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membaca, matematika dan sains dalam PISA masih belum ada capaian karena data akan 

diukur tahun 2022 oleh Pusmenjar Kemendikbud namun persiapan telah dilakukan. 

Pada capaian Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Ditjen Bimas Hindu diukur dengan 

metode perhitungan secara menyeluruh yang meliputi capaian sasaran program, capaian 

output program, rata-rata nilai kinerja anggaran satker, penyerapan, efisiensi, konsistensi, 

dan nilai efisiensi yang dipadukan menjadi kesatuan pada aplikasi Smart Kemenkeu. 

Adapun capaian NKA Ditjen Bimas Hindu Tahun 2021 sebesar 91,56 kategori sangat baik. 

Capaian tahun 2021 lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja tahun 2020 

yang mencapai 92,04. 

Secara umum realisasi anggaran Ditjen Bimas Hindu tahun 2021 sebesar 

Rp747.427.080.663,- atau mencapai 98,59% dari pagu sebesar Rp758.128.398.000,- yang 

tersebar di 186 Satker. Adapun persentase realisasi anggaran tahun 2021 lebih tinggi bila 

dibandingkan dengan tahun 2020 yang sebesar  96,58%. 

 







































































































































































Laporan Kinerja 2021 

74 

 

 

 

Bab IV 

Penutup 
A. KESIMPULAN 

Beberapa hal yang dapat disimpulkan dari hasil pengukuran kinerja Ditjen Bimas Hindu 

Tahun 2021 antara lain: 

1. Berdasarkan pengukuran oleh Tim Penyusun Laporan Monitoring dan Evaluasi Renstra 

Ditjen Bimas Hindu Tahun 2021, dapat disampaikan bahwa secara keseluruhan capaian 

kinerja Ditjen Bimas Hindu kategori baik dengan nilai sebesar 96,09% lebih rendah dari 

tahun 2020 yang mencapai 96,22%. Secara umum capaian kinerja Ditjen Bimas Hindu 

tahun 2021 masih ada yang di bawah target dan perlu ditingkatkan. 

2. Ditjen Bimas Hindu pada tahun 2021 memiliki 17 SP yang didukung oleh 36 IKSP. Setelah 

dilakukan pengukuran sebanyak 22 IKSP kategori sangat baik, 7 IKSP kategori baik, 3 

IKSP kategori cukup, 3 IKSP kategori kurang dan 1 IKSP belum terdapat target, sehingga 

tidak dilakukan pengukuran. Adapun 3 IKSP yang kategori kurang yaitu, Persentase 

partisipasi umat beragama dalam dharma dana dengan capaian sebesar 0,81%, rerata nilai 

asesmen kompetensi minimum dalam bidang literasi dan numerasi telah dilakukan 

pengukuran di tahun 2021 namun hasilnya di tahun 2022 dan rerata nilai asesmen 

kemampuan berpikir di bidang membaca, matematika dan sains dalam PISA masih belum 

ada capaian karena data akan diukur tahun 2022 oleh Pusmenjar Kemendikbud namun 

persiapan telah dilakukan. 

3. Capaian realisasi anggaran Ditjen Bimas Hindu tahun 2021 sebesar Rp747.427.080.663 

atau 98,59% dari total Pagu sebesar Rp 758.128.398.000,-. Realisasi anggaran 2021 lebih 

tinggi dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar 96,58%. 

4. Capaian NKA Ditjen Bimas Hindu tahun 2021 sebesar 91,56 kategori sangat baik. Capaian 

tahun 2021 lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai capaian kinerja tahun 2020 yang 

mencapai 92,04. 
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A. SARAN 

Terhadap beberapa permasalahan yang ada dan sebagai bentuk perbaikan dalam rangka 

pencapaia terget SP dan IKSP Ditjen Bimas Hindu pada periode berikutnya, terdapat beberapa 

saran yang perlu segera ditindaklanjuti, antara lain: 

 

1. Melakukan pemantauan, pengendalian, dan evaluasi secara periodik per bulan atau sesuai 

kebutuhan untuk mengawal pencapaian SP dan IKSP dengan memantau penyelesaian 

kegiatan yang  mendukung IKSP Ditjen Bimas Hindu. 

2. Melakukan evaluasi target IKSP Renstra pada tahun berikutnya. 

3. Melakukan digitalisasi dan integrasi data sehingga memudahkan memperoleh data yang 

berhubungan dengan data capaian IKSP Renstra Ditjen Bimas Hindu. 

4. Perlu menetapkan operator pada setiap satker Pusat dan Daerah untuk memudahkan 

berkoordinasi terkait data capaian Rincian Output (RO) yang menjadi pendukung capaian 

Sasaran Program dan Kegiatan yang dilaporkan pada sistem yang telah disediakan oleh 

Kementerian Keuangan (Smart) dan Kementerian Perencanaan Pembangunan 

Nasional/Bappenas (eMonev). 


