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KATA PENGANTAR
Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, atas berkat dan rahmatNya,
Museum Perumusan Naskah Proklamasi telah berhasil menyelesaikan
penyusunan Laporan Kinerja (LAKIN) tahun 2021 dengan tepat waktu. Sesuai
dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Republik Indonesia 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis
Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan
Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan Peraturan Presiden Nomor
29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
telah mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintah untuk menyusun
laporan kinerja setiap tahun.
Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada tahun 2021 menetapkan 2
sasaran kinerja kegiatan yaitu meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan
sejarah didukung dengan 3 indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah
kunjungan cagar budaya dalam kegiatan pengelolaan permuseuman di
program pelestarian budaya dan rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB
dan rata-rata nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L satker
minimal 94 dalam kegiatan layanan dukungan manajemen di program
meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan.
Melalui laporan kinerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran
objektif tentang kinerja yang dihasilkan oleh Museum Perumusan Naskah
Proklamasi pada tahun 2021. Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai
bahan evaluasi perencanaan program/kegiatan dan anggaran, serta
peningkatan kinerja di tahun mendatang.
Jakarta, 31 Januari 2022
Kepala

Drs. Harry Trisatya Wahyu, M. M
NIp. 196511141990031002
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IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi 2021 secara garis
besar berisikan informasi mengenai pencapaian 2 sasaran kinerja kegiatan
yaitu meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan sejarah didukung dengan
1 indikator kinerja kegiatan yaitu jumlah kunjungan cagar budaya dan
meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan Direktorat Jenderal
Kebudayaan didukung dengan 2 indikator kinerja kegiatan yaitu rata-rata
predikat SAKIP Satker minimal BB dan rata-rata nilai kinerja anggaran atas
pelaksanaan RKA-K/L satker minimal 94 sebagaimana ditetapkan dalam
Perjanjian Kinerja.
Secara umum, capaian kinerjanya adalah sebagai berikut:
SASARAN KINERJA KEGIATAN #1. Meningkatnya jumlah kunjungan
peninggalan sejarah didukung dengan 1 indikator kinerja kinerja yaitu

Tabel 1. Target & Realisasi Sasaran Kinerja Kegiatan #1 Meningkatnya jumlah kunjungan peninggalan
sejarah
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Grafik 1. Target & Realisasi Sasaran Kinerja Kegiatan #1
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Keberhasilan utama Sasaran Kinerja Kegiatan #1 Meningkatknya Jumlah
Kunjungan Peninggalan Sejarah dengan Indikator Kinerja Kegiatan #1
Jumlah Kunjungan Cagar Budaya salah satunya adalah kerjasama dengan
berbagai komunitas. Tidak hanya komunitas sejarah dan budaya, Museum
Perumusan Naskah Proklamasi mencoba membuka kerjasama dengan
komunitas arsitektuk, komunitas seni, dan komunitas pengembangan digital
dan milenial. Tujuan dari kerjasama tsb untuk memulai menjadikan Museum
Perumusan Naskah Proklamasi menjadi milik publik namun tidak keluar
jauh dari aspek historikal museum itu sendiri.
Selain itu, pemilihan tema serta tanda pagar atau hashtag di setiap artikel
yang diterbitkan di media sosial sangat membantu publikasi kegiatan daring
yang dilakukan secara live atau langsung di beberapa media sosial.
Didukung dengan sarana dan prasarana virtual aplikasi zoom untuk
menyebarkan informasi sejarah dan museum sehingga kegiatan yang
berlangsung dapat diakses ke seluruh pelosok Indonesia yang memiliki akses
internet. Oleh karena itu, Museum Perumusan Naskah Proklamasi harus
lebih kreatif dalam menciptakan kegiatan-kegiatan daring. Hasilnya,
penjaringan peserta lebih tinggi dibanding dengan kegiatan yang
dilaksanakan secara luring yang terbatas pada wilayah kerja tertentu.
Target dalam Petunjuk Operasional Kegiatan pada RKA-KL satker terdapat
perbedaan dengan target yang ada di rencana strategis dan perjanjian kinerja.
Hal ini disebabkan pada saat satker mengalami refocusing atau pemotongan
anggaran, terdapat kebijakan unit utama eselon 1 untuk mengurangi target
dalam RKA-KL dan POK. Namun hal ini tidak berpengaruh secara signifikan
karena realisasi pada indikator kinerja kegiatan masih bisa tercapai.
SASARAN KINERJA KEGIATAN #2 Meningkatnya tata kelola satuan
kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan
Didukung dengan 2 indikator kinerja kinerja yaitu

Tabel 2. Target & Realisasi Sasaran Kinerja Kegiatan #2 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di
Lingkungan Ditjen Kebudayaan
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Grafik 2. Target dan realisasi Sasaran Kinerja Kegiatan #2 Meningkatnya tata kelola satuan kerja di
Lingkungan Ditjen Kebudayaan

Sasaran Kinerja Kegiatan #2 dengan Indikator Kinerja Kegiatan #1 Ratarata predikat SAKIP Satker minimal BB merupakan indikator milik
Direktorat Jenderal Kebudayaan yang pelaksanaannya didukung oleh
kegiatan dukungan manajemen yang dialokasikan kepada setiap satuan kerja
di lingkungan Ditjen Kebudayaan. Sasaran kegiatan ini ditetapkan untuk
mendukung terwujudnya tujuan pada setiap satuan kerja yakni
Perbaikan skor predikat SAKIP pada satuan kerja dalam hal ini termasuk
Museum Perumusan Naskah Proklamasi;
Perbaikan manajemen berbasis pada akuntabilitas kinerja dan
produktivitas layanan internal satuan kerja
Memperkuat implementasi siklus SAKIP yang dilaksanakan oleh satker
dengan indikator meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan
Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki indikator rata-rata predikat
pada setiap satker minimal BB sebagaimana telah ditetapkan dalam
renstra direktorat jenderal kebudayaan tahun 2020-2024.
Indikator Kinerja Kegiatan #2 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran
atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94 merupakan capaian
kinerja atas penggunaan anggaran yang tertuang dalam dokumen
anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai kinerja anggaran diukur dari
nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot tertimbang. Pada tahun
2021 Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L
Museum Perumusan Naskah Proklamasi tidak dapat mencapai target
yaitu minimal sebesar 94,6. Dapat dilihat dari tabel diatas, target
Museum Perumusan Naskah Proklamasi tidak dapat terpenuhi, dengan
nilai 88.9.
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Dengan komposisi rincian belanja pagu revisi terakhir sebagai
berikut :

Tabel 3. Komposisi Rincian Anggaran

Belanja Pegawai
13%
Belanja Modal
33%

Belanja Barang
54%

Tabel 4. Pagu dan realisasi per program
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Pagu anggaran Museum Perumusan Naskah Proklamasi dalam DIPA
tahun
2021
sebesar
11.560.778.000
(Program
Pengelolaan
Permuseuman sebesar Rp. 3.016.642.000 dan Program Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lainnya
Ditjen
Kebudayaan sebesar Rp. 8.544.136.000). Refocusing anggaran pada
bulan Juli 2021 sebanyak 2 kali sebesar Rp. 681.066.000 dengan pagu
awal Rp. 12,160,192,000 menjadi Rp. 11,479,126,000 (Program
Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan dengan pagu Rp.
373.696.000 dan Program Dukungan Manajemen dengan pagu Rp.
307.370.000). Penambahan pagu anggaran pada akun gaji dan
tunjangan pegawai pada bulan Juli sebesar Rp. 81,652,000
(Penambahan 1 pegawai dan kenaikan pangkat beberapa pegawai).
Revisi 9 yang merupakan pagu anggaran yang terakhir terjadi
penambahan anggaran gaji menjadi Rp. 11,560,778,000. Realisasi
hingga akhir tahun sebesar Rp. 11.148.721.230 (Program Pengelolaan
Permuseuman sebesar Rp. 2.978.635.600 dan Program Dukungan
Manajemen
dan
Pelaksanaan
Tugas
Teknis
Lainnya
Ditjen
Kebudayaan sebesar Rp. 8.170.085.630) dengan sisa anggaran Rp.
412.056.770 (Program Pengelolaan Permuseuman sebesar Rp.
38.006.400 dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan sebesar Rp 374.050.370)
dengan persentase realisasi anggaran yaitu 3.54%. Anggaran tersebut
merupakan belanja perjalanan dinas yang dapat diefisiensikan terkait
pandemic covid 19, sisa anggaran renovasi bangungan, anggaran PNBP
yang tidak terserap dan sisa anggaran narasumber berstatus 1 eselon
yang sama.
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Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya
pencapaian target antara lain :
Refocusing anggaran di bulan Juli 2021 sebanyak 2 kali sebesar Rp.
681.066.000 (Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan
Kebudayaan dengan pagu Rp. 373.696.000 dan Program Dukungan
Manajemen dengan pagu Rp. 307.370.000).
Target PNBP tidak tercapai karena pagu tersebut tidak terserap. Hal
ini disebabkan museum tutup selama pandemi covid dan kebijakan
PPKM yang fluktuatif.
Dinamika kondisi PPKM menyebabkan beberapa kegiatan tertunda
atau merubah metode pelaksanaan (dari semula luring ke daring
maupun hybrid). Kegiatan uji coba luring terbatas di museum baru
terjadwalkan di bulan November.
Jadwal kegiatan dan komposisi anggaran berubah. Pelaksanaan
kegiatan tertumpu di semester II.
Deviasi Hal III DIPA meleset sehingga penilaian IKPA/EKA kurang
optimal tiap bulan.
Perpustakaan daerah/pusat ditutup (akibat PPKM) dan kordinasi
tidak bisa secara maksimal (secara online) sehingga materi
pendukung untuk kegiatan kajian belum optimal.
PIC kegiatan maupun member tim terkena dampak pandemi.
Disamping terdapat hambatan dan kendala, namun beberapa hal
yang mendukung sehingga capaian target dapat berhasil baik, antara
lain :
Perluasan kerjasama dengan berbagai komunitas selain dari
komunitas sejarah menjadi salah satu langkah yang difokuskan
untuk memperluas jaringan publikasi keberadaan museum untuk
diketahui
oleh
publik
luas.
Komunitas
inilah
yangmempresentasikan posisi museum dari sisi mereka untuk
dijadikan ide-ide yang membangun.
Publikasi melalui media sosial semakin meningkat. Penyebaran
informasi untuk menunjukan eksistensi keberadaan museum
melalui penulisan rubrik sejarah, penyelenggaran kuis hingga
penyebaran informasi pemerintah yang bermanfaat dan terkini.
platform media sosial (instagram) museum perumusan naskah
proklamasi sudah centang biru.
Kegiatan virtual yang dilaksanakan oleh Museum Perumusan
Naskah Proklamasi dapat dijangkau oleh masyarakat luas
dimanapun dan disaksikan secara langsung selama tersedia jaringan
internet dan terdaftar.
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Kemudian beberapa hal yang bisa menjadi rekomendasi Museum
Perumusan Naskah Proklamasi target renstra 2020-2024 tercapai
yaitu:
Mengusung ide-ide kreatif bagi semua lini masyarakat baik umum
hingga anak usia dini agar penyebaran informasi sejarah dan
museum tidak terhenti di satu masa. Jika Pandemi Covid-19 masih
berlangsung, museum harus siap merencanakan kegiatan dengan
perubahan kondisi apapun. Beberapa kegiatan yang semula
berkonsep luring akhirnya berubah menjadi daring, bahkan uji
coba kegiatan Hybrid. Hal ini sudah dilakukan 2 tahun terakhir dan
ternyata mendapatkan respon yang bagus dari masyarakat,
sehingga jumlah apresiasi yang diperoleh terhadap kegiatankegiatan tersebut melebihi target.
Keberhasilan tercapainya target 2 tahun ini yaitu dalam perluasan
kerjasama dan menjaga pemberdayaan komunitas sebagai mitra
museum dalam berkegiatan.
Kemasan publikasi program publik yang menarik, memberikan
pengaruh yang cukup signifikan terhadap minat masyarakat untuk
terlibat dengan kegiatan museum. Pemilihan tema dan pemberian
tanda pagar atau Hashtag cukup berpengaruh pada publikasi secara
daring.
Pemilihan waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak berbenturan
dengan kegiatan-kegiatan penting seperti ujian sekolah, bulan
Ramadhan, dan juga musim penghujan, khusususnya yang terkait
dengan kegiatan di luar ruangan.
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BAB 1. PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM
Museum Perumusan Naskah Proklamasi, museum sejarah mencoba
merekonstruksi peristiwa perumusan naskah proklamasi serta tokohtokoh yang berada dibalik peristiwa tersebut. Gedungnya sendiri
merupakan koleksi tetap yang telah dinyatakan sebagai Benda Cagar
Budaya atau Monumen yang dilindungi oleh Undang-undang No.11 tahun
2010.
Museum Perumusan Naskah Proklamasi sebagai salah satu satuan kerja di
lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi
wajib untuk menyusun LAKIN, sesuai Peraturan Presiden Nomor 29
Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
LAKIP tahun 2021 merupakan suatu bentuk media presentasi atas
pencapaian kinerja yang dilaksanakan selama tahun anggaran 2021 dengan
berbagai hambatan yang dihadapi serta pemecahan masalah dan strategi
untuk pencapaian kinerja yang lebih baik untuk tahun di masa mendatang.
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B.DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 5 tahun 2017 tentang Pemajuan
Kebudayaan.
2. Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar
Budaya;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun
2014 Tentang Sistem Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang
Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu
atas Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan
Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2016
tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di
Lingkungan Kemendikbud.
6. Permendikbud No. 28 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Permendikbud
No. 9 Tahun 2021 Tentang Organisasi
Dan Tata Kerja Kemendikbud;
7. Permendikbud No. 26 tahun 2021 BAB
XVII pasal 82-85 tentang Organisasi dan
Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Kemdikbud Museum Perumusan Naskah
Proklamasi;
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C.TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SERTA STRUKTUR ORGANISASI

Museum Perumusan Naskah Proklamasi
mempunyai
tugas
yaitu
"melakukan
pengelolaan Museum Perumusan Naskah
Proklamasi".
Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Museum
Perumusan
Naskah
Proklamasi
mempunyai
fungsi
sebagai berikut :
Pengkajian benda bernilai sejarah
perumusan naskah proklamasi;
Pengumpulan benda bernilai sejarah
perumusan naskah proklamasi;
Pelaksanaan registrasi koleksi museum;
Pelaksanaan perawatan koleksi museum;
Pelaksanaan penyajian dan publikasi benda
bernilai sejarah perumusan naskah
proklamasi;
Pelaksanaan pengamanan koleksi museum;

KEPALA MUSEUM

KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL

Pelaksanaan dokumentasi benda bernilai
sejarah perumusan naskah proklamasi;
Pelaksanaan layanan edukasi benda bernilai
sejarah perumusan naskah proklamasi;
Pelaksanaan kemitraan pengelolaan
museum;
Pelaksanaan pengelolaan perpustakaan
museum; dan
Pelaksanaan urusan ketatausahaan.
Permendikbud No. 26 tahun 2021 BAB XVII pasal 82-85 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kemdikbud Museum
Perumusan Naskah Proklamasi
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PERMASALAHAN UMUM

Target PNBP tidak tercapai
karena pagu tersebut tidak
terserap. Hal ini disebabkan

Perpustakaan
ditutup (akibat
kordinasi tidak

museum tutup selama pandemi
covid dan kebijakan PPKM yang
fluktuatif,
Dinamika
kondisi
PPKM
menyebabkan
beberapa
kegiatan tertunda atau merubah
metode
pelaksanaan
(dari
semula luring ke daring maupun
hybrid). Kegiatan uji coba luring
terbatas di museum pertama kali
terjadwalkan
di
bulan

maksimal
(secara
online)
sehingga
materi
pendukung
untuk kegiatan kajian belum
optimal.
PIC kegiatan maupun member
tim terkena dampak pandemi.
Refocusing anggaran di bulan
Juli 2021 sebanyak 2 kali sebesar
Rp.
681.066.000
(Program
Pemajuan
dan
Pelestarian
Bahasa dan Kebudayaan dengan

November.
Jadwal kegiatan dan komposisi
anggaran berubah. Pelaksanaan
kegiatan tertumpu di semester
II.
Deviasi Hal III DIPA meleset
sehingga penilaian IKPA/EKA
kurang optimal tiap bulan.

pagu Rp. 373.696.000 dan
Program Dukungan Manajemen
dengan pagu Rp. 307.370.000).
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BAB 2.
PERENCANAAN
KINERJA
Sasaran strategis Direktorat Jenderal
Kebudayaan
dijabarkan
pada
rencana
strategis
Kementrian
Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan
Teknologi yaitu

“MENINGKATNYA
PEMAJUAN DAN
PELESTARIAN BAHASA
DAN KEBUDAYAAN”
Indikator Kinerja Program yaitu

“INDEKS PEMBANGUNAN
KEBUDAYAAN MENJADI
62,7”
Oleh
karena
itu
Museum
Perumusan Naskah Proklamasi
menjabarkan tujuan dan sasaran
kinerja sebagai berikut :

MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

5

TAHUN 2021

TUJUAN KINERJA
SP 6.2. Terwujudnya Pelindungan
Warisan Budaya yang Memperkaya
Kebudayaan Nasional

INDIKATOR KINERJA TUJUAN
IKP 6.2.4. Persentase penduduk
usia 10 tahun ke atas yang
mengunjungi peninggalan sejarah

SASARAN KINERJA
[SK1] Meningkatnya jumlah kunjungan
peninggalan sejarah
[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan
kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN
[IKK 1.1] Jumlah kunjungan Cagar Budaya
[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
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PERJANJIAN KINERJA

Sasaran Kegiatan yaitu
[SK 1] Meningkatknya Jumlah
Kunjungan Peninggalan Sejarah,
keberhasilannya diukur dengan
1 indikator kinerja yaitu
[IKK 1.1] Jumlah Kunjungan
Cagar Budaya dengan target
sebanyak 33.100 orang,
[SK 2] Meningkatnya tata kelola
satuan
kerja
di
lingkungan
Ditjen
Kebudayaan,
keberhasilannya diukur dengan
2 indikator kinerja yaitu
[IKK 2.1] Rata-rata predikat
SAKIP Satker minimal BB dan
[IKK 2.2] Rata-rata nilai Kinerja
Anggaran
atas
Pelaksanaan
RKA-K/L Satker minimal 94

Jumlah Anggaran yang ditetapkan
untuk melaksanakan tugas dan fungsi
Museum Perumusan Naskah Proklamasi
serta mendukung indikator kinerja yang
tertuang dalam Perjanjian Kinerja adalah
Rp. 11.560.778.000 (Program Pengelolaan
Permuseuman sebesar Rp. 3.016.642.000
dan Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Kebudayaan sebesar Rp. 8.544.136.000).
Refocusing anggaran pada bulan Juli 2021
sebanyak 2 kali sebesar Rp. 681.066.000
dengan pagu awal Rp. 12,160,192,000
menjadi Rp. 11,479,126,000 (Program
Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan
Kebudayaan
dengan
pagu
Rp.
373.696.000 dan Program Dukungan
Manajemen
dengan
pagu
Rp.
307.370.000).
Penambahan
pagu
anggaran pada akun gaji dan tunjangan
pegawai pada bulan Juli sebesar Rp.
81,652,000 (Empat puluh lima juta
delapan ratus empat ribu rupiah). Revisi 9
yang merupakan pagu anggaran yang
terakhir yaitu terjadi penambahan
anggaran gaji menjadi Rp. 11,560,778,000.
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Perjanjian Kinerja (AWAL)

Tabel 5. Perjanjian Kinerja (Awal)

Perjanjian Kinerja (REVISI)

Tabel 6. Perjanjian Kinerja (Revisi)

MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

8

TAHUN 2021

BAB 3.
AKUNTABILITAS
KINERJA
Analisis capaian kinerja dilakukan dengan tujuan untuk
mengukur efektivitas dan efisiensi serta capaian program dan
kegiatan.
Program
dan
kegiatan
dapat
diukur
dengan
membandingkan capaian kinerja indikator dengan kategori
capaian.
Sesuai dengan "PERJANJIAN KINERJA" tahun 2021,
Museum Perumusan Naskah Proklamasi menetapkan 2 sasaran
kinerja dengan 3 indikator kinerja. yaitu
[SK 1] Meningkatknya Jumlah Kunjungan Peninggalan Sejarah,
keberhasilannya diukur dengan 1 indikator kinerja yaitu
[IKK 1.1] Jumlah Kunjungan Cagar Budaya
[SK 2] Meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan
Ditjen
Kebudayaan,
keberhasilannya
diukur
dengan
2
indikator kinerja yaitu
[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 Berikut informasi tingkat
ketercapaiannya selama tahun 2021. Yang dijabarkan sebagai
berikut :
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A. CAPAIAN KINERJA
SASARAN KINERJA #1:
MENINGKATKNYA JUMLAH KUNJUNGAN PENINGGALAN
SEJARAH
INDIKATOR KINERJA KEGIATAN #1:
JUMLAH KUNJUNGAN CAGAR BUDAYA
Tahun 2021, keadaan Indonesia
belum pulih sepenuhnya dari
pandemi covid 19 yang merebak di
awal bulan Maret 2020. Dalam hal
jumlah
pengunjung
(Luring),
Museum
Perumusan
Naskah

dan
pemotongan
anggaran
(Refocusing). Uji coba kunjungan
peserta kegiatan baru dimulai pada
Bulan
November
di
kegiatan
Pameran Desas Desus Proklamasi.
Pelaksanaan kegiatan daring yang

Proklamasi masih kurang karena
kebijakan
satgas
covid
dan
pemerintah pusat mengenai level

dimulai tahun menjadi pengalaman
berharga dalam menyusun kegiatan
dinamis sesuai dengan kebijakan

PPKM
masih
berubah-ubah.
Kegiatan-kegiatan
yang
direncanakan luring beralih media
menjadi
kegiatan
daring
atau
virtual, perubahan jadwal kegiatan
disebabkan informasi PPKM juga
berubah,
komposisi
anggaran
kegiatan berkurang

unit utama untuk tetap mendukung
Program Pemajuan Kebudayaan,
seperti
contohnya
peluncuran
program kanal budaya yang di lepas
tahun ini mendapat dukungan dari
seluruh
lini
satker
dibawah
Direktorat Kebudayaan.

60,000

40,000

20,000

0

Target

Realisasi

IKK #1 Masyarakat Mengunjungi Cagar Budaya
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Keberhasilan
utama
untuk
mencapai target perjanjian kinerja
tahun 2021 pada Indikator Kinerja
Kegiatan #1 Jumlah Kunjungan
Cagar Budaya salah satunya adalah
kerjasama
dengan
berbagai
komunitas. Tidak hanya komunitas
sejarah
dan
budaya,
Museum
Perumusan
Naskah
Proklamasi
mencoba
membuka
kerjasama
dengan
komunitas
arsitektuk,
komunitas seni, dan komunitas
pengembangan digital dan milenial.
Tujuan dari kerjasama tsb untuk
memulai
menjadikan
Museum
Perumusan
Naskah
Proklamasi
menjadi milik publik namun tidak
keluar jauh dari aspek historikal
museum itu sendiri.
Pemilihan tema serta tanda
pagar atau hashtag di setiap
artikel yang diterbitkan di media
sosial sangat membantu publikasi
kegiatan daring yang dilakukan
secara live atau langsung di
beberapa media sosial.
Museum
Perumusan
Naskah
Proklamasi
pun
masih
mendukung

program
pemerintah
dengan
memutuskan rantai penyebaran
covid 19. Didukung dengan sarana
dan prasarana virtual aplikasi zoom
untuk
menyebarkan
informasi
sejarah dan museum sehingga
kegiatan yang berlangsung dapat
diakses
ke
seluruh
pelosok
Indonesia yang memiliki akses
internet. Oleh karena itu, Museum
Perumusan
Naskah
Proklamasi
harus
lebih
kreatif
dalam
menciptakan
kegiatan-kegiatan
daring atau virtual agar mencapai
sasaran yang ditargetkan diawal
walaupun terjadi refocusing 5,8 %
dari
total
anggaran
sehingga
beberapa kegiatan dibatalkan. Uji
coba kegiatan secara Hybrid (Semi
Daring dan luring) dengan protokol
kesehatan dan perijinan dari satgas
covid diadakan di bulan November
pada
“Pameran
Desas
Desus
Proklamasi.
Pengunjung
pun
menyambut
antusias
dengan
pergelaran kegiatan Hybrid pertama
kali di tahun 2021.

Tabel 7. IKK #1. Jumlah Kunjungan Cagar Budaya
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Meski demikian terdapat beberapa
hambatan/kendala dalam pencapaian
sasaran tersebut, antara lain :
Renovasi bangunan kantor (termasuk
storage) menjadi konsertrasi yang
serius dalam penyimpanan sementara
barang koleksi.
Refocusing anggaran pada bulan Juli
2021 sebanyak 2 kali sebesar Rp.
681.066.000. 4 kegiatan dibatalkan
dan beberapa kegiatan dialihmedia
menjadi full daring sehingga lebih
efisien dari segi anggaran.
Target PNBP tidak tercapai karena
pagu tersebut tidak terserap. Hal ini
disebabkan museum tutup selama
pandemi covid dan kebijakan PPKM
yang fluktuatif.
Aturan PPKM yang berubah-ubah
menjadi salah satu penyebab kegiatan
kajian terhambat dalam pencarian
data di pusat data (perpustakaan
nasional dan daerah) dan narasumber
secara langsung.
Narasumber/pakar
menyampaikan
informasi dari rumah masing-masing
sehingga
dimulai
rapat
hingga
pelaksanaan
dilaksanakan
secara
daring. Terkadang jaringan internet
dalam
satu
wilayah
bermasalah.
Sarana dan prasarana yang menunjang
kegiatan daring pun tidak optimal,
baik secara visual maupun audio
sehingga hasil yang ditampilkan
kurang maksimal.
Renovasi bangunan sempat terkendala
keputusan TCB (Tim Cagar Budaya)
DKI Jakarta yang menjelaskan bahwa
Museum
Perumusan
Naskah
Proklamasi merupakan kawasan cagar
budaya sehingga bangunan yang
diduga cagar budaya diharuskan
melakukan kajian terlebih dahulu,
sedangkan bangunan yang bukan
cagar budaya bisa diubah bentuknya.
MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI
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Disamping ada hambatan dan kendala, namun juga terdapat beberapa hal
yang mendukung sehingga capaian target dapat berhasil baik, antara lain :
Perluasan kerjasama dengan berbagai komunitas selain dari komunitas
sejarah menjadi salah satu langkah yang difokuskan untuk memperluas
jaringan publikasi keberadaan museum untuk diketahui oleh publik luas.
Komunitas inilah yang
mempresentasikan posisi museum dari sisi
mereka untuk dijadikan ide-ide yang membangun.
Publikasi melalui media sosial semakin meningkat. Penyebaran informasi
untuk menunjukan eksistensi keberadaan museum melalui penulisan
rubrik sejarah, penyelenggaran kuis hingga penyebaran informasi
pemerintah yang bermanfaat dan terkini. Platform media social
(instagram) museum perumusan naskah proklamasi sudah centang biru.
Kegiatan virtual yang dilaksanakan oleh Museum Perumusan Naskah
Proklamasi dapat dijangkau oleh masyarakat luas dimanapun dan
disaksikan secara langsung selama tersedia jaringan internet dan terdaftar.
Adapun output yang mendukung tercapainya kinerja pada indikator
Jumlah Kunjungan Cagar Budaya khususnya cagar budaya museum yaitu
Koleksi Museum yang Dikelola dengan target 404 koleksi dan realisasi 414
koleksi.
Masyarakat yang Mengapresiasi Museum dengan target 26.950 orang dan
realisasi 56.588 orang.
Pengembangan Kajian Permuseuman dengan target 5 kajian dan realisasi
5 kajian.
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Disamping ada hambatan dan
kendala,
beberapa

namun
juga
terdapat
hal
yang
mendukung

sehingga capaian target dapat berhasil
baik, antara lain :
Perluasan
kerjasama
dengan
berbagai komunitas selain dari
komunitas sejarah menjadi salah
satu langkah yang difokuskan
untuk
memperluas
jaringan
publikasi
keberadaan
museum
untuk diketahui oleh publik luas.
Komunitas
inilah
yang
mempresentasikan posisi museum
dari sisi mereka untuk dijadikan
ide-ide yang membangun.
Publikasi melalui media sosial
semakin meningkat. Penyebaran
informasi
untuk
menunjukan
eksistensi keberadaan museum
melalui penulisan rubrik sejarah,
penyelenggaran
kuis
hingga
penyebaran informasi pemerintah
yang bermanfaat dan terkini.
Platform media social (instagram)
museum
perumusan
naskah
proklamasi sudah centang biru.
Kegiatan virtual yang dilaksanakan
oleh Museum Perumusan Naskah
Proklamasi dapat dijangkau oleh
masyarakat luas dimanapun dan
disaksikan secara langsung selama
tersedia jaringan internet dan
terdaftar.
Adapun output yang mendukung
tercapainya kinerja pada indikator
Jumlah Kunjungan Cagar Budaya
khususnya cagar budaya museum
yaitu

Koleksi Museum yang Dikelola
dengan target 404 koleksi dan
realisasi 414 koleksi.
Masyarakat yang Mengapresiasi
Museum dengan target 26.950
orang dan realisasi 56.588
orang.
Pengembangan
Kajian
Permuseuman dengan target 5
kajian dan realisasi 5 kajian.
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Output yang mendukung Perjanjian Kinerja

Tabel 8. Output yang mendukung Perjanjian Kinerja

Tabel 9. Perbandingan Target dan Realisasi Rencana Strategis
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Perbandingan Target dan Realisasi

Tabel 10. Perbandingan Target dan Realisasi Tahun Sebelumnya

Dapat dilihat dari tabel diatas, bahwa perbandingan target dan realisasi
meningkat dari tahun 2020 ke 2021, walaupun dari segi persentase realisasi
tahun 2020 lebih besar dari tahun ini. Namun dapat diliat bahwa angka target
dan realisasi di tahun 2021 meningkat di bandingkan target di tahun 2020.
Dari hasil pengamatan di lapangan, terdapat beberapa hal yang bisa menjadi
rekomendasi Museum Perumusan Naskah Proklamasi target renstra 20202024 tercapai yaitu:
Mengusung ide-ide kreatif bagi semua lini masyarakat baik umum hingga
anak usia dini agar penyebaran informasi sejarah dan museum tidak
terhenti di satu masa. Jika Pandemi Covid-19 masih berlangsung, museum
harus siap merencanakan kegiatan dengan perubahan kondisi apapun.
Beberapa kegiatan yang semula berkonsep luring akhirnya berubah
menjadi daring, bahkan uji coba kegiatan Hybrid. Hal ini sudah dilakukan
2 tahun terakhir dan ternyata mendapatkan respon yang bagus dari
masyarakat, sehingga jumlah apresiasi yang diperoleh terhadap kegiatankegiatan tersebut melebihi target.
Keberhasilan tercapainya target 2 tahun ini yaitu dalam perluasan
kerjasama dan menjaga pemberdayaan komunitas sebagai mitra museum
dalam berkegiatan.
Kemasan publikasi program publik yang menarik, memberikan pengaruh
yang cukup signifikan terhadap minat masyarakat untuk terlibat dengan
kegiatan museum. Pemilihan tema dan pemberian tanda pagar atau
Hashtag cukup berpengaruh pada publikasi secara daring.
Pemilihan waktu pelaksanaan kegiatan agar tidak berbenturan dengan
kegiatan-kegiatan penting seperti ujian sekolah, bulan Ramadhan, dan
juga musim penghujan, khusususnya yang terkait dengan kegiatan di luar
ruangan.
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Target tahun 2021 telah mencapai target yang cukup meningkat yaitu 170
% dari target 33.100 dengan realisasi 56.588 orang namun hasil tersebut akan
dinilai anomali jika dilihat dari keadaan saat pandemi covid 19. Angka diatas
merupakan kunjungan dan partisipasi masayarakat ke cagar budaya museum
secara virtual dan luring. Didukung dengan 7 output kegiatan yang
menjunjang tercapainya indikator kinerja, secara keseluruhan telah
memenuhi target yang ditetapkan pada awal tahun pada Perjanjian Kinerja
dan Rencana Strategis 2021-2024. Dari jumlah total target renstra, sudah
melebihi dari setengah dari target yaitu 72,07%.
Target dalam Petunjuk Operasional Kegiatan pada RKA-KL satker terdapat
perbedaan dengan target yang ada di rencana strategis dan perjanjian kinerja.
Hal ini disebabkan pada saat satker mengalami refocusing atau pemotongan
anggaran, terdapat kebijakan unit utama eselon 1 untuk mengurangi target
dalam RKA-KL dan POK. Namun hal ini tidak berpengaruh secara signifikan
karena realisasi pada indikator kinerja kegiatan masih bisa tercapai.
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SASARAN KINERJA #2:
MENINGKATNYA TATA KELOLA SATUAN KERJA DI
LINGKUNGAN DITJEN KEBUDAYAAN
Sasaran kinerja yang kedua merupakan sasaran kinerja yang baru tahun
ini diampu oleh museum perumusan naskah proklamasi di tahun ini. Sasaran
kinerja ini merupakan sasaran kinerja tambahan yang mengacu kepada
sasaran kinerja Sekretariat Direktorat Jenderal Kebudayaan. Hal ini berlaku
bagi semua satker di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Pada saat
penyusunan rencana strategis Museum Perumusan Naskah Proklamasi tahun
2020-2024, sasaran kinerja yang kedua belum tersusun sehingga di tahun
2022 diperlukan reviu renstra guna membahas penyusunan kembali sasaran
kinerja sesuai dengan renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan.

INDIKATOR KINERJA KEGIATAN #2.1:
RATA-RATA PREDIKAT SAKIP SATKER MINIMAL BB

Tabel 11. IKK #2 Rata-rata predikat SAKIP satker minimal BB

Sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan
Ditjen Kebudayaan merupakan indikator milik Direktorat Jenderal
Kebudayaan yang pelaksanaannya didukung oleh kegiatan dukungan
manajemen yang dialokasikan kepada setiap satuan kerja di lingkungan
Ditjen Kebudayaan.

MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

18

TAHUN 2021

Sasaran kegiatan ini ditetapkan untuk mendukung terwujudnya tujuan
pada setiap satuan kerja yakni (1) Perbaikan skor predikat SAKIP pada satuan
kerja dalam hal ini termasuk Museum Perumusan Naskah Proklamasi; (2)
Perbaikan manajemen berbasis pada akuntabilitas kinerja dan produktivitas
layanan internal satuan kerja (3) Memperkuat implementasi siklus SAKIP
yang dilaksanakan oleh satker Indikator meningkatnya tata Kelola satuan
kerja di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan memiliki indikator Ratarata predikat pada setiap satker minimal BB sebagaimana telah ditetapkan
dalam renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan tahun 2020-2024. Ukuran
keberhasilannya dihitung dari berapa skor dan predikat SAKIP untuk
masing-masing satker. Di tahun 2020, predikat nilai Museum Perumusan
Naskah Proklamasi adalah BB dengan nilai 70.59. Dengan kerjasama semua
lini internal Museum Perumusan Naskah Proklamasi, ditahun 2021 predikat
nilai SAKIP meningkat menjadi A dengan nilai 80.73. Berikut target dan
pencapaian indikator dalam renstra Direktorat Jenderal Kebudayaan:

Tabel 12. Perbandingan Target dan Realisasi IKK #2 Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB
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Pencapaian hasil tsb tidak terlepas dari beberapa komponen penilaian
SAKIP Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang meliputi :
1. Perencanaan Kinerja, meliputi kesesuaian dokumen rencana startegis
2020-2024, RKT 2021, PK 2021, dan rencana aksi 2021.
2. Pengukuran Kinerja, meliputi pemanfataan aplikasi spasikita dalam
menjabarkan realisasi target rencana aksi.
3. Pelaporan Kinerja, meliputi dokumen laporan kinerja tahun sebelumnya.
4. Evaluasi Kinerja, meliputi evaluasi kinerja dilingkungan internal satker.
5. Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi, meliputi capaian kinerja satuan
kinerja tahun sebelumnya di lingkungan internal organisasi satker.
Museum Perumusan Proklamasi berupaya untuk memenuhi komponen
penilaian SAKIP yang direkomendasikan dalam hasil Lembar Hasil Evaluasi
sebelumnya guna memperbaiki kinerja menjadi lebih baik di tahun yang
akan datang.

Tabel 13. Komponen Penilaian SAKIP

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja yang dilaksanakan secara
mandiri oleh satker dan dinilai oleh Biro Perencanaan Kemdikbudristek,
tingkat penerapan akuntabilitas kinerja KANTOR MUSEUM PERUMUSAN
NASKAH PROKLAMASI, JAKARTA masuk dalam kategori : A dengan nilai :
80.73 dengan interpretasi : Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja
tinggi, dan sangat akuntabel.
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Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, Beberapa
catatan yang perlu di tindak lanjuti adalah sebagai berikut:
Perencanaan Kinerja :
Renstra agar direviu secara berkala (minimal setahun sekali) untuk
memastikan:
(1) keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi
Unit Kerja,
(2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah
ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil
reviu dapat berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala,
permasalahan dan rencana tindak lanjut tahun berikutnya.
Pengukuran Kinerja :
Hasil pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian
punishment yang diberikan kepada Pejabat /Pegawai /Tim di lingkungan
unit kerja/satker berupa Surat Keputusan. Namum Pimpinan Satker belum
memberikan
tentang
penetapan
penerima
pengharagaan
atau
sertifikat/piagam, dan foto dokumentasi penyerahan penghargaan.
Pelaporan Kinerja :
1. Laporan Kinerja agar melampirkan form " pernyataan telah direviu " oleh
tim yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja mengacu kepada Permenpan-RB
No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan target dan realisasi,
perbandingan dengan capaian kinerja minimal satu tahun sebelumnya bila
indikatornya sama dan perbandingan dengan target akhir Renstra untuk
masing-masing target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian
Kinerja setiap Pimpinan Satker.
Evaluasi Kinerja :
1. Hasil evaluasi agar disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak
yang berkepentingan untuk ditindak lanjuti.

MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI

21

TAHUN 2021

2. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya yang belum
ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja ditahun
berikutnya. Diantaranya : a. Renstra agar direviu secara berkala (minimal
setahun
sekali)
untuk
memastikan:
(1)
keselarasan
rumusantujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit Kerja, (2)
untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan
sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil reviu dapat
berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala,
permasalahan dan rencana tindak lanjut tahun berikutnya. b. Laporan
Kinerja agar menyajikan perbandingan target dan realisasi, perbandingan
dengan capaian kinerja minimal satu tahun sebelumnya, perbandingan
dengan target akhir Renstra.
Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi :
1.Unit kerja agar melakukan inovasi-inovasi untuk peningkatan kinerja
organisasi
2.Unit kerja agar menyajikan penghargaan-penghargaan dari eksternal
Kemendikbudristek terkait kinerja.
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INDIKATOR KINERJA KEGIATAN #2.2:
RATA-RATA NILAI KINERJA ANGGARAN ATAS
PELAKSANAAN RKA-K/L SATKER MINIMAL 94

Tabel 14.Rata-rata NKA atas pelaksanaan RKA-KL minimal 94

Kinerja anggaran merupakan capaian kinerja atas penggunaan anggaran
yang tertuang dalam dokumen anggaran Kementerian/Lembaga. Nilai
kinerja anggaran diukur dari nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) dan nilai
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dengan bobot tertimbang.
Berdasarkan PMK 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran Belanja K/L, IKPA adalah indikator yang ditetapkan
oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja
pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi
kesesuaian perencanaan dan penganggaran, efektivitas pelaksanaan kegiatan,
kepatuhan terhadap regulasi, dan efisiensi pelaksanaan kegiatan.
Sedangkan
berdasarkan
Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas
Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga,
EKA adalah proses untuk melakukan pengukuran, penilaian, dan analisis atas
Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran sebelumnya
untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran.
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Dalam Definisi Operasional Rencana Strategis Direktorat Jenderal
Kebudayaan Tahun 2020-2024, rata-rata nilai kinerja anggaran atas
pelaksanaan RKA-K/L Satker dihitung dengan rumus sebagai berikut:
𝑅𝑒𝑟𝑎𝑡𝑎𝑁𝐾𝐴 =

∑ 𝑁𝑖𝑙𝑎𝑖𝑁𝐾𝐴𝑠𝑎𝑡𝑘𝑒𝑟
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑎𝑡𝑘𝑒𝑟

Ket: NKA merupakan Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L

Pada tahun 2021 Rata-rata nilai
Kinerja
Anggaran
atas
Pelaksanaan RKA-K/L Museum
Perumusan Naskah Proklamasi
tidak dapat mencapai target yaitu
minimal sebesar 94,6. Dapat
dilihat dari tabel diatas, target
Museum
Perumusan
Naskah
Proklamasi
tidak
dapat
terpenuhi, dengan nilai 88.9.
Hal tersebut disebabkan oleh
terdapat kesalahan SPM dalam
hal pencairan anggaran, tidak
optimal
dalam
hal
deviasi
Halaman
III
DIPA,
dan
pengelolaan
UP/TUP,
kurang
pengecekan pada saat upload
data
di
aplikasi
keuangan
(OMSPAN
dan
SAS)
serta
indikator Efisiensi di EKA yang
tidak maksimal.

Jika dibandingkan dengan hasil
nilai kinerja tahun 2020 (diperoleh
dari aplikasi spasikita dan molk),
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan
RKA-K/L
Museum
Perumusan
Naskah
Proklamasi
mencapai
96,95.
Lebih
besar
dibandingkan
tahun
ini.
Oleh
karena itu, sebagai salah satu bentuk
upaya meningkatkan nilai kinerja
anggaran
yaitu
meningkatkan
kordinasi dengan bagian keuangan
dan ketua kegiatan mengenai jadwal
kegiatan, meminimalisir kesalahan
dalam
penginputan
SPM
dan
pengelolaan UP/TUP.
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B. REALISASI ANGGARAN

Tabel 15 .Realisasi anggaran per belanja

Pagu anggaran Museum Perumusan Naskah Proklamasi dalam DIPA
tahun 2021 sebesar 11.560.778.000 (Program Pengelolaan Permuseuman
sebesar Rp. 3.016.642.000 dan Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan sebesar Rp.
8.544.136.000). Refocusing anggaran pada bulan Juli 2021 sebanyak 2 kali
sebesar Rp. 681.066.000 dengan pagu awal Rp. 12,160,192,000 menjadi Rp.
11,479,126,000 (Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan
dengan pagu Rp. 373.696.000 dan Program Dukungan Manajemen dengan
pagu Rp. 307.370.000). Penambahan pagu anggaran pada akun gaji dan
tunjangan pegawai pada bulan Juli sebesar Rp. 81,652,000 (Penambahan 1
pegawai dan kenaikan pangkat beberapa pegawai). Revisi 9 yang merupakan
pagu anggaran yang terakhir yaitu terjadi penambahan anggaran gaji
menjadi Rp. 11,560,778,000. Realisasi hingga akhir tahun sebesar Rp.
11.148.721.230
(Program
Pengelolaan
Permuseuman
sebesar
Rp.
2.978.635.600 dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan sebesar Rp. 8.170.085.630) dengan sisa
anggaran Rp. 412.056.770 (Program Pengelolaan Permuseuman sebesar Rp.
38.006.400 dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas
Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan sebesar Rp. 374.050.370) dengan
persentase realisasi anggaran yaitu 3.56%.

Tabel 16 .Realisasi Anggaran
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Sisa anggaran yang tidak digunakan sebesar 3,56% atau Rp. 824.113.540 .
Anggaran tersebut merupakan anggaran hasil efisiensi yang dilakukan di
tahun 2021 dan tidak dapat dioptimalisasikan kembali disebabkan
terbatasnya waktu penggunaan. Sumber penghematan anggaran terutama
berasal dari efisiensi belanja barang meliputi belanja bahan, perjalanan dinas,
belanja operasional perkantoran, belanja jasa, belanja pemeliharaan, belanja
barang operasional dan nonoperasional lainnya. Serta pengadaan belanja
modal yang menggunakan pagu PNBP tidak terserap. Hal ini disebabkan
penerimaan Negara dari penjualan tiket museum sangat sedikit akibat
pandemic covid 19 dan kebijakan PPKM.
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BAB 4.
PENUTUP
Museum Perumusan Naskah Proklamasi berhasil melaksanakan seluruh
kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan. Berikut
ringkasan pencapaian indikator kinerja dan kinerja keuangan.
Sasaran Kegiatan yaitu [SK 1] Meningkatknya Jumlah Kunjungan
Peninggalan Sejarah, keberhasilannya diukur dengan 1 indikator kinerja
yaitu [IKK 1.1] Jumlah Kunjungan Cagar Budaya dengan target sebanyak
33.100 orang dengan realisasi 56.588 orang, dan [SK 2] Meningkatnya tata
kelola satuan kerja di lingkungan Ditjen Kebudayaan, keberhasilannya
diukur dengan 2 indikator kinerja yaitu [IKK 2.1] Rata-rata predikat SAKIP
Satker minimal BB dengan realisasi nilai A dan [IKK 2.2] Rata-rata nilai
Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 94 dengan
realisasi NKA 88.96, sedangkan total anggaran yang disepakati Rp.
11.560.778.000 (Program Pengelolaan Permuseuman sebesar Rp.
3.016.642.000 dan Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan
Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan sebesar Rp. Rp. 8.544.136.000)
dengan realisasi Rp. 11.148.721.230 (Program Pengelolaan Permuseuman
sebesar Rp. 2.978.635.600 dan Program Dukungan Manajemen dan
Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Kebudayaan sebesar Rp.
8.170.085.630) dengan sisa anggaran Rp. 412.056.770 (Program
Pengelolaan Permuseuman sebesar Rp. 38.006.400 dan Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen
Kebudayaan sebesar Rp 374.050.370) dengan persentase realisasi anggaran
yaitu 3.56, anggaran tersebut merupakan belanja perjalanan dinas yang
dapat diefisiensikan terkait pandemic covid 19, anggaran PNBP yang tidak
terserap, sisa renovasi dan sisa anggaran narasumber berstatus 1 eselon
yang sama.
Hal yang perlu diperhatikan secara detail dalam perencanaan adalah
waktu pelaksanaan, komposisi anggaran, sasaran pelaksanaan, serta yang
tak kalah pentingnya adalah koordinasi internal dan eksternal jika
kegiatan itu dilaksanakan lintas sektoral, pengecekan berkala penginputan
dan upload di aplikasi keuangan.
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Menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan komunitas dan
instansi pendidikan guna menciptakan ide atau gagasan yang dapat
mewujudkan tujuan dan sasaran museum dengan memberikan pelayanan
pendidikan sekaligus hiburan yang dihadirkan museum secara virtual
agar masyarakat tidak bosan.
Optimalisasi media sosial serta multimedia virtual untuk penyebaran
informasi kepada masyarakat luas.
Peningkatan SDM dalam memahami dan mengoperasionalkan aplikasi
publikasi virtual.
Mendukung kebijakan pemerintah dengan selalu menjaga protokol
kesehatan dimanapun dan kapanpun dengan menjaga iman, imun dan
aman dan selalu ingat 3 M, mencuci tangan, memakai masker dan
menjaga jarak untuk memutuskan rantai penyebaran covid 19.
Demikianlah Laporan Kinerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi
tahun 2021 telah disusun agar dapat membantu penilaian untuk peningkatan
kinerja secara berkesinambungan. Dari laporan ini pula dapat diketahui agar
berbagai masalah yang muncul dan rekomendasi solusi dengan
meminimalkan hambatan dan memaksimalkan dukungan dan potensi. Hal
ini akan memberikan wacana untuk lebih perpikir antisipatif dalam
pelaksanaan kegiatan pada masa yang akan datang.
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LAMPIRAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI
Jalan Imam Bonjol No. 1 Jakarta Pusat 10310
Telepon : (021) 3144743 Fax : (021) 3924259
Website : www.munasprok.go.id, Email : munasprok@yahoo.com
PERNYATAAN TELAH DIREVIU
Kami telah mereviu Laporan Kinerja Museum Perumusan Naskah Proklamasi untuk tahun
2021 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang
dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Museum Perumusan
Naskah Proklamasi.
Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan
secara akurat, handal dan valid.
Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan
dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja ini.
Jakarta, Januari 2022
Kepala

Drs. Harry Trisatya Wahyu, M.A
NIP. 196511141990031002

Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Museum Perumusan Naskah
Proklamasi
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

: Drs. Harry Trisatya Wahyu, M. A

Jabatan : Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi
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.

Jakarta,27 Januari 2021
Direktur Jenderal Kebudayaan

Kepala Museum Perumusan Naskah
Proklamasi

Hilmar Farid, Ph.D

Drs. Harry Trisatya Wahyu, 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
kunjungan peninggalan sejarah

[IKK 1.1] Jumlah kunjungan Cagar
Budaya

33100

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

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

No

Kode

Nama Kegiatan

Alokasi

1

5178

Pengelolaan Permuseuman

Rp. 3.390.338.000

2

5180

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Kebudayaan

Rp. 8.769.854.000

TOTAL

Rp. 12.160.192.000

Jakarta,27 Januari 2021
Direktur Jenderal Kebudayaan

Kepala Museum Perumusan Naskah
Proklamasi

Hilmar Farid, Ph.D

Drs. Harry Trisatya Wahyu, M. A

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

Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Kepala Museum Perumusan Naskah
Proklamasi
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

: Drs. Harry Trisatya Wahyu, M. A

Jabatan : Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi
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 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.

Jakarta,10 Desember 2021
Direktur Jenderal Kebudayaan

Kepala Museum Perumusan Naskah
Proklamasi

Hilmar Farid, Ph.D

Drs. Harry Trisatya Wahyu, 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
kunjungan peninggalan sejarah

[IKK 1.1] Jumlah kunjungan Cagar
Budaya

33100

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

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

No

Kode

Nama Kegiatan

Alokasi

1

5180

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Ditjen Kebudayaan

Rp. 8.544.136.000

2

5178

Pengelolaan Permuseuman

Rp. 3.016.642.000

TOTAL

Rp. 11.560.778.000

Jakarta,10 Desember 2021
Direktur Jenderal Kebudayaan

Kepala Museum Perumusan Naskah
Proklamasi

Hilmar Farid, Ph.D

Drs. Harry Trisatya Wahyu, 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

Rencana Aksi
KANTOR MUSEUM PERUMUSAN NASKAH
PROKLAMASI, JAKARTA
Tahun 2021
Rencana Aksi Perjanjian Kinerja
No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja Kegiatan

Target
Perjanjian
Kinerja
2021

Target Triwulan
TW
1

TW
2

TW 3

TW 4

1

[SK 1.0] Meningkatnya jumlah
kunjungan peninggalan
sejarah

[IKK 1.1] Jumlah kunjungan
Cagar Budaya

33100

5186

8350

16650

33100

2

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

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

BB

-

-

-

BB

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

94.6

-

-

-

94.6

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

Rencana Aksi Rincian Output
No

RO / Komponen

Volume

Satuan

Rencana Aksi
TW
1

TW
2

Anggaran

TW 3

TW 4

1

Naskah Kajian Pengembangan
Permuseuman

6

Rekomendasi
Kebijakan

0

0

5

6

Rp. 614.906.000

2

[100] Kajian Koleksi

5

Rekomendasi
Kebijakan

0

4

4

5

Rp. 489.166.000

3

[101] Kajian Pengunjung
Museum

1

Rekomendasi
Kebijakan

0

1

1

1

Rp. 125.740.000

4

Masyarakat yang
Mengapresiasi Museum

33100

Orang

5186

8350

16650

33100

Rp. 2.650.482.000

5

[100] Penyebarluasan
Informasi

15200

Orang

0

100

5200

15200

Rp. 1.078.434.000

6

[101] Penguatan Pendidikan
Karakter

17900

Orang

5186

8250

11450

17900

Rp. 1.572.048.000

7

Koleksi Museum Yang Dikelola

404

Unit

88

330

354

404

Rp. 124.950.000

8

[101] Pendataan

153

Koleksi

0

153

153

153

Rp. 86.700.000

9

[102] Konservasi

250

Koleksi

88

176

200

250

Rp. 27.050.000

10

[103] Akuisisi dan
Penghapusan

1

Koleksi

0

1

1

1

Rp. 11.200.000

11

Layanan Perkantoran

1

Layanan

0

0

0

1

Rp. 3.972.692.000

12

[001] Gaji dan Tunjangan

1

Layanan

0

0

0

1

Rp. 1.472.692.000

13

[002] Operasional
Perkantoran

1

Layanan

0

0

0

1

Rp. 2.500.000.000

14

Layanan Dukungan
Manajemen Satker

1

Layanan

0

0

0

1

Rp. 850.162.000

15

[105] Layanan Ketatausahaan

1

Layanan

0

0

0

1

Rp. 850.162.000

16

Layanan Sarana Internal

26

unit

15

25

25

26

Rp. 647.000.000

17

[996] Pengadaan Perangkat
Pengolah Data dan
Komunikasi

11

Unit

0

11

11

11

Rp. 175.000.000

18

[997] Pengadaan Peralatan
dan Fasilitas Perkantoran

15

Unit

0

14

14

15

Rp. 472.000.000

19

Rehab/Renovasi Bangunan

1

Unit

0

0

0

1

Rp. 3.300.000.000

20

[052] Rehab/Renovasi
Bangunan

1

unit

0

0

0

1

Rp. 3.300.000.000

TOTAL JUMLAH PAGU

Rp.
12.160.192.000

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

Jakarta,25 Maret 2021
Kepala Museum Perumusan Naskah
Proklamasi

Drs. Harry Trisatya Wahyu, M. A

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

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
KANTOR MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI, JAKARTA
Tahun 2021
Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
No

Sasaran Kegiatan

Indikator Kinerja
Kegiatan

Satuan

Target
PK

Target
Renaksi
Triwulanan

Capaian
Triwulanan

Analisis Progress Capaian

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

1

[SK 1.0]
Meningkatnya jumlah
kunjungan
peninggalan sejarah

[IKK 1.1] Jumlah
kunjungan Cagar
Budaya

orang

33100

TW1 : 5186

TW1 : 8921

TW2 : 8350

TW2 : 18534

TW3 : 16650

TW3 : 61818

TW4 : 33100

TW4 : 56588

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Kegiatan Penyuluhan Sekolah ke daerah Jabodetabek telah menyuluh 61 SD/Sederajat, 46 SMP/Sederajat, dan 51
SMA/K/Sederajat di bulan Februari dan Maret selama 2 eps dengan total peserta 3569 siswa melaui zoom ditambah dengan
antusias siswa melalui kanal youtube Museum secara streaming dengan jumlah penonton 534 orang sehingga total menjadi
4103 orang untuk 2 eps . Kegiatan ini telah mencapai target awal yang ditetapkan yaitu sebanyak 5900
peserta/peminta/penonton untuk 3 eps. Sehingga persentase pencapaian 2 eps sebesar 69,59%. Kegiatan Penyuluhan
Sekolah ke daerah Jawa Tengah secara daring telah menyuluh 10 SD/Sederajat, 22 SMP/Sederajat, dan 9 SMA/Sederajat di
bulan Maret dan hanya 1 eps, dengan total peserta 866 siswa melaui zoom ditambah dengan antusias siswa melalui kanal
youtube Museum secara streaming dengan jumlah penonton 3449 orang, sehingga total peserta/peminat/penonton yaitu
4315 Orang.Kegiatan ini telah mencapai target awal yang ditetapkan yaitu sebanyak 800 peserta/peminta/penonton.
Sehingga persetanse pencapaian sebesar 539% secara keseluruhan. Kegiatan Webinar Ilmu Sejarah Bersama Pakar Eps 5
(meneruskan eps yang telah di mulai pada tahun 2020) secara daring dengan total peserta 100 peserta umum melalui zoom
ditambah dengan antusias melalui kanal youtube Museum secara streaming dengan jumlah penonton 397 orang. sehingga
total peserta/peminat/penonton yaitu 497 Orang.Kegiatan ini telah mencapai target awal yang ditetapkan yaitu sebanyak
300 peserta/peminta/penonton untuk 12 eps. Sehingga persetanse pencapaian sebesar 165% untuk 1 eps dengan total 12
eps.
Kendala / Permasalahan :
>Terdapat miskomunikasi antara narasumber dan sekolah sehingga ada beberapa sekolah yang baru mendapat informasi
H-1 sebelum kegiatan dilaksanakan. >Terjadi masalah mengenai jaringan karena ada 5 pantia yang WFO secara bersamaan
sehingga terjadi penumpukan beban internet di kantor. Tampilan di zoom tersendat dan suara terputus putus. >Untuk
kegiatan penyuluhan sekolah di Jawa Tengah Siswa yang bergabung dalam kegiatan tidak merata jumlahnya antar sekolah,
karena kendala sinyal yang tidak memadai di daerahnya, gadget yang kurang mendukung, atau kuota yg tidak mencukupi
>Informasi kegiatan yang terbatas, karena praktis hanya menjangkau sekolah-sekolah dibawah yurisdiksi Dinas Pendidikan
Kota Surakarta untuk level SD dan SMP sedangkan KCD Jateng Wilayah VII untuk level SMA >Waktu yang terbatas, sehingga
tidak semua pertanyaan peserta dapat dijawab oleh narasumber dan tidak semua siswa mengisi kuisioner secara daring
>Untuk kegiatan webinar ilmu sejarah eps 5 Tidak semua peserta yang mendaftar hadir pada saat pelaksanaan dengan
berbagai sebab, sehingga mengakibatkan jumlah pendaftar dengan jumlah peserta aktif di Zoom maupun Youtube
mengalami perbedaan. >Sinyal jaringan internet yang tidak merata di tempat masing-masing peserta, sehingga
mengakibatkan penerimaan yang berbeda dari masing-masing peserta dalam mengikuti kegiatan
Strategi / Tindak Lanjut :
>Untuk kegiatan berikutnya, antara host dan co-host serta antara moderator dan penyuluh tidak WFO secara bersamaan
>Sekolah diperkenankan untuk mendaftar dan mengikuti kegiatan meskipun pendaftaran telah ditutup, jika informasi dari
dinas pendidikan telat (H-1) >Mengganti perangkat PC diutamakan untuk host agar saat jaringan kurang stabil, host bisa
mengambil alih tugas moderator sementara >Komunikasi secara intens kepada narasumber untuk episode selanjutnya
TW2 :
Progress / Kegiatan :
Capaian tsersebut temasuk capaian melalui zoom dan youtube.Progress kegiatan selama TWII yaitu 2 kegiatan daring tidak
terlaksana, jadwal bergeser dari timeline kegiatan yang disusun sebelumnya. Karena PIC kegiatan kena dampak pandemic
(sakit). 2 kegiatan mengalamai perubahan komposisi anggaran untuk menambah belanja jasa lainnya (pengisi acara publik
ﬁgure) dan 1 kegiatan kajian kawasan menteng yang progress penyelesaiannya bergeser. Capaian output hingga semester I
telah mencapai 55% dari target PK kepala (18.534 orang dari target 33.100 orang). Kegiatan yang telah dilaksanakan 11
kegiatan (3 kegiatan masih berlangsung dengan jumlah beberapa episode). Hasil pengukuran kinerja telah mencapai 221%
dari target rencana aksi TWII (18.534 orang dari target renaksi 8.350 orang).
Kendala / Permasalahan :
Pandemi menyebabkan kordinasi antar instansi tidak maksimal. Beberapa instansi yang diperlukan untuk mengumpulkan
materi kajian tertutup seperti perpustakaan. 2 jadwal kegiatan bergeser dari yang ditentukan sebelumnya karena PIC
(internal maupun eksternal) terpapar pandemi, Formula pengukuran penyampaian ilmu ke peserta belum tersusun dengan
sistematis. Kegiatan yang bekerjasama dengan komunitas reka ulang peristiwa direncanakan akan dilaksanakan secara
luring yang melibatkan guru sejarah dan komunitas sejarah, namun karena situasi pandemi pada saat jadwal kegiatan tidak
memungkinkan sehingga berubah menjadi full taping.
Strategi / Tindak Lanjut :
Menyiapkan rencana cadangan serta kesiapan staf lain dalam membantu kegiatan yang terkena dampak pandemi.Butuh
pengaturan jadwal yang berulang untuk melakukan kordinasi serta kordinasi dengan instansi daerah pun harus dilakukan
jauh hari mengingat jenjang disposisi di masa pandemi lebih lama agar jadwal kegiatan tidak bergeser. Merumuskan sistem
penyampaian ilmu kesejarahan atau permuseuman agar bisa diukur contohnya mencari sistem kuis yangmudah diakses
bagi peserta atau menciptakan struktur google form untuk mengukur tercapainya ilmu yang disampaikan dan keterlibatan
peserta dalam setiap kegiatan baik live maupun taping. Menciptakan ide kreatif dan beragam sehingga kegiatan dapat
menampilkan kegiatan di berbagai level usia dan pendidikan Menjalin kerjasama dengan komunitas yang mempunyai
jaringan ke sekolah/universitas/ paguyuban/akademisi/komunitas lain yang beragam (tidak spesiﬁk sejarah) menguntungkan
Museum untuk penyebaran informasi lebih luas. Materi yang disampaikan mendapatkan beberapa masukan oleh komunitas
atau testimoni dari peserta kegiatan dalam hal penyampaian, harusnsesuai dengan jenjang pendidikan atau usia sehingga
ilmu yang disebarkan bisa diterima dengan baik dan bisa diukur secara pasti terutama kegiatan daring taping
(youtube)bukan seperti kegiatan daring live yang disertai kuis diakhir kegiatan.
TW3 :
Progress / Kegiatan :
Progres kegiatan dalam Prioritas Nasional hampir terlaksana 90%, sisa kegiatan merupakan kegiatan pendukungan Hari
Nasional Museum dan Hari Jadi Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang terlaksana di triwulan akhir (Bulan November).
Pemilihan tema dan materi pameran, penyedia untuk rancangan tata pamer yang rencanannya akan dilaksanakan dalam
museum. Kegiatan koleksi museum yang dikelola termasuk akuisisi koleksi hampir selesai di triwulan III. Kegiatan
pendukung Prioritas Nasional yaitu Kajian Pengembangan Museum 50 % telah dilaksanakan, sisa nya masih tahap dikaji dan
telaah dengan beberapa narasumber yang terkait mengenai keabsahan materi kajian dan FGD dengan para pakar untuk
memberi masukan dan kritik penulisan rekomendasi kajian yang nantinya akan digunakan sebagai sumber materi untuk
pameran dan sosialisasi ke masyarakat. Kegiatan prioritas program dukungan manajemen yaitu kegiatan konstruksi
renovasi gedung dan bangunan operasional kantor, ditahap menetapkan tanggal lelang pemenang tender untuk pekerjaan
konsruksi.
Kendala / Permasalahan :
PPKM menyebabkan beberapa ruang publik untuk mencari sumber informasi tertutup seperti perpustakaan nasional/daerah,
dinas daerah terkait dan beberapa lembaga/komunitas sejarah yang ada. Komunikasi hanya dapat dilakukan melalui
online/daring sehingga hasil maksimal memerlukan waktu yang lebih banyak. Refocusing 3 kegiatan sesuai kebijakan
pemerintah pusat menyebabkan jadwal kegiatan berubah dan untuk program dukungan manajemen terdapat sanggah oleh
salah satu penyedia sehingga masa lelang tender konstruksi diperpanjang. Pemetaan renovasi bangunan kantor
membutuhkan waktu yang lebih lama karena sebagian gedung perkantoran yang ternyata merupakan Bangunan Cagar
Budaya sehingga untuk renovasi bangunan tsb memerlukan persyaratan khusus dan tenaga ahli cagar budaya.
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi jemput bola ke beberapa narasumber untuk mendapatkan materi kajian yang masih kurang (denagn persetujuan
dan prokes), mencari referensi buku untuk menunjang kelengkapan penyusunan kajian pengembangan museum. Menjalin
komunikasi yang intens dengan tim PBJ esl 1 untuk pelaksanaan lelang konstruksi renovasi gedung dan bangunan Untuk
tema dan materi pameran akan saling berkaitan antara sejarah, gedung arsitektur museum serta teknologi. Oleh karena itu
Narasumber dan penyedia harus mencakup ketiga kaitan diatas. Mengundang tim Cagar Ahli Budaya dan mengumpulkan
bukti konkrit mengenai rentetan sejarah berupa foto museum dari masa ke masa untuk pemastian gedung perkantoran
bukan Bangunan Cagar Budaya seluruhnya.
TW4 :
Progress / Kegiatan :
(Kesalahan penginputan di triwulan III) Kgiatan penutup di triwulan IV, mengambil tema #NovemberRain (Ragam Aksi
Insklusif muNasprok), dengan beragam kegiatan yaitu Pameran desas desus poklamasi, webinar sekitar proklamasi dan
diskusi pembentukan karakter bangsa. Kegiatan terakhir yang dilaksanakan di dalam gedung cagar budaya museum untuk
pertama kalinya setelah 15 tahun, Launching FIlm pertama untuk mendukung prioritas utama kebijakan unit utama dalam
pemajuan kebudayaan yang akan di tayangkan di Indonesiana TV dan pertama kali uji coba museum dibuka untuk
pengunjung secara langsung/luring dengan prokes yang ketat. Kerjasama komunitas lebih variasi, dari komunitas digital,
komunitas seni, komunitas sejarah hingga komunitas arsitektur menyebabkan Pengaruh Media Sosial mendominasi
kunjungan museum secara virtual
Kendala / Permasalahan :
*Kordinasi dan komunikasi dengan pihak komunitas terdapat kendala khususnya pameran (penataan, materi,waktu,dll) yang
menyebabkan kegiatan kurang optimal *Perubahan penyajian pameran dari Hybrid, ke full daring dan sebaliknya, mengubah
tatanan kelola pameran dan anggaran
Strategi / Tindak Lanjut :
*Kontrak kerjasama dengan pihak komunitas diperjelas secara tertulis (bukan hanya verbal) baik dari segi anggaran maupun
pekerjaaan, termasuk tenggak waktu batasan, hasil pekerjaan dan sanksi/jaminan *Level PPKM mengubah tatanan
pelaksanaan kegiatan secara dinamis oleh karena itu kesiapan satker dengan perubahan secara mendadak dibutuhkan
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[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 : -

TW1 : -

TW2 : -

TW2 : -

TW3 : -

TW3 : -

TW4 : BB

TW4 : A

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Predikat SAKIP dapat terlihat di triwulan ke 4
Kendala / Permasalahan :
Predikat SAKIP dapat terlihat di triwulan ke 4
Strategi / Tindak Lanjut :
Predikat SAKIP dapat terlihat di triwulan ke 4
TW2 :
Progress / Kegiatan :
Penilaian SAKIP akan dilaksanakan di TW 4 proses evaluasi sebagai pendukung SAKIP telah dilakukan per triwulan,
melakukan update informasi mengenai Renstra Revisi ke esl 1, kordinasi dengan tim teknis mengenai proses pencapaian
target beserta masalah yang timbul.
Kendala / Permasalahan :
Kordinasi dan pengumpulan capaian kinerja serta diskusi pemecahan masalah yg terjadi selama triwulan tidak secara tatap
muka karena pandemi, namun secara target yg di tetapkan pada rencana aksi triwulan telah tercapai. Hanya saja komposisi
kegiatan yang mendukung capaian kinerja berubah jadwal dan tata cara pelaksanaan (menjadi full daring) tidak sesuai
dengan rencana kegiatan awal.
Strategi / Tindak Lanjut :
Menggunakan media daring dan media online untuk kordinasi pengumpulan data capaian kinerja selama triwulan II,
TW3 :
Progress / Kegiatan :
Penilaian SAKIP akan dilaksanakan di TW4,proses evaluasi sebagai pendukung SAKIP telah dilakukan per triwulan. Kordinasi
dengan tim teknis mengenai proses pencapaian target beserta masalah yang timbul Capaian kegiatan disampaikan di
monev tiap triwulan untuk mengukur keberhasilan PK kepala
Kendala / Permasalahan :
refocusing 3 kegiatan untuk penanganan pandemi sehingga jadwal pencapaian kegiatan di TW3 berubah. Kordinasi serta
pengumpulan data dukung capaian kinerja, dan diskusi masalah timbul serta pemecahannya dilakukan secara daring karena
PPKM
Strategi / Tindak Lanjut :
menggunakan media daring/zoom untuk komunikasi pengukuran kinerja Kordinasi dengan tim teknis (Ketua Kegiatan) untuk
penyelarasan jadwal kegiatan yang baru, sehingga tidak terlalu meleset dari rencana aksi triwulan dan rencana penarikan
anggaran (IKPA/EKA).
TW4 :
Progress / Kegiatan :
Pemenuhan syarat penilaian SAKIP lebih lengkap dari tahun sebelumnya. Pembentukan tim SAKIP dan syarat yang belum
lengkap akan dilengkapi tahun depan sesuai dengan catatan hasil LHE Biro
Kendala / Permasalahan :
*Reviu renstra belum dilaksanakan *Perbanding hasil output dari tahun sebelumnya belum dijabarkan para LAKIP TA 2020
sehingga nilai LAKIN belum optimal *Belum ada award dari eksternal satker
Strategi / Tindak Lanjut :
*Hasil evaluasi agar disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk ditindak lanjuti.
*Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti untuk
perbaikan kinerja ditahun berikutnya. Diantaranya : a. Renstra agar direviu secara berkala (minimal setahun sekali) untuk
memastikan: (1) keselarasan rumusantujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit Kerja, (2) untuk mengetahui
tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil
reviu dapat berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala, permasalahan dan rencana tindak lanjut
tahun berikutnya. b. Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan target dan realisasi, perbandingan dengan capaian
kinerja minimal satu tahun sebelumnya, perbandingan dengan target akhir Renstra
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[SK 2.0]
Meningkatnya tata
kelola satuan kerja di
lingkungan Ditjen
Kebudayaan

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

nilai

94.6

TW1 : -

TW1 : 0

TW2 : -

TW2 : -

TW3 : -

TW3 : 51.27

TW4 : 94.6

TW4 : 88.96

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran Satker dapat tercapai di akhir triwulan 4
Kendala / Permasalahan :
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran Satker dapat tercapai di akhir triwulan 4
Strategi / Tindak Lanjut :
Rata-rata nilai Kinerja Anggaran Satker dapat tercapai di akhir triwulan 4
TW2 :
Progress / Kegiatan :
Penilaian kinerja di TW 4 melakukan penyamaan Hal III DIPA setiap triwulan (sesuai jadwal KPPN) dengan realisasi SPAN,
mengisi capaian kinerja di Simproka dan SAS. Update B19 di aplikasi molk
Kendala / Permasalahan :
rencana jadwal kegiatan berubah karena menjadi full daring sehingga merubah rencana penarikan anggaran dan
penyesuaian kegiatan agara capaian output tidak meleset dari rencana aksi
Strategi / Tindak Lanjut :
Kordinasi dengan tim teknis (Ketua Kegiatan) untuk penyelarasan jadwal kegiatan yang baru, sehingga tidak terlalu meleset
dari rencana aksi triwulan dan rencana penarikan anggaran (IKPA).
TW3 :
Progress / Kegiatan :
Penilaian kinerja akhir di TW 4 Melakukan penyamaan Hal III DIPA setiap triwulan (sesuai jadwal KPPN) dengan realisasi
SPAN, Mengisi capaian kinerja di Simproka dan SAS. Update B19 di aplikasi molk
Kendala / Permasalahan :
Refocusing 3 kegiatan sesuai kebijakan pemerintah pusat menyebabkan jadwal kegiatan berubah
Strategi / Tindak Lanjut :
Kordinasi dengan tim teknis (Ketua Kegiatan) untuk penyelarasan jadwal kegiatan yang baru, sehingga tidak terlalu meleset
dari rencana aksi triwulan dan rencana penarikan anggaran (IKPA).
TW4 :
Progress / Kegiatan :
Nilai Kinerja belum mencapai target di perjanjian kinerja kepala disebabkan beberapa poin penilaian IKPA tidak memenuhi
bobot yang ditetapkan. walaupun penginputan capaian output telah dilakukan namun ternayat pada proses nya terjadi eror
aplikasi pada saat proses tsb sehingga data yang diupload tidak terbaca
Kendala / Permasalahan :
Sistem pembayaran UP/TUP mengakibatkan persentase capaian anggaran terlihat di bulan berikutnya dan deviasi Hal III
DIPA meleset dari yang direncanakan, terdapat pagu minus dan kesalahan spm. Pada proses upload terjadi eror aplikasi
dimana data upload tidak sama dengan yang diinput dan waktu sudah melewati batas.
Strategi / Tindak Lanjut :
Pematangan perencanaan anggaran dan rencana penyerapan anggaran agar deviasi tidak meleset jauh, kebijakan
keuangan diterbitkan lebih awal sehingga meminimalisir kesalahan atau keterlambatan dalam proses pencairan anggaran.
cek dan ricek selalu pada proses upload data ke aplikasi om span dan aplikasi keuangan lainnya.
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Pengukuran Kinerja Rincian Output
No
1

RO / Komponen
Naskah Kajian
Pengembangan
Permuseuman

Volume
5

Satuan
Rekomendasi Kebijakan

TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

Anggaran

0

2

3

5

Rp. 493.612.000

2

[100] Kajian Koleksi

0

1

2

4

Rp. 366.252.000

3

[101] Kajian Pengunjung Museum

0

1

1

1

Rp. 127.360.000

8266

21474

43284

56588

Rp. 2.398.080.000

0

1782

8079

13185

Rp. 827.122.000

8266

19692

35205

43403

Rp. 1.570.958.000

88

333

333

414

Rp. 124.950.000

4

Masyarakat yang
Mengapresiasi Museum

5

[100] Penyebarluasan Informasi

6

[101] Penguatan Pendidikan Karakter

7

Koleksi Museum Yang
Dikelola

26950

404

Orang

Unit

8

[101] Pendataan

0

153

153

153

Rp. 86.700.000

9

[102] Konservasi

88

180

180

260

Rp. 27.050.000

0

0

0

1

Rp. 11.200.000

0

0

0

1

Rp. 3.906.974.000

10
11

[103] Akuisisi dan Penghapusan

Layanan Perkantoran

1

Layanan

12

[001] Gaji dan Tunjangan

0

0

0

1

Rp. 1.554.344.000

13

[002] Operasional Perkantoran

0

0

0

1

Rp. 2.352.630.000

0

0

0

1

Rp. 850.162.000

0

0

0

1

Rp. 850.162.000

0

20

23

23

Rp. 487.000.000

14

15
16

Layanan Dukungan
Manajemen Satker

1

Layanan

[105] Layanan Ketatausahaan

Layanan Sarana Internal

24

unit

17

[996] Pengadaan Perangkat Pengolah
Data dan Komunikasi

0

10

11

11

Rp. 175.000.000

18

[997] Pengadaan Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran

0

10

12

12

Rp. 312.000.000

0

0

0

1

Rp. 3.300.000.000

0

0

0

1

Rp. 3.300.000.000

19
20

Rehab Renovasi Bangunan
[052] Rehab/Renovasi Bangunan

1

Unit

TOTAL JUMLAH PAGU
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Kepala Museum Perumusan Naskah Proklamasi

Drs. Harry Trisatya Wahyu, M. A
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RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
Satuan Kerja
Tahun

NO

SASARAN
KINERJA

1 Meningkatnya
jumlah
kunjungan
peninggalan
sejarah

: Museum Perumusan Naskah Proklamasi
: 2021
TARGET
INDIKATOR
TARGET
RENSTRA 2020KINERJA
PROGRAM AKTIVITAS
KRO
RO
KOMPONEN
SATKER 2021
2024
KEGIATAN
Jumlah
680.000 Orang
33.100 Orang
Kunjungan
PROGRAM PEMAJUAN DAN PELESTARIAN BAHASA DAN KEBUDAYAAN
Cagar Budaya

Pengelolaan Pelayanan
Masyarakat
Permuseuman Publik Kepada Yang
Masyarakat
Mengapresiasi
Museum

1. Penyebarluasan
Informasi
2. Penguatan
Pendidikan Karakter

Pengelolaan Kebijakan
Permuseuman Bidang
IPTEK,
Pendidikan

1. Kajian Koleksi

Rata-rata
predikat
SAKIP Satker
minimal BB

BB

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

94,6

Layanan
Sarana
Internal

PENANGGUNG
JAWAB

WAKTU

Rp

3.390.338.000

33.100
12.400 Orang

Rp
Rp

2.962.338.000
1.250.000.000

Kepala Museum Maret-November

20.700 Orang

Rp

1.712.338.000

Kepala Museum Februari-November

Kepala Museum Juni, September

20.000.000

Kepala Museum Juli-September

78.000.000
50.950.000

Kepala Museum Februari-April

Rp

27.050.000

Kepala Museum Februari-November

Rp

5.669.854.000

1
1 Layanan

Rp
Rp

5.669.854.000
1.472.692.000

Kepala Museum Januari - Desember

1 Layanan

Rp

2.500.000.000

Kepala Museum Januari - Desember

1 Layanan

Rp

19.645.000

Kepala Museum Januari - Desember

1 Layanan

Rp

11.236.000

Kepala Museum Juli, Desember

2. Pengelolaan
Kepegawaian

1 Layanan

Rp

20.636.000

Kepala Museum Januari - Desember

3. Pelayanan umum,
Rumah Tangga, dan
Perlengkapan

1 Layanan

Rp

1.210.705.000

Kepala Museum Januari - Desember

Layanan Sarana 1. Pengadaan
dan Prasarana
Perangkat Pengolah
Internal
Data dan Komunikasi

2 Unit

Rp

30.000.000

Kepala Museum Februari - April

2. Pengadaan
Peralatan dan
Fasilitas Perkantoran

58 Unit

Rp

404.940.000

Kepala Museum Maret - Oktober

2. Kajian Pengunjung
Museum

3
Rp
2 Rekomen Rp
dasi
1 Rekomen Rp
dasi
328
Rp
78 Unit
Rp
250 Unit

PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

Dukungan
Layanan
Manajemen
Perkantoran
dan
Pelaksanaan
Tugas Teknis Layanan
Umum

PAGU

350.000.000
330.000.000

Naskah Kajian
Pengembangan
Permuseuman

Pengelolaan OM Prasarana Koleksi Museum 1. Pendataan Koleksi
Permuseuman
Bidang
Yang Dikelola
Pariwisata
2. Konservasi
2 Meningkatnya
tata kelola
satuan kerja di
lingkungan
Ditjen
Kebudayaan

VOLUME

Layanan
Perkantoran

Layanan
Dukungan
Manajemen
Satker

1. Gaji dan Tunjangan
2. Operasioanal dan
Pemeliharaan Kantor
1. Penyusunan
Rencana Program dan
Penyusunan
Rencana Anggaran
2. Pelaksanaan
Pemantauan dan
Evaluasi

Penanggungjawab

Drs. Harry Trisatya Wahyu, M.A.
NIP 196511141990031002

HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP
KANTOR MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI, JAKARTA
TAHUN 2021

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja, tingkat penerapan akuntabilitas kinerja KANTOR MUSEUM PERUMUSAN NASKAH PROKLAMASI, JAKARTA masuk
dalam kategori : A dengan nilai : 80.73 dengan interpretasi : Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
Dengan rincian nilai sebagai berikut :
No

Komponen Sakip

Bobot

Nilai

1.

Perencanaan Kinerja

30%

25.75%

2.

Pengukuran Kinerja

25%

19.53%

3.

Pelaporan Kinerja

15%

11.99%

4.

Evaluasi Kinerja

10%

7.70%

5.

Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi

20%

15.75%

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tersebut di atas, Beberapa catatan yang perlu di tindak lanjuti adalah sebagai berikut:

Perencanaan Kinerja :
Renstra agar direviu secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan: (1) keselarasan rumusan tujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit
Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil reviu dapat
berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala, permasalahan dan rencana tindak lanjut tahun berikutnya.

Pengukuran Kinerja :
Hasil pengukuran kinerja sudah dimanfaatkan sebagai dasar pemberian punishment yang diberikan kepada Pejabat /Pegawai /Tim di lingkungan unit kerja/satker
berupa Surat Keputusan. Namum Pimpinan Satker belum memberikan tentang penetapan penerima pengharagaan atau sertiﬁkat/piagam, dan foto dokumentasi
penyerahan penghargaan.

Pelaporan Kinerja :
1. Laporan Kinerja agar melampirkan form " pernyataan telah direviu " oleh tim yang ditunjuk oleh pimpinan unit kerja mengacu kepada Permenpan-RB No. 53 tahun
2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan target dan realisasi, perbandingan dengan capaian kinerja minimal satu tahun sebelumnya bila indikatornya sama
dan perbandingan dengan target akhir Renstra untuk masing-masing target indikator kinerja yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja setiap Pimpinan Satker.

Evaluasi Kinerja :
1. Hasil evaluasi agar disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk ditindak lanjuti.
2. Rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya yang belum ditindaklanjuti agar segera ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja ditahun berikutnya.
Diantaranya :
a. Renstra agar direviu secara berkala (minimal setahun sekali) untuk memastikan: (1) keselarasan rumusantujuan/sasaran/indikator dengan tugas dan fungsi Unit
Kerja, (2) untuk mengetahui tingkat capaian/realisasi dari target yang telah ditetapkan sampai dengan tahun berjalan dan target akhir Renstra. Hasil reviu dapat
berupa laporan hasil evaluasi atas capaian target Renstra, kendala, permasalahan dan rencana tindak lanjut tahun berikutnya.
b. Laporan Kinerja agar menyajikan perbandingan target dan realisasi, perbandingan dengan capaian kinerja minimal satu tahun sebelumnya, perbandingan dengan
target akhir Renstra

Pencapaian Sasaran / Kinerja Organisasi :
1. Unit kerja agar melakukan inovasi-inovasi untuk peningkatan kinerja organisasi
2. Unit kerja agar menyajikan penghargaan-penghargaan dari eksternal Kemendikbudristek terkait kinerja.

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

Jakarta, 29 Desember 2021
Kepala Biro Perencanaan

M. Samsuri
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