pelindungan Cagar Budaya sebagai upaya 
pelestarian Cagar Budaya yang telah ditentukan dalam indikator kinerja kegiatan. Kegiatan-
kegiatan ini mencakup kegiatan pemeliharaan dan pengamanan. Target kegiatan pada output 
ini adalah 4 Cagar Budaya, yaitu Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon dan Kawasan 
Cagar Budaya Borobudur. Di dalam Kawasan Cagar Budaya Borobudur terdapat situ-situs 
kecil yang menjadi kewenangan Balai Konservasi Borobudur, antara lain Situs Dipan, Situs 
Plandi, Situs Brongsongan, Situs Samberan, Situs Bowongan dan Situs Kerkoff. 
Dari 4 (empat) target yang direncanakan, Balai Konservasi Borobudur berhasil mencapai 
target semuanya dengan baik. 
 
Pada tahun 2021 ini, Balai Konservasi Borobudur juga mendapatkan tambahan anggaran 
yang dialokasikan khusus untuk kegiatan Destinasi Pariwisata Super Prioritas. Borobudur 
ditetapkan menjadi salah satu Destinasi Pariwisata Super Prioritas oleh pemerintah, selain 
Danau Toba di Sumatera Utara, Likupang di Sulawesi Utara, Mandalika di Nusa Tenggara 
Barat dan Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur.  
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Tujuan dari Borobudur ditetapkan menjadi destinasi pariwisata super prioritas ini adalah 
menjadikan Borobudur sebagai situs warisan budya dunia dan destinasi pariwisata yang 
berkelas dunia untuk mendukung pencapaian target 2 juta wisatawan manca negara. 
 
Kegiatan yang ada dalam output ini merupakan kegiatan yang dilakukan oleh Balai 
Konservasi Borobudur dalam rangka meningkatkan kualitas kelestarian Candi Borobudur, 
Candi Mendut, Candi Borobudur dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur sebagai warisan 
dunia dengan tujuan adalah sebagai berikut: 

a. Meningkatkan kegiatan konservasi yang berkelanjutan dalam rangka pemeliharaan 
dan pelestarian Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon dan kawasan cagar 
budaya Borobudur 

b. Meningkatkan mutu kegiatan observasi kerusakan dalam rangka pelestarian Candi 
Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon dan kawasan cagar budaya Borobudur 

c. Meningkatkan upaya pelindungan dalam rangka pemeliharaan dan pelestarian Candi 
Borobudur 

d. Menurunkan faktor-faktor penyebab kerusakan candi. 
Pada tahun 2021 target output cagar budaya yang dilestarikan adalah 4 cagar budaya dan 
dari target tersebut tercapai semua. 
Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan adanya dukungan beberapa 
program/kegiatan yang dilaksanakan antara lain : 
1. Cagar Budaya yang dilindungi 
2. Cagar budaya yang dilindungi (Destinasi pariwisata super prioritas) 
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Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara 
lain : 
1. Perlunya reviu rencana induk pelestarian candi Borobudur 
2. Terbenturnya kegiatan fisik pada zona 1 Candi Borobudur yang harus dilaksanakan 

melalui HIA (Heritage Impact Assesment) 
3. Belum adanya grand design pelestarian situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 
 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
antara lain : 
1. Reviu rencana induk pelestarian Candi Borobudur 
2. Melakukan pemetaan kembali pekerjaan pada zona 1 Candi Borobdur. 
3. Menyusun grand design pelestarian situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 
 Penilaian dan Pemberian Kompensasi Temuan Cagar Budaya 

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan penyelamatan cagar budaya. Kegiatan 
penyelamatan dilaksanakan sebagai upaya untuk menghindarkan dan/atau 
menanggulangi benda temuan yang diduga cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, 
atau kemusnahan. 
Benda temuan yang diduga cagar budaya kemudian diamankan di Balai Konservasi 
Borobudur maupun Tempat Penampungan Cagar Budaya untuk kemudian dilaksanakan 
kajian terhadap benda temuan tersebut. Kajian ini dilaksanakan untuk menilai apakah 
benda temuan termasuk cagar budaya atau bukan cagar budaya. Jika termasuk cagar 
budaya, maka penemu berhak untuk memperoleh kompensasi berupa imbalan dan/atau 
insentif. 
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Kegiatan temuan cagar budaya   Penilaian dan pemberian kompensasi 

 
 Survei dan Ekskavasi Situs di KCB Borobudur  

Kompleks Candi Borobudur yang terdiri dari Candi Borobudur, Pawon dan Mendut 
sebagai Warisan Budaya Dunia diketahui memiliki banyak potensi baik dari sisi budaya 
maupun keilmuan yang sangat kaya. Demikian juga dengan lingkungan di sekitar 
Kompleks Candi Borobudur yang diketahui memiliki banyak tinggalan budaya yang dapat 
menjadi sumber informasi untuk mengungkap sejarah Borobudur dan kawasannya 
secara lebih lengkap. Dalam Kepmendikbud  No. 286/M/2014 disebutkan bahwa selain 
Candi Borobudur, Pawon dan Mendut terdapat 6 situs lain yang termasuk dalam 
Kawasan Cagar Budaya Borobudur, yaitu Situs Plandi, Brongsongan, Samberan, Dipan, 
Bowongan dan Makam Kerkhoff. 
 
Saat ini belum banyak informasi yang diketahui dari situs-situs tersebut sehingga 
diperlukan pengumpulan data terbaru yang kemudian dapat dianalis menjadi informasi 
yang melengkapi hasil penelitian sebelumnya. Salah satu cara dalam pengumpulan data 
adalah melalui penggalian arkeologi atau ekskavasi. Ekskavasi dalam ilmu arkeologi 
merupakan tahapan pengumpulan data lapangan berupa penggalian ilmiah yang 
merekam secara detail setiap gejala yang terlihat ketika proses penggalian. 
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 Pengamanan Candi Borobudur dan Kawasan 
Kegiatan pengamanan ini merupakan upaya menjaga dan mencegah Candi Borobudur 
dan kawasan dari ancaman dan/atau gangguan. Pengamanan dilakukan untuk menjaga 
dan mencegah cagar budaya agar tidak hilang, rusak, hancur, atau musnah. Pengamanan 
cagar budaya  dapat dilakukan dengan memberi pelindung, menyimpan, dan/atau 
menempatkanya pada tempat yang terhindar dari gangguan alam dan manusia. 

 
Petugas pengamanan sedang bertugas di Candi Borobudur 

 
 Penanganan kasus cagar budaya 

Kegiatan penyelidikan dan penyidikan kasus dilakukan untuk menangani kasus tindak 
pidana terhadap Cagar Budaya dalam hal ini pelanggaran terhadap UU RI No. 11 tahun 
2010 tentang Cagar Budaya. Kondisi tersebut dikarenakan saat ini semakin banyak 
terjadi kasus pencurian/pengerusakan terhadap Cagar Budaya dengan berbagai motif 
yang terjadi pada pemilik, pengelola cagar budaya  dan masyarakat.  
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Kegiatan Penanganan Kasus Cagar Budaya ini berupa serangkaian kegiatan penyelidikan 
dan penyidikan kasus Cagar Budaya. Kegiatan Penanganan Kasus Cagar Budaya 
bertujuan untuk memperjelas suatu tindak pidana yang terjadi, serta pemberian 
hukuman yang setimpal bagi pelaku melalui proses hukum yang berlaku, sehingga dapat 
menjadi peringatan bagi pelaku pengerusakan Cagar Budaya khususnya dan masyarakat 
luas pada umumnya. Dengan adanya penanganan kasus ini diharapkan pelanggaran 
terhadap perusakan Cagar Budaya dapat diminimalisir, sehingga Cagar Budaya dapat 
dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya. 
 

  

  
 

 Pemeliharaan  Candi Borobudur 

Pemeliharaan Candi Borobudur adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik 
Candi Borobudur tetap lestari. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Candi 
Borobudur untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam 
dan/atau perbuatan manusia. 
Perawatan Candi Borobudur dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan 
atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau 
teknologi cagar budaya 

 

         

 
 
 

43 | Laporan Kinerja Tahun 2021 

Kegiatan Penanganan Kasus Cagar Budaya ini berupa serangkaian kegiatan penyelidikan 
dan penyidikan kasus Cagar Budaya. Kegiatan Penanganan Kasus Cagar Budaya 
bertujuan untuk memperjelas suatu tindak pidana yang terjadi, serta pemberian 
hukuman yang setimpal bagi pelaku melalui proses hukum yang berlaku, sehingga dapat 
menjadi peringatan bagi pelaku pengerusakan Cagar Budaya khususnya dan masyarakat 
luas pada umumnya. Dengan adanya penanganan kasus ini diharapkan pelanggaran 
terhadap perusakan Cagar Budaya dapat diminimalisir, sehingga Cagar Budaya dapat 
dilestarikan dan dipertahankan keberadaannya. 
 

  

  
 

 Pemeliharaan  Candi Borobudur 

Pemeliharaan Candi Borobudur adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik 
Candi Borobudur tetap lestari. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Candi 
Borobudur untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam 
dan/atau perbuatan manusia. 
Perawatan Candi Borobudur dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan 
atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau 
teknologi cagar budaya 

  

 
 

 

              44 | Laporan Kinerja Tahun 2021                       

    
 Pencegahan hujan abu Gunung Merapi           Pembersihan Candi Borobudur 

 
 Pembersihan dan pengendalian lumut batu Candi Borobudur dengan minyak atsiri 

Maksud kegiatan pembersihan dan pengendalian lumut batu Candi Borobudur dengan 
minyak atsiri adalah untuk menjaga kebersihan dan keterawatan terhadap batu Candi 
Borobudur dari proses kerusakan dan pelapukan lebih lanjut dengan menggunakan 
bahan yang aman bagi pelestari dan objek cagar budayanya. Sedangkan tujuan dari 
kegiatan ini adalah melakukan keterawatan dan pemeliharaan terhadap batu Candi 
Borobudur yang mengalami pertumbuhan lumut sehingga terwujud kelestarian batu 
Candi Borobudur yang aman bagi pelestari dan objeknya. 
Minyak atsiri merupakan bahan konservan alternatif yang dihasilkan dari ekstrak 
tanaman. Bahan ini sangat minim akan efek yang ditimbulkan terhadap batu ataupun 
lingkungan. Penemuan bahan korservan dengan minyak atsiri ini merupakan hasil atas 
kajian metode dan teknik konservasi yang dilakukan Balai Konservasi Borobudur. 
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 Pencegahan hujan abu Gunung Merapi           Pembersihan Candi Borobudur 

 
 Pembersihan dan pengendalian lumut batu Candi Borobudur dengan minyak atsiri 

Maksud kegiatan pembersihan dan pengendalian lumut batu Candi Borobudur dengan 
minyak atsiri adalah untuk menjaga kebersihan dan keterawatan terhadap batu Candi 
Borobudur dari proses kerusakan dan pelapukan lebih lanjut dengan menggunakan 
bahan yang aman bagi pelestari dan objek cagar budayanya. Sedangkan tujuan dari 
kegiatan ini adalah melakukan keterawatan dan pemeliharaan terhadap batu Candi 
Borobudur yang mengalami pertumbuhan lumut sehingga terwujud kelestarian batu 
Candi Borobudur yang aman bagi pelestari dan objeknya. 
Minyak atsiri merupakan bahan konservan alternatif yang dihasilkan dari ekstrak 
tanaman. Bahan ini sangat minim akan efek yang ditimbulkan terhadap batu ataupun 
lingkungan. Penemuan bahan korservan dengan minyak atsiri ini merupakan hasil atas 
kajian metode dan teknik konservasi yang dilakukan Balai Konservasi Borobudur. 
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 Konsolidasi batu relief Candi Borobudur 
Konsolidasi Batu Relief Candi Borobudur merupakan kegiatan dalam upaya  pelindungan 
terhadap batu relief Candi Borobudur dari proses kerusakan dan pelapukan lebih lanjut. 
Sedangkan tujuan dari kegiatan ini adalah melakukan perkuatan (konsolidasi) batu relief 
Candi Borobudur yang mengalami kerapuhan sehingga terwujud kelestarian batu relief 
Candi Borobudur. 
Kegiatan tersebut dilakukan mengingat kondisi relief candi Borobudur pada saat ini 
mengalami tingkat pelapukan yang cukup tinggi, sehingga perlua adanya upaya 
penanganan. 
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 Konservasi Arsip Kertas dan Buku Kuno 

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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 Pemeliharaan Candi Mendut 
Pemeliharaan Candi Mendut adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Candi 
Mendut tetap lestari. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Candi Mendut untuk 
mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan 
manusia. 
Perawatan Candi Mendut dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan 
atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau 
teknologi cagar budaya. 
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 Perbaikan Stabilitas Pola Susun Batu Candi Mendut 
Kegiatan perbaikan stabilitas pola susun batu Candi Mendut ini merupakan kegiatan 
perbaikan pada beberapa bagian Candi Mendut yang masih belum lengkap batu 
penyusun strukturnya. Adapun beberapa bagian candi yang belum lengkap batu 
penyusunnya ini perlu dilakukan penanganan untuk membuat struktur penyusun 
menjadi lebih stabil. Hal ini karena susunan batu penyusun candi tidak dilekatkan antara 
satu dengan lainnya menggunakan bahan perekat, namun merupakan sistem kuncian 
antar batu. Sehingga dengan struktur batu yang dapat lengkap dan rapat untuk masing-
masing susunannya akan semakin memperkuat struktur. 
 

  

  
 
 Pemeliharaan Candi Pawon 

Pemeliharaan Candi Pawon adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi fisik Candi 
Pawon tetap lestari. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat Candi Pawon untuk 
mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam dan/atau perbuatan 
manusia. 
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Perawatan Candi Pawon dilakukan dengan pembersihan, pengawetan, dan perbaikan 
atas kerusakan dengan memperhatikan keaslian bentuk, tata letak, gaya, bahan, dan/atau 
teknologi cagar budaya. 
 

  
 

 Pemeliharaan Situs KCB Borobudur 
Dalam Kepmendikbud  No. 286/M/2014 disebutkan bahwa selain Candi Borobudur, 
Pawon dan Mendut terdapat 6 situs lain yang termasuk dalam Kawasan Cagar Budaya 
Borobudur, yaitu Situs Plandi, Brongsongan, Samberan, Dipan, Bowongan dan Makam 
Kerkhoff. 
Pemeliharaan situs KCB Borobudur adalah upaya menjaga dan merawat agar kondisi 
situs KCB Borobudur tetap lestari. Pemeliharaan dilakukan dengan cara merawat situs 
KCB Borobudur untuk mencegah dan menanggulangi kerusakan akibat pengaruh alam 
dan/atau perbuatan manusia. 
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 Monitoring dan Evaluasi Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon dan Kawasan 

Cagar Budaya Borobudur 

Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan dalam rangka melakukan 
pemantauan secara rutin kelestarian Candi Borobudur, Candi Mendut, Candi Pawon dan 
KAwasan Cagar Budaya Borobudur. Kegiatan ini dilaksanakan secara rutin oleh tim 
monev Balai Konservasi Borobudur. Metode pelaksanaan  kegiatannya antara lain ; 
- Monitoring dan evaluasi Geohidrologi  

Mengetahui kondisi air di tanah bukit candi Borobudur dan air di candi Borobudur 
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- Monitoring dan evaluasi Keterawatan Candi 
Mengetahui tingkat keterawatan candi 

  
 

- Monitoring dan evaluasi stabilitas struktur 
Mengetahui stabilitas strukstur candi Borobudur, candi Mendut dan candi Pawon. 
 

  
 

- Monitoring dan evaluasi dampak lingkungan 
Mengetahui dampak lingkungan akibat pemeliharaan dan pemanfaatan candi 
Borobudur 
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-    Monitoring dan evaluasi Kawasan 
Mengetahui pemanfaatan lahan KCB Borobudur serta situs-situs di kawasan cagar 
budaya Borobudur. 

  
 

- Monitoring dan evaluasi pemanfaatan 
Mengamati dan mengawasi pemanfaatan yang ada di Candi Borobudur, candi Mendut, 
candi Pawon dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

Laporan Kinerja
Balai Konservasi Borobudur

borobudurpedia.id

58



 

 
 

 

              52 | Laporan Kinerja Tahun 2021                       

-    Monitoring dan evaluasi Kawasan 
Mengetahui pemanfaatan lahan KCB Borobudur serta situs-situs di kawasan cagar 
budaya Borobudur. 

  
 

- Monitoring dan evaluasi pemanfaatan 
Mengamati dan mengawasi pemanfaatan yang ada di Candi Borobudur, candi Mendut, 
candi Pawon dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

              52 | Laporan Kinerja Tahun 2021                       

-    Monitoring dan evaluasi Kawasan 
Mengetahui pemanfaatan lahan KCB Borobudur serta situs-situs di kawasan cagar 
budaya Borobudur. 

  
 

- Monitoring dan evaluasi pemanfaatan 
Mengamati dan mengawasi pemanfaatan yang ada di Candi Borobudur, candi Mendut, 
candi Pawon dan Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 

  

  
 

 
 
 
 
 
 
 

borobudurpedia.id

Laporan Kinerja
Balai Konservasi Borobudur 59



         

 
 
 

53 | Laporan Kinerja Tahun 2021 

- Monitoring dan evaluasi digital monitoring 
Mengetahui tingkat kerusakan candi dalam bentuk data geometri.  

  
Progres Digitasi Jenis Kerusakan penggaraman dan 

sementasi pada Lorong 1 Sisi Timur Bidang C 
Progres Digitasi Jenis Kerusakan penggaraman pada 

Lorong 1 sisi Utara Bidang C 
  

 Analisis Laboratorium Cagar Budaya 
Kegiatan ini merupakan kegiatan untuk menganalisa sampel cagar budaya, dalam rangka 
meningkatkan upaya pelestarian Candi Borobudur, Mendut, Pawon dan Kawasan Cagar 
Budaya Borobudur 

   
Kegiatan pengambilan sample jamur 

 
Cagar budaya yang dilindungi (Destinasi pariwisata super prioritas) 
Dalam komponen kegiatan ini mencakup kegiatan pendukungan destinasi pariwisata super 
prioritas,yang mana ini merupakan program prioritas nasional. Dengan kegiatan yang  
mendukung Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas ini, maka diharapkan 
bisa meningkatkan kualitas sarana prasarana yang ada di sekitar candi Boroudur lebih baik 
dan bisa meningkatkan kenyamanan pengunjung. Sehingga bisa menarik wisatawan untuk 
berkunjung ke candi Borobudur. 
 
 
 
 Pembenahan Instalasi Listrik Candi Borobudur 
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Perbaikan instalasi listrik di Candi Borobudur merupakan kegiatan untuk membenahi 
instalasi listrik candi Borobudur yang kondisinya sudah usang. Kegiatan juga nantinya 
sebagai penunjang segala peralatan kelistrikan  pengunjung Candi Borobudur yang banyak 
sebagai efek dari destinasi wisata super prioritas. 
Kebutuhan akan listrik juga diperlukan untuk peralatan pemeliharaan candi seperti mesin 
penyemprot air yang digunakan untuk pembersihan mekanik basah dan juga cctv serta 
pengeras suara untuk peralatan piranti pengamanan candi. Dengan hal itu maka tujuan 
dari pelestarian dapat tetap tercapai meskipun Candi Borobudur dikunjungi oleh banyak 
wisatawan. 

  
 

 Peningkatan Jalur Aksesibilitas, Sarana Informasi, dan Penataan Zona 1 Candi Borobudur 

Maksud dari kegiatan peningkatan jalur aksesibilitas, sarana informasi, dan penataan zona 
1 Candi Borobudur ini untuk menjadikan halaman zona 1 lebih indah dan nyaman 
dukunjungi oleh wisatawan dalam rangka mendukung sebagai destinasi wisata super 
prioritas. Dampak dengan dijadikannya Candi Borobudur sebagai destinasi wisata super 
prioritas maka tentu saja kunjungan akan semakin banyak.  
Dengan banyakknya kunjungan ini tentunya perlu jalur akses yang memadai, sehingga bisa 
menambahkan kenyamanan pengunjung. Selain itu, penambahan sarana informasi 
tentunya akan menjadi media bagi pengunjung untuk menambah informasi yang 
dibutuhkan oleh pengunjung, sehingga pengunjung juga akan lebih nyaman dengan sarana 
informasi yang mencukupi. Selain itu, penataan zona 1 juga akan menambah keindahan 
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lingkungan candi Borobudur, sihingga pengunjung akan lebih nyaman berada di 
lingkungan candi Borobudur. 
 

  

  

 

 Pembenahan Jaringan Air untuk Kegiatan Pemeliharaan Candi Borobudur 

Candi Borobudur sebagai destinasi wisata super prioritas maka harus dalam kondisi yang 
selalu bersih dan asri agar pengunjung dapat menikmati kunjungannya. Oleh karena hal itu 
maka perlu untuk melakukan penyiraman tanaman di halaman dalam jangka waktu 
sepanjang tahun agar selalu hijau dan asri. Selain itu juga kebutuhan air dibutuhkan untuk 
melakukan pembersihan basah pada candi untuk memberihkan lumut. Sehingga 
kebutuhan air untuk penyiraman tanaman dan pembersihan candi mutlak harus selalu 
tersedia. Oleh karena itu kegiatan pembenahan jaringan air untuk kegiatan pemeliharaan 
Candi Borobudur ini adalah untuk memperoleh sumber air yang stabil yang akan 
dipergunakan untuk kegiatan pemeliharaan candi dan halaman. Sehingga tujuan dari 
pelestarian Candi Borobudur dapat tercapai jika pasokan air dapat berjalan lancar. 
Sehingga kegiatan pemeliharaan Candi Borobudur dapat berjalan maksimal selama 
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sepanjang tahun dan penyiraman tanaman di halaman Candi Borobudur juga terus 
dilakukan sehingga halaman selalu tampak asri. 

  
 

 Pembenahan Situs Sendang 

Situs Sendang merupakan situs yang ditemukan di dusun Brojonalan, Desa Wanurejo  pada 
Desember 2020 ketika Kementerian PUPR akan melakukan penggalian dalam rangka 
persiapan pembuatan jembatan pejalan kaki yang menghubungkan antara dusun 
Brojonalan,Desa Wanurejo dengan dusun Bojong, Kelurahan Mendut yang berada diatas 
sungai Progo. Karena sebagai situs yang berada di Kawasan Cagar Budaya Borobudur, 
maka situs tersebut menjadi tanggung jawab Balai Konservasi Borobudur dan harus 
dilindungi sebagai upaya pelestarian Kawasan Cagar Budaya Borobudur. Sehingga 
kedepan, dengan pembenahan situs Sendang tersebut bisa menjadi suatu destinasi 
alternatif dalam rangka pelestarian Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super 
Prioritas. 
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 Penataan Lingkungan Candi Mendut dan Candi Pawon 

Candi Mendut dan Candi Pawon merupakan komplek dari Candi Borobudur. Kedua Candi 
ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpsahkan dengan keberadaan Candi Borobudur. 
Dalam ritual agama Budha, kegiatan keagaamaan diawali dari Candi Mendut, kemudian 
melakukan pensucian di Candi Pawon sebelum menuju ke Candi Borobudur. 
Sebagai Candi yang merupakan satu kesatuan dari komplek Candi Borobudur, kedua Candi 
ini perlu dilakukan penataan, hal ini sebagai langkah untuk pendistribusian pengunjung 
yang menumpuk di Candi Borobudur sebagai upaya kelestarian Candi Borobudur. 
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 Penataan Situs Brongsongan 

Situs Brongsongan merupakan salah satu situs yang berada didalam Kawasan Cagar 
Budaya Borobudur, yang telah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional pada 
tahun 2014. 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. 
Sebagai langkah untuk mendukung kelestarian Candi Borobudur, situs ini dikembangkan 
sebagai salah satu destinasi sebagai upaya penyebaran pengunjung agar tidak menumpuk 
di candi Borobudur. 

  
 

 Penataan Situs Plandi 

Situs Plandi merupakan salah satu Situs yang terdapat di Sub Pelestarian 2 (SP 2) 
KCB Borobudur menurut Perpres 58 tahun 2014. Situs ini berada di Dusun Plandi, Desa 
Pasuruhan, Kec. Mertoyudan. Temuan yang ada saat ini adalah lingga & yoni serta struktur 
bata. BKB pernah melakukan ekskavasi di situs plandi tahun 2019. Dan tahun 2021 ini, 
rencana serah terima tanah situs oleh desa ke BKB dan sewa tanah untuk akses ke situs. 
Dengan ditetapkannya Candi Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, 
maka Situs Plandi dikembangkan menjadi tempat wisata alternatif sebagai langkah dalam 
pendistribusian pengunjung yang menumpuk di Candi Borobudur. Langkah ini sebagai 
upaya pelestarian Candi Borobudur. Dengan dijadikannya situs Plandi sebagai tempat 
wisata alternatif, maka situs tersebut perlu ditata sehingga bisa menambah kenyamanan 
pengunjung. 
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 Penataan Situs Brongsongan 
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sebagai salah satu destinasi sebagai upaya penyebaran pengunjung agar tidak menumpuk 
di candi Borobudur. 
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rencana serah terima tanah situs oleh desa ke BKB dan sewa tanah untuk akses ke situs. 
Dengan ditetapkannya Candi Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, 
maka Situs Plandi dikembangkan menjadi tempat wisata alternatif sebagai langkah dalam 
pendistribusian pengunjung yang menumpuk di Candi Borobudur. Langkah ini sebagai 
upaya pelestarian Candi Borobudur. Dengan dijadikannya situs Plandi sebagai tempat 
wisata alternatif, maka situs tersebut perlu ditata sehingga bisa menambah kenyamanan 
pengunjung. 
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 Penataan Situs Brongsongan 

  
 

 Penataan Situs Plandi 

  
 

 Peralatan Dukungan Destinasi Pariwisata 

Dalam meningkatkan pelindungan dan keterawatan Candi Borobudur, maka perlu adanya 
sarana dan prasarana yang memadai. Dengan ditetapkannya Candi Borobudur sebagai 
Destinasi Super Prioritas, maka perlu peningkatan upaya pelindungan dan perawatan 
Candi Borobudur. Dengan demikian maka perlu pengadaan peralatan yang mendukung 
upaya pelindungan dan pemeliharaan Candi Borobudur.  
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 Peralatan Dukungan Destinasi Pariwisata 
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 Pembenahan Saluran Drainase dan penataan Situs Dipan 

Situs Dipan  merupakan salah satu situs didalam Kawasan Cagar Budaya Borobudur yang 
telah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional pada tahun 2014. Riwayat Temuan 
Arkeologis di Situs Dipan ditemukan arca Mahakala dari bahan terakota tanpa bagian 
belakang dan asana (landasan). Arca ini disimpan di kantor BPCB Jawa Tengah. Selain itu 
juga ditemukan antefik dari bahan terakota yang disimpan di kantor Balai Konservasi 
Borobudur. Pada lahan yang sama juga ditemukan fragmen bata kuna dan batu andesit 
berbentuk kerucut dengan delapan sisi dan bagian atas yang terpotong selain itu juga 
ditemukan batu dengan pahatan stupa . 
Dengan ditetapkannya Candi Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, 
maka situs ini dikembangkan sebagai langkah pendistribusian yang menumpuk di Candi 
Borobudur. Namun situs ini mengalami permasalahan drainase yang belum baik, karena 
tanah dasar  situs tersebut berada sekitar 2 meter dibawah tanah. Untuk pelindungan situs 
tersebut dari ancaman kerusakan dan menambah kenyamanan pengunjung, maka perlu 
adanya pembenahan saluran drainase dan penataan situs Dipan. 
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 Penataan Situs Brongsongan 
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adalah tegalan dan persawahan. 
Sebagai langkah untuk mendukung kelestarian Candi Borobudur, situs ini dikembangkan 
sebagai salah satu destinasi sebagai upaya penyebaran pengunjung agar tidak menumpuk 
di candi Borobudur. 

  
 

 Penataan Situs Plandi 

Situs Plandi merupakan salah satu Situs yang terdapat di Sub Pelestarian 2 (SP 2) 
KCB Borobudur menurut Perpres 58 tahun 2014. Situs ini berada di Dusun Plandi, Desa 
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 Pembenahan Saluran Drainase dan penataan Situs Dipan 

Situs Dipan  merupakan salah satu situs didalam Kawasan Cagar Budaya Borobudur yang 
telah ditetapkan sebagai cagar budaya tingkat nasional pada tahun 2014. Riwayat Temuan 
Arkeologis di Situs Dipan ditemukan arca Mahakala dari bahan terakota tanpa bagian 
belakang dan asana (landasan). Arca ini disimpan di kantor BPCB Jawa Tengah. Selain itu 
juga ditemukan antefik dari bahan terakota yang disimpan di kantor Balai Konservasi 
Borobudur. Pada lahan yang sama juga ditemukan fragmen bata kuna dan batu andesit 
berbentuk kerucut dengan delapan sisi dan bagian atas yang terpotong selain itu juga 
ditemukan batu dengan pahatan stupa . 
Dengan ditetapkannya Candi Borobudur sebagai Destinasi Pariwisata Super Prioritas, 
maka situs ini dikembangkan sebagai langkah pendistribusian yang menumpuk di Candi 
Borobudur. Namun situs ini mengalami permasalahan drainase yang belum baik, karena 
tanah dasar  situs tersebut berada sekitar 2 meter dibawah tanah. Untuk pelindungan situs 
tersebut dari ancaman kerusakan dan menambah kenyamanan pengunjung, maka perlu 
adanya pembenahan saluran drainase dan penataan situs Dipan. 
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Output. 4 “ Layanan Sarana dan Prasarana Internal” 

Pada output ini mencakup kegiatan pengadaan sarana dan prasana yang mendukung tugas 
dan fungsi Balai Konservasi Borobudur. Kegiatan dalam output ini terdiri dari Pengadaan 
Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi dan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran. 
Dalam output ini targetnya adalah 62 unit dan tercapai semua. 
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Output. 5 “ Layanan Dukungan Manajemen Satker” 

Kegiatan diluar operasional pemeliharaan kantor pada Balai Konservasi Borobudur yang 
mendukung manajemen satuan kerja dikelompokkan dalam output Layanan Dukungan 
Manajemen Satker. Dalam kegiatan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Konservasi Borobudur. Pada output ini 
mencakup kegiatan peningkatan kemampuan SDM Balai Konservasi Borobudur dan kegiatan 
penanganan pandemic covid 19. 

  

  
 

Output.6 “ Layanan Perkantoran” 

Pada output layanan perkantoran ini mengampu kegiatan pembayaran gaji/tunjangan 
pegawai dan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Kegiatan tersebut merupakan 
kegiatan utama atau pokok yang melekat dalam satuan kerja. Pada tahun 2021 ini rencana 
target 1 layanan dan tercapai. 
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Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2021, Balai 
Konservasi Borobudur telah dapat melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab 
organisasi. Dalam pencapaiannya, Balai Konservasi Borobdur menggunakan strategi untuk 
dapat bisa menyeleraskan dengan perubahan-perubahan program yang ada di pemerintah 
pusat, dan tetap sesuai dengan renstra yang dimiliki oleh Balai Konservasi Borobudur. 
Sampai berakhirnya tahun anggaran 2021, Balai Konservasi Borobudur tetap bisa 
melaksanakan sasaran-sasaran kegiatan dengan baik. Adapun perbandingan realisasi capaian 
sasaran output kegiatan dengan rencana target sebagai berikut : 

No Program / Kegiatan Satuan 
 2021  

Target Realisasi % 

1 Event Internalisasi Cagar 
Budaya (5181.005) 

Event 
2.265 4.338 192 

2 Naskah pelestarian cagar 
budaya (5181.006) 

Naskah 
15 16 107 

3 Cagar budaya yang dilestarikan 
(5181.015) 

Cagar 
Budaya 

4 4 100 

4 Layanan Dukungan Manajemen 
Satker (5181.950) 

Layanan 
1 1 100 
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Output. 5 “ Layanan Dukungan Manajemen Satker” 

Kegiatan diluar operasional pemeliharaan kantor pada Balai Konservasi Borobudur yang 
mendukung manajemen satuan kerja dikelompokkan dalam output Layanan Dukungan 
Manajemen Satker. Dalam kegiatan ini mencakup kegiatan-kegiatan yang mendukung 
kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai Konservasi Borobudur. Pada output ini 
mencakup kegiatan peningkatan kemampuan SDM Balai Konservasi Borobudur dan kegiatan 
penanganan pandemic covid 19. 

  

  
 

Output.6 “ Layanan Perkantoran” 

Pada output layanan perkantoran ini mengampu kegiatan pembayaran gaji/tunjangan 
pegawai dan kegiatan Operasional dan Pemeliharaan Kantor. Kegiatan tersebut merupakan 
kegiatan utama atau pokok yang melekat dalam satuan kerja. Pada tahun 2021 ini rencana 
target 1 layanan dan tercapai. 
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Ditinjau dari capaian kinerja masing-masing sasaran untuk tahun 2021, Balai 
Konservasi Borobudur telah dapat melaksanakan tugas pokok yang menjadi tanggung jawab 
organisasi. Dalam pencapaiannya, Balai Konservasi Borobdur menggunakan strategi untuk 
dapat bisa menyeleraskan dengan perubahan-perubahan program yang ada di pemerintah 
pusat, dan tetap sesuai dengan renstra yang dimiliki oleh Balai Konservasi Borobudur. 
Sampai berakhirnya tahun anggaran 2021, Balai Konservasi Borobudur tetap bisa 
melaksanakan sasaran-sasaran kegiatan dengan baik. Adapun perbandingan realisasi capaian 
sasaran output kegiatan dengan rencana target sebagai berikut : 

No Program / Kegiatan Satuan 
 2021  

Target Realisasi % 

1 Event Internalisasi Cagar 
Budaya (5181.005) 

Event 
2.265 4.338 192 

2 Naskah pelestarian cagar 
budaya (5181.006) 

Naskah 
15 16 107 

3 Cagar budaya yang dilestarikan 
(5181.015) 

Cagar 
Budaya 

4 4 100 

4 Layanan Dukungan Manajemen 
Satker (5181.950) 

Layanan 
1 1 100 
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Sasaran Kegiatan 2 

Meningkatnya tata kelola  satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan. 
 
Indikator Kinerja Kegiatan 2  

[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB 
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021, Balai Konservasi Borobudur menetapkan nilai 
SAKIP adalah BB. Dan nilai yang dicapai pada tahun 2021 tersebut adalah A atau 81,10. Nilai 
ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. 
 
Meskipun sasaran dari kegiatan tersebut mengalami kenaikan, namun masih terdapat 
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target : 

1. Masih kurangnya penajaman dalam Renstra Balai Konservasi Borobudur terkait 
indikator tujuan ataupun rumusan sasaran. 

2. Belum menyajikan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja. 
3. Belum menyajikan penghargaan dari eksternal kemendikbud. 

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalisir kendala yang ada, yaitu dengan cara : 

No Program / Kegiatan Satuan 
 2021  

Target Realisasi % 

1 Event Internalisasi Cagar 
Budaya (5181.005) 

Event 
2.265 4.338 192 

2 Naskah pelestarian cagar 
budaya (5181.006) 

Naskah 
15 16 107 

3 Cagar budaya yang dilestarikan 
(5181.015) 

Cagar 
Budaya 

4 4 100 

4 Layanan Dukungan Manajemen 
Satker (5181.950) 

Layanan 
1 1 100 

5 Layanan Sarana dan Prasarana 
Internal (5181.951) 

Layanan 
1 1 100 

6 Layanan Perkantoran 
(5181.994) 

Layanan 
1 1 100 
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Sasaran Kegiatan 2 

Meningkatnya tata kelola  satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan. 
 
Indikator Kinerja Kegiatan 2  

[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB 
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021, Balai Konservasi Borobudur menetapkan nilai 
SAKIP adalah BB. Dan nilai yang dicapai pada tahun 2021 tersebut adalah A atau 81,10. Nilai 
ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. 
 
Meskipun sasaran dari kegiatan tersebut mengalami kenaikan, namun masih terdapat 
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target : 

1. Masih kurangnya penajaman dalam Renstra Balai Konservasi Borobudur terkait 
indikator tujuan ataupun rumusan sasaran. 

2. Belum menyajikan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja. 
3. Belum menyajikan penghargaan dari eksternal kemendikbud. 

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalisir kendala yang ada, yaitu dengan cara : 

1. Perlunya penajaman dalam Renstra Balai Konservasi Borobudur. 
2. Perlunya penyajian perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja. 
3. Perlunya menyajikan penghargaan dari eksternal kemendikbud.  

 
 

5 Layanan Sarana dan Prasarana 
Internal (5181.951) 

Layanan 
1 1 100 

6 Layanan Perkantoran 
(5181.994) 

Layanan 
1 1 100 
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[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94. 
Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian pada Satuan Kerja yang berasal dari nilai 
Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pada tahun 
2021, Balai Konservasi Borobudur menetapkan nilai Kinerja Anggaran pada Perjanjian 
Kinerja sebesar 94,6. Namun nilai Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur pada tahun 
2021 ini hanya tercapai sebesar 92,2. Ketercapaian nilai Kinerja Anggaran ini mengalami 
penurunan dari nilai Kinerja Anggaran tahun sebelumnya.  
 
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator kinerja adalah : 

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur TA 2021 yang belum 
optimal dikarenakan sebagian besar kegiatan dilaksanakan pada triwulan ke-IV; 

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Konservasi Borobudur TA 2021 
yang cukup rendah dikarenakan jumlah Anggaran yang dikelola pada tahun 2021 jauh 
lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun seblumnya. 

 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalisir kendala yang ada, yaitu dengan cara : 

1. Menaikkan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur dengan cara 
salah satunya memperketat pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal 
yang telah direncanakan; 

2. Menaikkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Konservasi Borobudur 
dengan cara antara lain meningkatkan dan memperkuat manajemen pengelolaan 
keuangan. 
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Sasaran Kegiatan 2 

Meningkatnya tata kelola  satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan. 
 
Indikator Kinerja Kegiatan 2  

[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB 
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021, Balai Konservasi Borobudur menetapkan nilai 
SAKIP adalah BB. Dan nilai yang dicapai pada tahun 2021 tersebut adalah A atau 81,10. Nilai 
ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. 
 
Meskipun sasaran dari kegiatan tersebut mengalami kenaikan, namun masih terdapat 
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target : 

1. Masih kurangnya penajaman dalam Renstra Balai Konservasi Borobudur terkait 
indikator tujuan ataupun rumusan sasaran. 

2. Belum menyajikan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja. 
3. Belum menyajikan penghargaan dari eksternal kemendikbud. 

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalisir kendala yang ada, yaitu dengan cara : 

1. Perlunya penajaman dalam Renstra Balai Konservasi Borobudur. 
2. Perlunya penyajian perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja. 
3. Perlunya menyajikan penghargaan dari eksternal kemendikbud.  

 
 

5 Layanan Sarana dan Prasarana 
Internal (5181.951) 

Layanan 
1 1 100 

6 Layanan Perkantoran 
(5181.994) 

Layanan 
1 1 100 
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Sasaran Kegiatan 2 

Meningkatnya tata kelola  satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan. 
 
Indikator Kinerja Kegiatan 2  

[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB 
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021, Balai Konservasi Borobudur menetapkan nilai 
SAKIP adalah BB. Dan nilai yang dicapai pada tahun 2021 tersebut adalah A atau 81,10. Nilai 
ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. 
 
Meskipun sasaran dari kegiatan tersebut mengalami kenaikan, namun masih terdapat 
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target : 

1. Masih kurangnya penajaman dalam Renstra Balai Konservasi Borobudur terkait 
indikator tujuan ataupun rumusan sasaran. 

2. Belum menyajikan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja. 
3. Belum menyajikan penghargaan dari eksternal kemendikbud. 

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalisir kendala yang ada, yaitu dengan cara : 

1. Perlunya penajaman dalam Renstra Balai Konservasi Borobudur. 
2. Perlunya penyajian perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja. 
3. Perlunya menyajikan penghargaan dari eksternal kemendikbud.  

 
 

5 Layanan Sarana dan Prasarana 
Internal (5181.951) 

Layanan 
1 1 100 

6 Layanan Perkantoran 
(5181.994) 

Layanan 
1 1 100 
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[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94. 
Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian pada Satuan Kerja yang berasal dari nilai 
Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pada tahun 
2021, Balai Konservasi Borobudur menetapkan nilai Kinerja Anggaran pada Perjanjian 
Kinerja sebesar 94,6. Namun nilai Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur pada tahun 
2021 ini hanya tercapai sebesar 92,2. Ketercapaian nilai Kinerja Anggaran ini mengalami 
penurunan dari nilai Kinerja Anggaran tahun sebelumnya.  
 
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator kinerja adalah : 

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur TA 2021 yang belum 
optimal dikarenakan sebagian besar kegiatan dilaksanakan pada triwulan ke-IV; 

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Konservasi Borobudur TA 2021 
yang cukup rendah dikarenakan jumlah Anggaran yang dikelola pada tahun 2021 jauh 
lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun seblumnya. 

 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalisir kendala yang ada, yaitu dengan cara : 

1. Menaikkan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur dengan cara 
salah satunya memperketat pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal 
yang telah direncanakan; 

2. Menaikkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Konservasi Borobudur 
dengan cara antara lain meningkatkan dan memperkuat manajemen pengelolaan 
keuangan. 
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Hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target antara 
lain : 
1. Perlunya reviu rencana induk pelestarian candi Borobudur 
2. Terbenturnya kegiatan fisik pada zona 1 Candi Borobudur yang harus dilaksanakan 

melalui HIA (Heritage Impact Assesment) 
3. Belum adanya grand design pelestarian situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 
 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
antara lain : 
1. Reviu rencana induk pelestarian Candi Borobudur 
2. Melakukan pemetaan kembali pekerjaan pada zona 1 Candi Borobdur. 
3. Menyusun grand design pelestarian situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 
 Penilaian dan Pemberian Kompensasi Temuan Cagar Budaya 

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan penyelamatan cagar budaya. Kegiatan 
penyelamatan dilaksanakan sebagai upaya untuk menghindarkan dan/atau 
menanggulangi benda temuan yang diduga cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, 
atau kemusnahan. 
Benda temuan yang diduga cagar budaya kemudian diamankan di Balai Konservasi 
Borobudur maupun Tempat Penampungan Cagar Budaya untuk kemudian dilaksanakan 
kajian terhadap benda temuan tersebut. Kajian ini dilaksanakan untuk menilai apakah 
benda temuan termasuk cagar budaya atau bukan cagar budaya. Jika termasuk cagar 
budaya, maka penemu berhak untuk memperoleh kompensasi berupa imbalan dan/atau 
insentif. 
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2. Melakukan pemetaan kembali pekerjaan pada zona 1 Candi Borobdur. 
3. Menyusun grand design pelestarian situs-situs di Kawasan Cagar Budaya Borobudur. 
 Penilaian dan Pemberian Kompensasi Temuan Cagar Budaya 

Kegiatan ini merupakan bagian dari kegiatan penyelamatan cagar budaya. Kegiatan 
penyelamatan dilaksanakan sebagai upaya untuk menghindarkan dan/atau 
menanggulangi benda temuan yang diduga cagar budaya dari kerusakan, kehancuran, 
atau kemusnahan. 
Benda temuan yang diduga cagar budaya kemudian diamankan di Balai Konservasi 
Borobudur maupun Tempat Penampungan Cagar Budaya untuk kemudian dilaksanakan 
kajian terhadap benda temuan tersebut. Kajian ini dilaksanakan untuk menilai apakah 
benda temuan termasuk cagar budaya atau bukan cagar budaya. Jika termasuk cagar 
budaya, maka penemu berhak untuk memperoleh kompensasi berupa imbalan dan/atau 
insentif. 
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Sasaran Kegiatan 2 

Meningkatnya tata kelola  satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan. 
 
Indikator Kinerja Kegiatan 2  

[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB 
Sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2021, Balai Konservasi Borobudur menetapkan nilai 
SAKIP adalah BB. Dan nilai yang dicapai pada tahun 2021 tersebut adalah A atau 81,10. Nilai 
ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. 
 
Meskipun sasaran dari kegiatan tersebut mengalami kenaikan, namun masih terdapat 
hambatan/kendala dan permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target : 

1. Masih kurangnya penajaman dalam Renstra Balai Konservasi Borobudur terkait 
indikator tujuan ataupun rumusan sasaran. 

2. Belum menyajikan perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja. 
3. Belum menyajikan penghargaan dari eksternal kemendikbud. 

Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalisir kendala yang ada, yaitu dengan cara : 

1. Perlunya penajaman dalam Renstra Balai Konservasi Borobudur. 
2. Perlunya penyajian perbandingan antara target dan realisasi capaian kinerja. 
3. Perlunya menyajikan penghargaan dari eksternal kemendikbud.  

 
 

5 Layanan Sarana dan Prasarana 
Internal (5181.951) 

Layanan 
1 1 100 

6 Layanan Perkantoran 
(5181.994) 

Layanan 
1 1 100 
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[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94. 
Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian pada Satuan Kerja yang berasal dari nilai 
Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pada tahun 
2021, Balai Konservasi Borobudur menetapkan nilai Kinerja Anggaran pada Perjanjian 
Kinerja sebesar 94,6. Namun nilai Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur pada tahun 
2021 ini hanya tercapai sebesar 92,2. Ketercapaian nilai Kinerja Anggaran ini mengalami 
penurunan dari nilai Kinerja Anggaran tahun sebelumnya.  
 
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator kinerja adalah : 

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur TA 2021 yang belum 
optimal dikarenakan sebagian besar kegiatan dilaksanakan pada triwulan ke-IV; 

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Konservasi Borobudur TA 2021 
yang cukup rendah dikarenakan jumlah Anggaran yang dikelola pada tahun 2021 jauh 
lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun seblumnya. 

 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalisir kendala yang ada, yaitu dengan cara : 

1. Menaikkan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur dengan cara 
salah satunya memperketat pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal 
yang telah direncanakan; 

2. Menaikkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Konservasi Borobudur 
dengan cara antara lain meningkatkan dan memperkuat manajemen pengelolaan 
keuangan. 
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Pagu anggaran Balai Konservasi Borobudur dalam DIPA tahun 2021 semula 
memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp.23.963.922.000,00. Namun seiring 
berjalannya waktu karena adanya kebijakan pemerintah pusat tentang refocusing anggaran 
dalam rangka penanganan pandemic covid 19, maka  pagu anggaran berkurang menjadi 
Rp.22.749.423.000,00 dan pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 
Rp.20.284.204.261,00 dengan persentase daya serap sebesar 89,16 %.  

Pagu anggaran tersebut diatas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 Sasaran 
Kegiatan dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan yang terdistribusi ke dalam 6 output kegiatan. 
Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing Sasaran/Indikator Kinerja Balai 
Konservasi Borobudur tahun 2021. 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Realisasi % 
Daya 
Serap 

[SK 1] Meningkatnya 
jumlah Cagar Budaya 
yang dikelola 
lewatmekanisme 
BLU 
 
[SK 2] Meningkatnya 
tata kelolasatuan 
kerja di lingkungan 
DitjenKebudayaan 
 

[IKK 1.1] Jumlah 
Cagar Budaya 
yang dilestarikan 
 
 
 
[IKK 2.1] Rata-
rata predikat 
SAKIP Satker 
minimal BB 
 
[IKK 2.2] Rata-
rata nilai Kinerja 

Rp.22.749.423.000 Rp.20.284.204.261 89,16 

b. Realisasi anggaran 
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dalam rangka penanganan pandemic covid 19, maka  pagu anggaran berkurang menjadi 
Rp.22.749.423.000,00 dan pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 
Rp.20.284.204.261,00 dengan persentase daya serap sebesar 89,16 %.  

Pagu anggaran tersebut diatas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 Sasaran 
Kegiatan dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan yang terdistribusi ke dalam 6 output kegiatan. 
Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing Sasaran/Indikator Kinerja Balai 
Konservasi Borobudur tahun 2021. 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Realisasi % 
Daya 
Serap 

[SK 1] Meningkatnya 
jumlah Cagar Budaya 
yang dikelola 
lewatmekanisme 
BLU 
 
[SK 2] Meningkatnya 
tata kelolasatuan 
kerja di lingkungan 
DitjenKebudayaan 
 

[IKK 1.1] Jumlah 
Cagar Budaya 
yang dilestarikan 
 
 
 
[IKK 2.1] Rata-
rata predikat 
SAKIP Satker 
minimal BB 
 
[IKK 2.2] Rata-
rata nilai Kinerja 

Rp.22.749.423.000 Rp.20.284.204.261 89,16 

b. Realisasi anggaran 
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Realisasi % 
Daya 
Serap 

[SK 1] Meningkatnya 
jumlah Cagar Budaya 
yang dikelola 
lewatmekanisme 
BLU 
 
[SK 2] Meningkatnya 
tata kelolasatuan 
kerja di lingkungan 
DitjenKebudayaan 
 

[IKK 1.1] Jumlah 
Cagar Budaya 
yang dilestarikan 
 
 
 
[IKK 2.1] Rata-
rata predikat 
SAKIP Satker 
minimal BB 
 
[IKK 2.2] Rata-
rata nilai Kinerja 
Anggaran atas 
Pelaksanaan RKA-
K/L Satker 
minimal 94 

Rp.22.749.423.000 Rp.20.284.204.261 89,16 

 

Efisiensi anggaran 

Pada Bulan April 2021, Balai Konservasi Borobudur mengalami perubahan pagu anggaran 
dari anggaran awal Rp.23.963.992.000,00 menjadi Rp.23.767.262.000,00. Pengurangan 
anggaran ini disebabkan karena adanya refoscusing tahap 1 atas kebijakan pemerintah dalam 
upaya penanganan pandemi covid 19. Kemudian pada bulan Juli 2021, anggaran Balai 
Konservasi Borobudur mengalami perubahan kembali, yaitu menjadi sebesar 
Rp.23.287.762.000,00 hal ini terjadi dikarenakan adanya refocusing tahap 3.  Pada bulan 
Agustus 2021 anggaran Balai Konservasi Borobudur mengalami perubahan kembali, yaitu 
menjadi sebesar Rp.22.749.423.000,00 hal ini terjadi akibat refocusing tahap 4 atas kebijakan 
pemerintah. Sehingga, selama tahun 2021 ini, Balai Konservasi Borobudur mengalami 3 kali 
perubahan anggaran. Akumulasi pengurangan anggaran selama tahun 2021 atas kebijakan 
pemerintah sebagai upaya penanganan pandemi covid 19 ini adalah sebesar 
RP.1.214.499.000,00. 
 
Reward Balai Konservasi Borobudur 
Beberapa reward/prestasi yang diperoleh Balai Konservasi Borobudur tahun 2021 sebagai 
berikut : 
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[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94. 
Nilai Kinerja Anggaran merupakan penilaian pada Satuan Kerja yang berasal dari nilai 
Evaluasi Kinerja Anggaran dan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran. Pada tahun 
2021, Balai Konservasi Borobudur menetapkan nilai Kinerja Anggaran pada Perjanjian 
Kinerja sebesar 94,6. Namun nilai Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur pada tahun 
2021 ini hanya tercapai sebesar 92,2. Ketercapaian nilai Kinerja Anggaran ini mengalami 
penurunan dari nilai Kinerja Anggaran tahun sebelumnya.  
 
Permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target indikator kinerja adalah : 

1. Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur TA 2021 yang belum 
optimal dikarenakan sebagian besar kegiatan dilaksanakan pada triwulan ke-IV; 

2. Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Konservasi Borobudur TA 2021 
yang cukup rendah dikarenakan jumlah Anggaran yang dikelola pada tahun 2021 jauh 
lebih banyak dibandingkan dengan tahun-tahun seblumnya. 

 
Beberapa langkah antisipasi yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai 
dengan mengupayakan strategi untuk meminimalisir kendala yang ada, yaitu dengan cara : 

1. Menaikkan nilai Evaluasi Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur dengan cara 
salah satunya memperketat pemantauan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan jadwal 
yang telah direncanakan; 

2. Menaikkan nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Balai Konservasi Borobudur 
dengan cara antara lain meningkatkan dan memperkuat manajemen pengelolaan 
keuangan. 
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Pagu anggaran Balai Konservasi Borobudur dalam DIPA tahun 2021 semula 
memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp.23.963.922.000,00. Namun seiring 
berjalannya waktu karena adanya kebijakan pemerintah pusat tentang refocusing anggaran 
dalam rangka penanganan pandemic covid 19, maka  pagu anggaran berkurang menjadi 
Rp.22.749.423.000,00 dan pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 
Rp.20.284.204.261,00 dengan persentase daya serap sebesar 89,16 %.  

Pagu anggaran tersebut diatas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 Sasaran 
Kegiatan dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan yang terdistribusi ke dalam 6 output kegiatan. 
Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing Sasaran/Indikator Kinerja Balai 
Konservasi Borobudur tahun 2021. 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Realisasi % 
Daya 
Serap 

[SK 1] Meningkatnya 
jumlah Cagar Budaya 
yang dikelola 
lewatmekanisme 
BLU 
 
[SK 2] Meningkatnya 
tata kelolasatuan 
kerja di lingkungan 
DitjenKebudayaan 
 

[IKK 1.1] Jumlah 
Cagar Budaya 
yang dilestarikan 
 
 
 
[IKK 2.1] Rata-
rata predikat 
SAKIP Satker 
minimal BB 
 
[IKK 2.2] Rata-
rata nilai Kinerja 

Rp.22.749.423.000 Rp.20.284.204.261 89,16 

b. Realisasi anggaran 
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Pagu anggaran Balai Konservasi Borobudur dalam DIPA tahun 2021 semula 
memperoleh alokasi anggaran dari APBN sebesar Rp.23.963.922.000,00. Namun seiring 
berjalannya waktu karena adanya kebijakan pemerintah pusat tentang refocusing anggaran 
dalam rangka penanganan pandemic covid 19, maka  pagu anggaran berkurang menjadi 
Rp.22.749.423.000,00 dan pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 
Rp.20.284.204.261,00 dengan persentase daya serap sebesar 89,16 %.  

Pagu anggaran tersebut diatas digunakan untuk membiayai pencapaian 2 Sasaran 
Kegiatan dengan 3 Indikator Kinerja Kegiatan yang terdistribusi ke dalam 6 output kegiatan. 
Berikut rincian penyerapan anggaran pada masing-masing Sasaran/Indikator Kinerja Balai 
Konservasi Borobudur tahun 2021. 

Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Realisasi % 
Daya 
Serap 

[SK 1] Meningkatnya 
jumlah Cagar Budaya 
yang dikelola 
lewatmekanisme 
BLU 
 
[SK 2] Meningkatnya 
tata kelolasatuan 
kerja di lingkungan 
DitjenKebudayaan 
 

[IKK 1.1] Jumlah 
Cagar Budaya 
yang dilestarikan 
 
 
 
[IKK 2.1] Rata-
rata predikat 
SAKIP Satker 
minimal BB 
 
[IKK 2.2] Rata-
rata nilai Kinerja 

Rp.22.749.423.000 Rp.20.284.204.261 89,16 

b. Realisasi anggaran b. Realisasi Anggaran
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Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Anggaran Realisasi % 
Daya 
Serap 

[SK 1] Meningkatnya 
jumlah Cagar Budaya 
yang dikelola 
lewatmekanisme 
BLU 
 
[SK 2] Meningkatnya 
tata kelolasatuan 
kerja di lingkungan 
DitjenKebudayaan 
 

[IKK 1.1] Jumlah 
Cagar Budaya 
yang dilestarikan 
 
 
 
[IKK 2.1] Rata-
rata predikat 
SAKIP Satker 
minimal BB 
 
[IKK 2.2] Rata-
rata nilai Kinerja 
Anggaran atas 
Pelaksanaan RKA-
K/L Satker 
minimal 94 

Rp.22.749.423.000 Rp.20.284.204.261 89,16 

 

Efisiensi anggaran 

Pada Bulan April 2021, Balai Konservasi Borobudur mengalami perubahan pagu anggaran 
dari anggaran awal Rp.23.963.992.000,00 menjadi Rp.23.767.262.000,00. Pengurangan 
anggaran ini disebabkan karena adanya refoscusing tahap 1 atas kebijakan pemerintah dalam 
upaya penanganan pandemi covid 19. Kemudian pada bulan Juli 2021, anggaran Balai 
Konservasi Borobudur mengalami perubahan kembali, yaitu menjadi sebesar 
Rp.23.287.762.000,00 hal ini terjadi dikarenakan adanya refocusing tahap 3.  Pada bulan 
Agustus 2021 anggaran Balai Konservasi Borobudur mengalami perubahan kembali, yaitu 
menjadi sebesar Rp.22.749.423.000,00 hal ini terjadi akibat refocusing tahap 4 atas kebijakan 
pemerintah. Sehingga, selama tahun 2021 ini, Balai Konservasi Borobudur mengalami 3 kali 
perubahan anggaran. Akumulasi pengurangan anggaran selama tahun 2021 atas kebijakan 
pemerintah sebagai upaya penanganan pandemi covid 19 ini adalah sebesar 
RP.1.214.499.000,00. 
 
Reward Balai Konservasi Borobudur 
Beberapa reward/prestasi yang diperoleh Balai Konservasi Borobudur tahun 2021 sebagai 
berikut : 
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Anggaran atas 
Pelaksanaan RKA-
K/L Satker 
minimal 94 

 

Efisiensi anggaran 

Pada Bulan April 2021, Balai Konservasi Borobudur mengalami perubahan pagu anggaran 
dari anggaran awal Rp.23.963.992.000,00 menjadi Rp.23.767.262.000,00. Pengurangan 
anggaran ini disebabkan karena adanya refoscusing tahap 1 atas kebijakan pemerintah dalam 
upaya penanganan pandemi covid 19. Kemudian pada bulan Juli 2021, anggaran Balai 
Konservasi Borobudur mengalami perubahan kembali, yaitu menjadi sebesar 
Rp.23.287.762.000,00 hal ini terjadi dikarenakan adanya refocusing tahap 3.  Pada bulan 
Agustus 2021 anggaran Balai Konservasi Borobudur mengalami perubahan kembali, yaitu 
menjadi sebesar Rp.22.749.423.000,00 hal ini terjadi akibat refocusing tahap 4 atas kebijakan 
pemerintah. Sehingga, selama tahun 2021 ini, Balai Konservasi Borobudur mengalami 3 kali 
perubahan anggaran. Akumulasi pengurangan anggaran selama tahun 2021 atas kebijakan 
pemerintah sebagai upaya penanganan pandemi covid 19 ini adalah sebesar 
RP.1.214.499.000,00. 
 
Reward Balai Konservasi Borobudur 
Beberapa reward/prestasi yang diperoleh Balai Konservasi Borobudur tahun 2021 sebagai 
berikut : 
1. Penghargaan Satuan Kerja terbaik 1 pelaksanaan penggunaan ung persediaan melalui 

Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Sistem Market Place dan Digital Payment. 
2. Nilai hasil Evaluasi SAKIP tahun 2021  masuk dalam kategori A dengan nilai 81,10.  
3. Nilai Kinerja E-Office Balai Konservasi Borobudur melalui Aplikasi Sinde pada akhir bulan 

Desember 2021 memperoleh nilai 100 dengan peringkat no 1. 
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Anggaran atas 
Pelaksanaan RKA-
K/L Satker 
minimal 94 

 

Efisiensi anggaran 

Pada Bulan April 2021, Balai Konservasi Borobudur mengalami perubahan pagu anggaran 
dari anggaran awal Rp.23.963.992.000,00 menjadi Rp.23.767.262.000,00. Pengurangan 
anggaran ini disebabkan karena adanya refoscusing tahap 1 atas kebijakan pemerintah dalam 
upaya penanganan pandemi covid 19. Kemudian pada bulan Juli 2021, anggaran Balai 
Konservasi Borobudur mengalami perubahan kembali, yaitu menjadi sebesar 
Rp.23.287.762.000,00 hal ini terjadi dikarenakan adanya refocusing tahap 3.  Pada bulan 
Agustus 2021 anggaran Balai Konservasi Borobudur mengalami perubahan kembali, yaitu 
menjadi sebesar Rp.22.749.423.000,00 hal ini terjadi akibat refocusing tahap 4 atas kebijakan 
pemerintah. Sehingga, selama tahun 2021 ini, Balai Konservasi Borobudur mengalami 3 kali 
perubahan anggaran. Akumulasi pengurangan anggaran selama tahun 2021 atas kebijakan 
pemerintah sebagai upaya penanganan pandemi covid 19 ini adalah sebesar 
RP.1.214.499.000,00. 
 
Reward Balai Konservasi Borobudur 
Beberapa reward/prestasi yang diperoleh Balai Konservasi Borobudur tahun 2021 sebagai 
berikut : 
1. Penghargaan Satuan Kerja terbaik 1 pelaksanaan penggunaan ung persediaan melalui 

Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Sistem Market Place dan Digital Payment. 
2. Nilai hasil Evaluasi SAKIP tahun 2021  masuk dalam kategori A dengan nilai 81,10.  
3. Nilai Kinerja E-Office Balai Konservasi Borobudur melalui Aplikasi Sinde pada akhir bulan 

Desember 2021 memperoleh nilai 100 dengan peringkat no 1. 
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Anggaran atas 
Pelaksanaan RKA-
K/L Satker 
minimal 94 

 

Efisiensi anggaran 

Pada Bulan April 2021, Balai Konservasi Borobudur mengalami perubahan pagu anggaran 
dari anggaran awal Rp.23.963.992.000,00 menjadi Rp.23.767.262.000,00. Pengurangan 
anggaran ini disebabkan karena adanya refoscusing tahap 1 atas kebijakan pemerintah dalam 
upaya penanganan pandemi covid 19. Kemudian pada bulan Juli 2021, anggaran Balai 
Konservasi Borobudur mengalami perubahan kembali, yaitu menjadi sebesar 
Rp.23.287.762.000,00 hal ini terjadi dikarenakan adanya refocusing tahap 3.  Pada bulan 
Agustus 2021 anggaran Balai Konservasi Borobudur mengalami perubahan kembali, yaitu 
menjadi sebesar Rp.22.749.423.000,00 hal ini terjadi akibat refocusing tahap 4 atas kebijakan 
pemerintah. Sehingga, selama tahun 2021 ini, Balai Konservasi Borobudur mengalami 3 kali 
perubahan anggaran. Akumulasi pengurangan anggaran selama tahun 2021 atas kebijakan 
pemerintah sebagai upaya penanganan pandemi covid 19 ini adalah sebesar 
RP.1.214.499.000,00. 
 
Reward Balai Konservasi Borobudur 
Beberapa reward/prestasi yang diperoleh Balai Konservasi Borobudur tahun 2021 sebagai 
berikut : 
1. Penghargaan Satuan Kerja terbaik 1 pelaksanaan penggunaan ung persediaan melalui 

Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Sistem Market Place dan Digital Payment. 
2. Nilai hasil Evaluasi SAKIP tahun 2021  masuk dalam kategori A dengan nilai 81,10.  
3. Nilai Kinerja E-Office Balai Konservasi Borobudur melalui Aplikasi Sinde pada akhir bulan 

Desember 2021 memperoleh nilai 100 dengan peringkat no 1. 
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BAB IV PENUTUP 
 

Secara  umum,  Kinerja  Balai  Konservasi  Borobudur  selama  tahun  2021 dapat   

dinyatakan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target 
yang ditetapkan dan menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 
tercapainya semua program dan kegiatan yang menjadi sasaran strategisnya sesuai dengan 
yang telah ditetapkan di tahun 2021.  

Berdasarkan realisasi anggaran disimpulkan bahwa pagu anggaran sebesar 
Rp.22.749.423.000,00 dapat terserap sebesar Rp.20.284.204.261,00 atau sebesar 89,16%. 
Berikut ini ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan. 

 
 
 

           

          
 

Hasil evaluasi kinerja, pencapaian kinerja yang baik ini tentunya tidak terlepas dari 
peran dan koordinasi yang baik dari seluruh pegawai di Balai Konservasi Borobudur. Namun, 
pencapaian kinerja ini tentunya bisa ditingkatkan ke depan, sebab masih ada beberapa hal di 
tahun 2021 ini yang perlu mendapat perhatian antara lain: 
1. Kegiatan fisik yang didahului dengan Heritage Impact Assesment (HIA) harus 

memperhatikan manajemen waktu pelaksanaan kegiatan. 
2. Belum adanya rencana induk pelestarian Kawasan Cagar Budaya Borobudur 
3. Pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu. 

Kinerja Keuangan Capaian Indikator Kinerja 
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BAB IV PENUTUP 
 

Secara  umum,  Kinerja  Balai  Konservasi  Borobudur  selama  tahun  2021 dapat   

dinyatakan berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk mendukung pencapaian target 
yang ditetapkan dan menunjukkan kinerja yang baik. Hal tersebut dapat dilihat dari 
tercapainya semua program dan kegiatan yang menjadi sasaran strategisnya sesuai dengan 
yang telah ditetapkan di tahun 2021.  

Berdasarkan realisasi anggaran disimpulkan bahwa pagu anggaran sebesar 
Rp.22.749.423.000,00 dapat terserap sebesar Rp.20.284.204.261,00 atau sebesar 89,16%. 
Berikut ini ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan. 

 
 
 

           

          
 

Hasil evaluasi kinerja, pencapaian kinerja yang baik ini tentunya tidak terlepas dari 
peran dan koordinasi yang baik dari seluruh pegawai di Balai Konservasi Borobudur. Namun, 
pencapaian kinerja ini tentunya bisa ditingkatkan ke depan, sebab masih ada beberapa hal di 
tahun 2021 ini yang perlu mendapat perhatian antara lain: 
1. Kegiatan fisik yang didahului dengan Heritage Impact Assesment (HIA) harus 

memperhatikan manajemen waktu pelaksanaan kegiatan. 
2. Belum adanya rencana induk pelestarian Kawasan Cagar Budaya Borobudur 
3. Pelaksanaan kegiatan belum tepat waktu. 

Kinerja Keuangan Capaian Indikator Kinerja 
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4. Indikator Tujuan pada Renstra yang belum selaras. 
5. Masih rendahnya nilai Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur. 

 
Usaha untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan 

dilakukan ke depan antara lain :  
1. Menyiapkan Heritage Impact Assesment (HIA) setiap kegiatan fisik yang berada di Candi 

Borobudur. 
2. Perlunya menyusun rencana induk pelestarian Kawasan Cagar Budaya Borobudur 
3. Membuat komitmen anatara pimpinan dan pelaksana teknis terkait pelaksanaan kegiatan. 
4. Perlunya melakukan reviu Rensrta. 
5. Meningkatkan nilai Kinerja Anggaran Balai Konservasi Borobudur. 

 
Borobudur,    Januari  2021 
Kepala, 
 
 
Wiwit Kasiyati,S.S M.A 
NIP 196808071998022001 

BALAI KONSERVASI BOROBUDUR  
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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 2021
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,02 Desember 2021

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 2021

1 [SK 1] Meningkatnya jumlah Cagar
Budaya yang dikelola lewat
mekanisme BLU

[IKK 1.1] Jumlah Cagar Budaya yang
dilestarikan

4

2 [SK 2] Meningkatnya tata kelola
satuan kerja di lingkungan Ditjen
Kebudayaan

[IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP
Satker minimal BB

BB

[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja
Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Satker minimal 94

94.6
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No Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 5181 Pelestarian dan Pengelolaan Peninggalan Purbakala Rp. 12.183.276.000

2 5180 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Kebudayaan

Rp. 10.566.147.000

TOTAL Rp. 22.749.423.000

Direktur Jenderal Kebudayaan

Hilmar Farid, Ph.D

Magelang,02 Desember 2021

Kepala Balai Konservasi Borobudur

Wiwit Kasiyati, S.S., M.A.
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Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
BALAI KONSERVASI BOROBUDUR

Tahun 2021

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 yang
dikelola lewat mekanisme
BLU

[IKK 1.1] Jumlah Cagar
Budaya yang
dilestarikan

CB 4 TW1 : 0

TW2 : 1

TW3 : 1

TW4 : 4

TW1 : 0

TW2 : 0

TW3 : 0

TW4 : 4

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Persiapan pelaksanaan pekerjaan
Kendala / Permasalahan :
Kendala dan permasalahan tidak ada
Strategi / Tindak Lanjut :
Tidak ada tindak lanjut

TW2 :
Progress / Kegiatan :
penysunan jasa konsultan kegiatan fisik dukungan
pariwisata super prioritas, pelaksanaan
pemeliharaan dan pengamanan candi Borobudur,
Mendut, Pawon dan Kawasan Cagar Budaya
Borobudur
Kendala / Permasalahan :
Adanya kentuan pelaksanaan kegiatan fisik yang
dilaksanakan pada bangunan candi dan
kawasannya harus ada HIA (Herirage Impact
Assesment)dari UNESCO yang mengakibatkan
semua pekerjaan di keempat situs tertunda.
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan revisi kegiatan yang bisa dilaksanakan
tanpa adanya HIA (Heritage Impact Assesment)

TW3 :
Progress / Kegiatan :
-Pelaksanaan kegiatan rutin pengamanan dan
pemeliharaan candi Borobudur, Mendut, Pawon
dan Kawasan cagar budaya Borobudur -
Pelaksanaan tender kegiatan dukungan pariwisata
super prioritas.
Kendala / Permasalahan :
Beberapa kegiatan fisik dukungan pariwisata
super prioritas mengalami kendala terkait dengan
HIA (Heritage Impact Assesment) dari Unesco.
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan pemetaan kegiatan yang terkendala
dengan HIA (Heritage Impact Assesment)

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Indikator kinerja kegiatan berupa cagar budaya
telah tercapai pada triwulan 4.
Kendala / Permasalahan :
Permasalahan pencapaian indikator ini terjadi
karena beberapa kegiatan fisik yang diampu oleh
anggaran destinasi pariwisata super prioritas
terbentur dengan adanya Heritage Impact
assesment (HIA) dari Unesco
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan pemetaan ulang item pekerjaan fisik,
dan merevisi menjadi kegiatan yang tidak
terkendala dengan HIA
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2 [SK 1.0] Meningkatnya
jumlah Cagar Budaya yang
dikelola lewat mekanisme
BLU

[IKK 1.2] Jumlah Cagar
Budaya yang dikelola
lewat mekanisme BLU

CB - TW1 :

TW2 :

TW3 :

TW4 :

TW1 : -

TW2 : -

TW3 : 0

TW4 : -

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Tidak ada progress
Kendala / Permasalahan :
Tidak ada kendala
Strategi / Tindak Lanjut :
Tidak ada tindak lanjut

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Tidak ada progres
Kendala / Permasalahan :
Tidak ada target untuk IKK ini
Strategi / Tindak Lanjut :
Tidak ada tindak lanjut

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Tidak ada kegiatan pengelolaan cagar budaya
melalui mekanisme BLU
Kendala / Permasalahan :
tidak ada kendala
Strategi / Tindak Lanjut :
tidak ada strategi lebih lanjut

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Tidak ada alokasi kegiatan untuk indikator cagar
budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU
Kendala / Permasalahan :
Tidak ada alokasi kegiatan untuk indikator cagar
budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU
Strategi / Tindak Lanjut :
Tidak ada alokasi kegiatan untuk indikator cagar
budaya yang dikelola lewat mekanisme BLU

2 [SK 2.0] Meningkatnya tata
kelola satuan kerja di
lingkungan Ditjen
Kebudayaan

[IKK 2.1] Rata-rata
predikat SAKIP Satker
minimal BB

predikat BB TW1 : -

TW2 : -

TW3 : -

TW4 : BB

TW1 : -

TW2 : -

TW3 : -

TW4 : A

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Sesuai dengan jadwal penilaian sakip pada TW 4
Kendala / Permasalahan :
Kendala dan permasalahan tidak ada
Strategi / Tindak Lanjut :
Tidak ada rekomendasi atau tindak lanjut

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Mempersiapkan dokumen-dokumen yang yang
menjadi penilaian SAKIP. Progres pelaksanaan
berupa penyusunan Rencana Kerja Tahunan
Kendala / Permasalahan :
Tidak ada kendala, sesuai jadwal tercapai pada
triwulan 4
Strategi / Tindak Lanjut :
Penyusunan dokumen diusahakan sesuai jadwal
penyusunan

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Predikat sakip akan tercapai pada triwulan 4
Kendala / Permasalahan :
tidak ada kendala dalam pencapaian nilai sakip
Strategi / Tindak Lanjut :
tidak ada tindak lanjut

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Target untuk predikat nilai SAKIP melebihi target
Kendala / Permasalahan :
kendala yaitu pada pencapaian sasaran / kinerja
organisasi
Strategi / Tindak Lanjut :
Memperjelas sasran kinerja organisasi
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2 [SK 2.0] Meningkatnya tata
kelola satuan kerja di
lingkungan Ditjen
Kebudayaan

[IKK 2.2] Rata-rata nilai
Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L
Satker minimal 94

nilai 94.6 TW1 : 0

TW2 : 0

TW3 : 0

TW4 : 94.6

TW1 : 0

TW2 : 0

TW3 : 0

TW4 : 92.2

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Progress sesuai jadwal pada TW 4
Kendala / Permasalahan :
Tidak ada kendala
Strategi / Tindak Lanjut :
Tidak ada tindak lanjut atau rekomendasi

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Melakukan pemantauan terkait pelaksanaan
realiasasi anggaran yang dilakukan satua kerja
Kendala / Permasalahan :
Tidak permasalahan, penilaian kinerja anggaran
dilaksanakan pada triwulan 4
Strategi / Tindak Lanjut :
Memantau secara tepat realisasi anggaran
disesuaikan dengan target rencana realisasi fisik
dan realisasi anggaran

TW3 :
Progress / Kegiatan :
inerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L akan
tercapai pada triwulan 4
Kendala / Permasalahan :
Tidak ada permasalahan/kendala
Strategi / Tindak Lanjut :
tidak ada tindak lanjut

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Target nilai kinerja anggaran tidak sesuai dengan
target
Kendala / Permasalahan :
Permasalahan dikarenakan nilai IKPA dan nilai EKA
yang rendah. hal ini disebabkan karena rendahnya
nilai deviasi halaman 3 DIPA dan rendahnya
penyerapan anggaran serta rendahnya nilai
efisiensi
Strategi / Tindak Lanjut :
perlu melakukan tindak lanjut hasil dari evaluasi
nilai IKPA ataupun EKA
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Pengukuran Kinerja Rincian Output

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

1 Naskah Pelestarian Cagar
Budaya

15 Rekomendasi Kebijakan 0 2 2 16 Rp. 737.923.000

2 [100] Dokumentasi dan Publikasi Cagar
Budaya

15 Rekomendasi Kebijakan 0 1 1 4 Rp. 189.528.000

3 [101] Kajian Pelestarian Cagar Budaya 15 Rekomendasi Kebijakan 0 1 1 12 Rp. 548.395.000

4 Masyarakat yang
Mengapresiasi Cagar Budaya

2385 Orang 75 465 914 4338 Rp. 1.451.646.000

5 [100] Internalisasi dan Aktualisasi Nilai
Cagar Budaya

2385 Orang 75 465 914 3170 Rp. 515.845.000

6 [101] Internalisasi dan Aktualisasi Nilai
Cagar Budaya (Destinasi Pariwisata

Super Prioritas)

2385 Orang 0 0 0 1168 Rp. 935.801.000

7 Cagar Budaya Yang
Dilestarikan

4 Unit 0 0 0 4 Rp. 9.993.707.000

8 [100] Cagar Budaya Yang Dilindungi 4 Unit 0 0 0 4 Rp. 822.800.000

9 [103] Cagar Budaya Yang Dilindungi
(Destinasi Pariwisata Super Prioritas)

4 Unit 0 0 0 4 Rp. 9.170.907.000

10 Layanan Perkantoran 1 Layanan 0.24 0.48 0.72 1 Rp. 9.552.468.000

11 [001] Gaji dan Tunjangan 1 Layanan 0.24 0.48 0.72 1 Rp. 5.372.718.000

12 [002] Operasional Perkantoran 1 Layanan 0.24 0.48 0.72 1 Rp. 4.179.750.000

13 Layanan Dukungan
Manajemen Satker

1 Layanan 0.24 0.48 0.72 1 Rp. 432.464.000

14 [105] Layanan Ketatausahaan 1 Layanan 0.24 0.48 0.72 1 Rp. 432.464.000

15 Layanan Sarana Internal 62 Unit 0 24 48 62 Rp. 581.215.000

16 [996] Pengadaan Perangkat Pengolah
Data dan Komunikasi

62 Unit 0 24 24 38 Rp. 460.260.000

17 [997] Pengadaan Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran

62 Unit 0 0 24 24 Rp. 120.955.000

TOTAL JUMLAH PAGU Rp. 22.749.423.000
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Magelang,12 Januari 2022

Kepala Balai Konservasi Borobudur

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





CHECKLIST REVIU 

No Pernyataan Check 
list 

I Format 1. Laporan Kinerja (LKj) telah
menampilkan data penting Instansi
Pemerintah (IP)

√ 

2. LKj telah menyajikan informasi target
kinerja

√ 

3. LKj telah menyajikan capaian kinerja
IP yang memadai

√ 

4. Telah menyajikan dengan lampiran
yang mendukung informasi pada
badan laporan

√ 

5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke
depan

√ 

6. Telah menyajikan akuntabilitas
keuangan

√ 

II Mekanisme 1. LKj IP disusun oleh unit  kerja yang
memiliki tugas fungsi untuk itu

√ 

2. Informasi yang disampaikan dalam LKj
telah didukung dengan data yang
memadai

√ 

3. Telah terdapat mekanisme
penyampaian data dan informasi dari
unit kerja ke unit penyusun LKj

√ 

4. Telah ditetapkan penanggung jawab
pengumpulan data/ informasi di setiap
unit kerja

√ 

5. Data/informasi kinerja yang
disampaikan dalam LKj telah diyakini
keandalannya

√ 

6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah
diketahui oleh unit kerja terkait

√
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No Pernyataan Check 
list 

III Substansi 1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah 
sesuai dengan tujuan/sasaran dalam 
perjanjian kinerja 

√ 

  2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah 
selaras dengan rencana strategis 

√ 

  3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, 
maka terdapat penjelasan yang 
memadai 

√ 

  4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah 
sesuai dengan tujuan/sasaran dalam 
Indikator Kinerja 

√ 

  5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah 
sesuai dengan tujuan/sasaran dalam 
Indikator Kinerja Utama 

√ 

  6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, 
maka terdapat penjelasan yang 
memadai 

√ 

  7. Telah terdapat perbandingan data 
kinerja dengan tahun lalu, standar 
nasional dan sebagainya yang 
bermanfaat 

√ 

  8. IKU dan IK telah cukup mengukur 
tujuan/sasaran 

√ 

  9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan 
yang memadai 

√ 

  10. IKU dan IK telah SMART √ 

 




