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KATA PENGANTAR 

 
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini 

merupakan perwujudan penerapan prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas 

di Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga. Hal ini berarti 

sebagai cerminan kinerja yang telah dilaksanakan pada Tahun 2021.  

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan 

Olahraga Tahun 2021 ini, pada intinya menginformasikan pelaksanaan tugas dan 

fungsi berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet. 

Disadari bahwa tantangan masa depan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga akan menjadi 

tantangan tersendiri bagi setiap pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi 

Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga yang diarahkan untuk secara 

terus menerus meningkatkan kinerja dan memperbaiki kualitas laporan agar 

terwujud transparansi dan akuntabilitas yang ingin diwujudkan bersama. 

Semoga Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2021 ini dapat memberikan manfaat 

kepada seluruh pejabat dan pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, 

Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga dalam melakukan berbagai langkah perbaikan 

yang diperlukan guna meningkatkan kinerja di masa mendatang.  

 

 

 
Jakarta,    Januari 2022 

Asisten Deputi Bidang Agama, 
Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, 

 
 
 
Teguh Supriyadi, S.H., LL.M 
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RINGKASAN EKSEKUTIF 
 

 

Dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2020 tentang 

Sekretariat Kabinet yang kemudian diikuti dengan diterbitkannya Peraturan Sekretaris 

Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet dan 

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020 tentang Renstra Sekretariat Kabinet 

Tahun 2020 – 2024 dan pelantikan para pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet, maka 

terjadi perubahan struktur organisasi serta tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet.  

Berkaitan dengan adanya perubahan tersebut, maka juga terdapat perubahan pada 

perencanaan kinerja Sekretariat Kabinet tahun 2021 yang berdampak pula pada rencana 

kegiatan dan capaian sasaran kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda 

dan Olahraga. 

Untuk Tahun 2021, capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, 

Pemuda dan Olahraga telah menghasilkan 53 (lima puluh tiga) rekomendasi kebijakan 

atas rencana kebijakan dan program pemerintah, 26 (dua puluh enam) rekomendasi 

terkait persetujuan presiden terhadap rencana kebijakan kementerian/kepala lembaga 

dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga, dan 9 (sembilan) rekomendasi 

alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah 

yang mengalami hambatan, serta 10 (sepuluh) rekomendasi hasil pemantauan, 

evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. 

Berkenaan dengan realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, 

Pemuda dan Olahraga sampai dengan akhir tahun 2021, dari jumlah alokasi anggaran 

sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang 

dialokasikan pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan 

Olahraga, setelah dilakukan revisi maka jumlah alokasi anggaran berubah 

menjadi sebesar Rp 455.977.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan 

ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, yang 

dapat terserap adalah sebesar Rp 423.850.029,00 (empat ratus dua puluh tiga juta 

delapan ratus lima puluh ribu dua puluh sembilan rupiah) atau sebesar 93,85%.  
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Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian 

sasaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sudah efektif 

dan efisien. Hal ini tentunya diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan 

sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna 

peningkatan kinerja. 

Secara umum dapat disimpulkan bahwa Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, 

Pemuda dan Olahraga telah dapat merealisasikan program dan kegiatan Tahun 2021 

sesuai dengan sasaran strategis dan indikator kinerja yang ditetapkan. 

Dengan mempertimbangkan masih belum meredanya gejala Pandemi covid-19, 

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah melakukan 

beberapa upaya guna mengatasi hambatan dan kendala yang ditemui. Beberapa 

langkah yang telah ditempuh untuk mengatasi kendala dalam mencapai sasaran yang 

telah ditetapkan, diantaranya adalah : 

1. Meningkatkan peran aktif Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan 

Olahraga di setiap forum diskusi, seminar, rakor terkait bidang agama, kesehatan, 

pemuda dan olahraga;  

2. Meningkatkan koordinasi dan sinergi dengan unit kerja di kementerian/lembaga 

terkait sebagai mitra kerja dalam mendukung ketersediaan informasi yang 

dibutuhkan; 

3. Meningkatkan kapasitas pegawai dengan mengikuti pendidikan dan pelatihan 

yang berhubungan dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, 

Kesehatan, Pemuda dan Olahraga; 

4. Penyediaan dan peningkatan fasilitas sarana dan prasarana yang memadai untuk 

mendukung peningkatan kualitas kinerja sumber daya manusia.  
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 PENDAHULUAN 

 
 

Pada setiap akhir tahun anggaran, setiap instansi pemerintah (termasuk 

satuan/unit kerja di dalamnya), diharuskan menyusun laporan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (LAKIP). Sejalan dengan dinamika lingkungan 

dinamis dan strategik, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

yang semula menggunakan nomenklatur Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 

(LAKIP) berubah menjadi Laporan Kinerja (LKj). Perubahan tersebut didasarkan 

atas Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah yang kemudian ditindaklanjuti dengan 

ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, 

Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet, salah satu unit kerja di lingkungan 

Sekretariat Kabinet adalah Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan.  

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Kabinet tersebut, Deputi Bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan mempunyai tugas membantu Sekretaris 

Kabinet dalam menyelenggarakan pemberian dukungan pengelolaan manajemen 

kabinet di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. 

Sejalan dengan maksud tersebut, salah satu unit kerja di lingkungan 

Kedeputian Bidang Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Deputi Bidang Agama, 

Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang mempunyai tugas melaksanakan 

penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program 

pemerintah, penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan, pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, 

pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan 

peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan 

perundang-undangan, penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, 

BAB I 
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rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau 

Wakil Presiden, serta pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan 

terhadap perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan 

olahraga. 

Dalam melaksanakan tugasnya, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, 

Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi : 

a.  perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di 

bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; 

b.  penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan 

pemerintahan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; 

c.  pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang 

agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; 

d.  pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan 

rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan 

peraturan perundang-undangan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan 

olahraga; 

e.  penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau 

pertemuan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang dipimpin 

dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; 

f.  pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap 

perkembangan umum di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga; 

dan  

g.  pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan. 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Asisten Deputi Bidang Agama, 

Kesehatan, Pemuda dan Olahraga didukung oleh 3 (tiga) Bidang yakni : 

1. Bidang Agama; 

2. Bidang Kesehatan; dan 

3. Bidang Pemuda dan Olahraga. 
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Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda 
dan Olahraga (Asdep-1) yang handal dalam analisis 
dan perumusan saran kebijakan di bidang Agama, 
Kesehatan, Kependudukan, Keluarga Berencana, 
Pemuda dan Olahraga yang berkualitas 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, yang menjadi aspek 

strategis Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga 

diantaranya adalah adanya perubahan rumusan sasaran strategis Asisten Deputi 

Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) yakni : 

 

 

 

 

 

 

Sasaran strategis tersebut mengandung pengertian bahwa Asisten Deputi 

Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) sebagai salah satu unit 

organisasi di lingkungan Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan Sekretariat Kabinet dapat diandalkan untuk membantu Pimpinan 

(Sekretaris Kabinet, Wakil Sekretaris Kabinet, dan Deputi Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan) dalam melaksanakan tugas sehari-hari yakni dalam 

melakukan analisis dan perumusan saran kebijakan melalui pemantauan dan 

evaluasi atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Agama, 

Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang berkualitas. 

Beberapa aspek strategis yang juga menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan 

tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga 

(Asdep-1) diantaranya adalah : 

1. Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) 

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk 

melakukan pemberdayaan sumber daya manusia (empowerment) 

pejabat/pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, 

Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) dengan mengikutsertakannya pada setiap 

kesempatan pendidikan dan pelatihan, kursus, ataupun seminar/workshop, 

yang ditawarkan. 

SASARAN 
STRATEGIS 
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Dengan pemberdayaan sumber daya manusia ini dimaksudkan guna 

meningkatkan kompetensi yang dimiliki oleh pejabat/pegawai di lingkungan 

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1) 

dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.  

2. Aspek Keuangan/Anggaran 

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk 

merencanakan alokasi anggaran (pendanaan) yang dibutuhkan Asisten Deputi 

Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga  (Asdep-1). Hal ini 

mengandung pengertian bahwa alokasi anggaran tersebut digunakan untuk 

mendukung pencapan visi, misi, dan tujuan organisasi, terutama dalam 

melaksanakan tugas kajian dan  analisis atas kebijakan dan program 

pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga. 

3. Aspek Tata Laksana 

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup penyempurnaan 

prosedur kerja, dengan terus menerus melakukan evaluasi atas prosedur kerja 

yang telah diterapkan selama ini dan dengan tetap mencari peluang bagi 

peningkatan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten 

Deputi Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1).  

Hal ini dikarenakan pemberian saran (rekomendasi) kebijakan melalui 

kegiatan pemantauan dan evaluasi serta analisis atas pelaksanaan kebijakan 

dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, budaya, 

pemuda dan olahraga, tentunya dipengaruhi pula oleh keinginan para 

pemangku kepentingan (stake holders) dan publik/masyarakat yang 

membutuhkan layanan yang prima (cepat, akurat, dan tepat). 

4. Aspek Sarana Prasarana 

Aspek strategis yang ditekankan disini mencakup upaya untuk 

meningkatkan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan Asisten 

Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga  (Asdep-1) dalam 

mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sehari-hari. 
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Sejalan dengan hal tersebut, selama ini yang menjadi permasalahan utama 

(strategic issued) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga 

(Asdep-1) terkait upaya peningkatan kinerja diantaranya adalah : 

1) Urgensi pengaturan kebijakan dan program pemerintah 

Secara umum, kondisi yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi 

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga  (Asdep-1), 

terkait penanganan masalah substanstif kebijakan adalah usulan rencana 

kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan 

olahraga yang diajukan oleh instansi pemrakarsa/terkait. 

Hal ini dikarenakan usulan tersebut memerlukan kajian dan analisis yang 

hasilnya berupa saran (rekomendasi) kebijakan kepada para  pemangku  

kepentingan (stake holders), apakah usulan kebijakan maupun program 

pemerintah tersebut perlu ditindaklanjuti dalam bentuk produk kebijakan. 

2) Dampak yang mungkin timbul dari suatu pengaturan kebijakan dan 

program pemerintah 

Kebijakan dan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, 

pariwisata, budaya, pemuda dan olahraga pada intinya merupakan jabaran 

dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) bidang agama, kesehatan, pemuda dan 

olahraga yang disusun setiap tahun. 

Hal ini menjadi sangat krusial, mengingat perumusan kebijakan dan 

pelaksanaan program pemerintah di bidang lingkungan hidup, pariwisata, 

budaya, pemuda dan olahraga tersebut akan menjadi tolok ukur sejauh mana 

pemerintah telah dapat mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

 

Berangkat dari identifikasi permasalahan utama (strategic issued) tersebut di 

atas, ke depannya diperlukan langkah-langkah strategis sebagai upaya 

meningkatkan kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan 

Olahraga (Asdep-1), diantaranya meliputi : 
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1) Peningkatan kemampuan (competence) pejabat/pegawai dalam 

mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi 

 Tantangan ini disinyalir menjadi tantangan utama yang ikut mempengaruhi 

upaya pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda 

dan Olahraga  (Asdep-1), yang dapat diatasi diantaranya melalui keikutsertaan 

pejabat/pegawai dalam setiap pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan 

Biro Kepegawaian, Organisasi dan Sumber Daya Manusia maupun oleh 

instansi terkait, untuk bidang-bidang yang sesuai dengan tugas dan fungsi 

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga (Asdep-1).   

2) Peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi (KIS) 

 Dalam upaya mewujudkan kebijakan dan program pemerintah di bidang 

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga    (Asdep-1), 

tentunya diperlukan keterlibatan dan peran aktif setiap instansi 

pemerintah, pemangku kepentingan dan lembaga swadaya masyarakat, 

dengan tetap mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 

 Terkait hal tersebut, peningkatan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi 

tentunya menjadi tantangan utama, yang patut menjadi perhatian dari setiap 

aparatur pemerintah.  
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 PERENCANAAN KINERJA 
 

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai 

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan, yang dilaksanakan melalui 

berbagai kegiatan tahunan. Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian 

kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan 

kegiatan. Perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran yang ingin dicapai 

dalam tahun bersangkutan, indikator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya. 

 

A. Perencanaan Kinerja Tahun 2021 

Dengan ditetapkannya Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet yang dilanjutkan dengan 

pelantikan pejabat di lingkungan Sekretariat Kabinet pada tanggal 25 September 

2020 berimplikasi pada terjadinya perubahan nomenklatur dan struktur organisasi 

Sekretariat Kabinet.  

Tidak ketinggalan pula juga terdapat perubahan perencanaan kinerja yang 

ditetapkan pada tanggal 1 Oktober 2020 dengan mengacu pada Renstra 2020-2024 

yang ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020. 

 

1. Visi, Misi, dan Tujuan 

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga menyusun 

perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam 

Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Kabinet dan Perseskab Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Sekretariat Kabinet Tahun 2020 – 2024. 

Adapun visi, misi, dan tujuan strategis yang ingin dicapai oleh Asisten Deputi 

Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, adalah sebagai berikut : 

BAB II 
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2. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja 

Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan 

Olahraga untuk periode tahun 2021 mengacu pada dokumen Perjanjian Kinerja 

perubahan.  Adapun komponen dari Perjanjian Kinerja tersebut, adalah sebagai 

berikut : 

Tabel 2.1 Target Kinerja Sasaran Tahun 2021 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 Terwujudnya rancangan 
rekomendasi kebijakan 
yang berkualitas di bidang 
agama, kesehatan, pemuda 
dan olahraga  

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana 
kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, 
kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh 
Sekretaris Kabinet 

91% 

Persentase rancangan rekomendasi atas rencana 
kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan 
menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan 
persetujuan Presiden di bidang agama, kesehatan, 
pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris 
Kabinet 

91% 

2 Terwujudnya hasil 
pengendalian 
penyelenggaraan 
pemerintahan yang 
berkualitas di bidang 
agama, kesehatan, pemuda 
dan olahraga 
 

Persentase rancangan rekomendasi alternatif 
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan 
program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang 
agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui 
oleh Sekretaris Kabinet 

91% 

Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, 
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan 
dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, 
pemuda dan olahraga 

91% 

 

VISI

• Mewujudkan Sekretariat Kabinet yang berwibawa dan andal dalam membantu Presiden 
dan Wakil Presiden mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan 
berkepribadian berlandaskan gotong royong di bidang agama, kesehatan, pemuda dan 
olahraga

MISI

• Membantu Sekretaris Kabinet melaksanakan misi Presiden dan Wakil Presiden dengan 
memberikan dukungan manajemen kabinet yang berkualitas melalui pemberian 
rekomendasi  yang  tepat, cepat,  dan  aman atas penyelenggaraan pemerintahan di 
bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga

TUJUAN

• Peningkatan kualitas rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang agama, kesehatan, 
pemuda dan olahraga

• Peningkatan kualitas hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang 
agama, kesehatan, pemuda dan olahraga



9 Lkj-2020-Asdep-1-PMK 
 

B. Perencanaan Anggaran Tahun 2021 

Berikut adalah rincian besar anggaran untuk masing-masing kegiatan di lingkungan 

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada tahun 2021: 

 

Tabel 2.2 

Rincian Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahun 2021 (Sebelum Revisi) 

 

Kode Akun DETAIL KEGIATAN INPUT/DANA 

CA.6405 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan di Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

688.977.000 

ABG.001 Rekomendasi Kebijakan di bidang Agama, 
Kesehatan, Pemuda dan Olahraga 

688.977.000 

CA.6406 Penyusunan Hasil Pengendalian Penyelenggaraan 
Pemerintahan di Bidang Pembangunan Manusia 
dan Kebudayaan 

161.023.000 

ABG.001 Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan 
di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga 

161.023.000 

Jumlah 
Anggaran 

 850.000.000 

 



10 Lkj-2021-Asdep-1-PMK 
 

 AKUNTABILITAS KINERJA 
 

AAkuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban instansi Pemerintah 

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi 

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dengan 

akuntabilitas kinerja, masyarakat atau stake-holders diharapkan dapat mengetahui dan 

menilai kinerja atau hasil yang dicapai suatu instansi dalam kurun waktu tertentu, 

berkenaan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi yang telah diamanatkan. 

Sejalan dengan hal tersebut, akuntabilitas kinerja sering dipadankan dengan hasil 

capaian kinerja suatu organisasi untuk satu periode tertentu. Untuk menilai hasil 

capaian kinerja, perlu dilakukan analisis atas kinerja yang bersangkutan melalui 

pengukuran indikator kinerja masing-masing kegiatan terhadap target sasaran dan 

kegiatan yang telah ditetapkan pada awal tahun. 

Dalam ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

disebutkan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian 

hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, 

asas proporsionalitas, asas profesionalitas, dan asas akuntabilitas. 

Berkenaan dengan asas akuntabilitas, dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan 

bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil 

akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan 

kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akuntabilitas 

merupakan prinsip pertanggungjawaban pemerintah kepada publik yaitu bahwa setiap 

proses pembangunan mulai dari perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaannya harus 

dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. 

Selanjutnya, dalam rangka mempertajam pelaksanaan akuntabilitas tersebut, 

pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang ditindaklanjuti dengan 

ditetapkannya Peraturan Menteri Negara 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, yang 

BAB III 
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mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

negara mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam 

bentuk laporan yang menggambarkan kinerja instansi yang bersangkutan. 

Terkait dengan maksud tersebut, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan,  

Pemuda, dan Olahraga (Asdep-1) Kedeputian Bidang Pembangunan Manusia dan 

Kebudayaan juga tidak lepas dari kewajiban untuk menyusun laporan akuntabilitas 

kinerja instansi pemerintah (LKj) yang dimaksudkan sebagai salah satu instrumen 

untuk menilai capaian kinerja yang telah dilaksanakan berdasarkan program dan 

kegiatan yang telah ditetapkan pada setiap awal tahun. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Asisten Deputi Bidang 

Agama, Kesehatan,  Pemuda, dan Olahraga (Asdep-1) Kedeputian Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan Tahun 2021 merupakan laporan yang menggambarkan 

capaian/hasil kinerja. 

Pengukuran terhadap capaian/hasil kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, 

Kesehatan,  Pemuda, dan Olahraga (Asdep-1)  Kedeputian Bidang Pembangunan 

Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2021 dilakukan dengan menetapkan indikator 

kinerja setiap kegiatan yang merupakan alat ukur untuk menentukan tingkat 

keberhasilan unit kerja dalam mencapai tujuannya. 

Untuk mengetahui dan mengukur tingkat keberhasilan kinerja melalui evaluasi dan 

analisis capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga 

(Asdep-1) Tahun 2021, maka digunakan kategori capaian kinerja dengan skala ordinal, 

sebagai berikut : 

 

Tabel 3.1 Kategori Capaian Kinerja 

No Rentang Capaian Kinerja Kategori Capaian Kinerja 

1. 85 % - 100 % Sangat Baik 

2. 70 % - <85 % Baik 

3. 55 %  - < 70 % Sedang 

4. <  55% Kurang Baik 
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A. Pengukuran dan Indikator Kinerja  

Pengukuran kinerja merupakan dasar yang penting dalam membangun manajemen 

kinerja sehingga suatu organisasi dapat mengetahui kinerjanya dalam suatu periode 

tertentu dan melakukan evaluasi atas kinerja yang telah dicapai. Hal tersebut guna 

memperbaiki pelayanan publik (improved public service) dan akuntabilitas (improved 

accountability). 

Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan 

indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. 

Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data 

kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan 

organisasi pada hasil pengukuran yang andal (reliable) mengenai hasil apa saja yang telah 

diperoleh selama periode aktivitasnya. 

Oleh karena itu, maka sangat logis apabila kegiatan pengukuran kinerja 

memerlukan data kinerja (performance data) berupa capaian kinerja (performance 

result) yang dinyatakan dalam satuan indikator kinerja selama satu periode pelaksanaan 

tertentu. 

Dalam kaitannya dengan kepentingan pembuatan laporan kinerja, maka Indikator 

Kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda, dan Olahraga (Asdep-1) 

Tahun 2021, dapat dijelaskan sebagai berikut : 

 1. Indikator output merupakan segala sesuatu berupa produk/jasa baik fisik dan/atau 

non fisik sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program 

berdasarkan input yang digunakan. 

2. Indikator outcome merupakan segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

output kegiatan. Indikator ini merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa 

dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat. 

Ketiga indikator tersebut merupakan alat atau media yang digunakan untuk 

mengukur tingkat keberhasilan suatu unit kerja/instansi dalam mencapai tujuan dan 

sasaran yang telah ditetapkan. 

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2021 

Sepanjang Tahun 2021, Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan 

Olahraga berupaya untuk mewujudkan 2 (dua) sasaran strategis yang telah 
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ditetapkan yakni Terwujudnya Rekomendasi Kebijakan Yang Berkualitas di bidang 

Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan Terwujudnya Hasil Pengendalian 

Pemerintahan Yang Berkualitas di bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 

yang akan dicapai melalui program dan kegiatan. 

Adapun program tersebut adalah Penyelenggaraan Layanan Kepada Presiden dan 

Wakil Presiden yang didukung dengan 2 (dua) kegiatan yakni Penyusunan 

rekomendasi kebijakan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan dan 

Penyusunan hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan. 

Pencapaian Sasaran strategis I dilakukan melalui pelaksanaan fungsi 
pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan dan program 
pemerintah, pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan 
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang 
perlu mendapat persetujuan Presiden, penyampaian rekomendasi atas hasil 
pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum, serta 
penyiapan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin 
dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang agama, 
kesehatan, pemuda dan olahraga.  

Fungsi tersebut menghasilkan 2 (dua) jenis output yakni rekomendasi 
Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang 
agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan 
kepada stakeholders dan rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana 
kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala 
lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, 
kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada 
stakeholders. 

Sasaran strategis I diukur pencapaiannya melalui 2 (dua) indikator yang 
merupakan  Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Agama, 
Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yakni Persentase rekomendasi atas rencana 
kebijakan dan program pemerintah bidang agama, kesehatan, pemuda dan 
olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target 91%) dan Persentase 
rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga bentuk peraturan 
Menteri/Kepala Lembaga yang perlu mendapat persetujuan Presiden di bidang 
agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 
(Target 91%). 
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Sedangkan untuk sasaran strategis 2 dilakukan melalui fungsi pengendalian 
penyelenggaraan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kabinet yang 
meliputi penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program 
pemerintah yang mengalami hambatan dan pemantauan evaluasi dan 
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah.  

Fungsi ini menghasilkan 2 (dua) jenis output yaitu alternatif penyelesaian 
masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami 
hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda, dan olahraga yang disetujui 
untuk disampaikan kepada stakeholders (target 91%) dan Rekomendasi 
Sekretariat Kabinet atas basil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas 
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang agama, kesehatan, 
pemuda, dan olahraga yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders 
(Target 91%). 

Pencapaian sasaran strategis 2 diukur melalui indikator Persentase alternatif 
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang 
mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang 
disetujui oleh Sekretaris Kabinet (Target 91%) dan Persentase hasil pemantauan, 
evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah 
di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris 
Kabinet (Target 91%).  

Tabel 3.2 Perbandingan antara Target dengan Capaian Realisasi Tahun 2021  
 

SASARAN INDIKATOR 

1. Terwujudnya rekomendasi 
kebijakan yang berkualitas di 
bidang pembangunan manusia 
dan kebudayaan  

1. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan dan 
program pemerintah bidang agama, kesehatan, pemuda dan 
olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 

 TARGET REALISASI 

 % Output Outcome Output Outcome % 

 91 19 rek 19 rek 53 rek 53 rek 100 

 2. Persentase rekomendasi atas rencana kebijakan 
kementerian/lembaga bentuk peraturan Menteri/Kepala 
Lembaga yang perlu menda persetujuan Presiden di bidang 
agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh 
Sekretaris Kabinet 

 TARGET REALISASI 

 % Output Outcome Output Outcome % 

 91 5 rek 5 rek 26 rek 26 rek 100 
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2. Terwujudnya hasil 
pengendalian penyelenggaraan 
pemerintahan yang berkualitas 
di bidang pembangunan 
manusia dan kebudayaan  

1. Persentase alternatif penyelesaian masalah atas 
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang 
mengalami hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda 
dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 

 TARGET REALISASI 

 % Output Outcome Output Outcome % 

 91 6 rek 6 rek 9 rek 9 rek 100 

 2. Persentase hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian 
atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di 
bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang 
disetujui oleh Sekretaris Kabinet 

 TARGET REALISASI 

 % Output Outcome Output Outcome % 

 91 8 rek 8 rek 10 rek 10 rek 100 

 

Tabel 3.3 Capaian Sasaran Strategis 1 

No Indikator Sasaran Target 
(%) 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

1 Persentase rancangan rekomendasi atas rencana 
dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang 
agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang 
disetujui oleh Sekretaris kabinet 

 
91 

 
100 

 
109,89 

2 Persentase rancangan rekomendasi atas rencana 
kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk 
peraturan Menteri/Kepala Lembaga yang perlu 
mendapatkan persetujuan Presiden di bidang 
agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang 
disetujui oleh Sekretaris Kabinet 

 
91 

 
100 

 
109,89 

Tabel 3.4 Capaian Sasaran Strategi 2 

No Indikator Sasaran Target 
(%) 

Realisasi 
(%) 

Capaian 
(%) 

1 Persentase rancangan rekomendasi alternatif 
penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan 
dan program pemerintah yang mengalami hambatan 
di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga 
yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 

 
91 

 
100 

 
109,89 

2 Persentase rancangan rekomendasi hasil 
pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas 
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di 
bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga 
yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 

 
91 

 
100 

 
109,89 
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Berdasarkan tabel 3.3 dan 3.4 di atas, capaian Asisten Deputi Bidang Agama, 

Kesehatan, Pemuda dan Olahraga apabila dirinci berdasarkan masing-masing 

indikator adalah sebagai berikut : 

a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program 
pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang 
disetujui oleh Sekretaris Kabinet 

 
Rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di 

bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disampaikan oleh Asisten 

Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga adalah sebanyak 53 

(lima puluh tiga) rekomendasi, yang seluruhnya (100%) disetujui oleh Sekretaris 

Kabinet. Dengan demikian, capaian output untuk indikator ini adalah 100% dan 

masuk kategori sangat baik. 

b. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan 
kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga 
yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang agama, 
kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 

 
Berkaitan dengan indikator ini, terdapat 26 (dua puluh enam) rancangan 

rekomendasi yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, 

Pemuda dan Olahraga. Dari jumlah rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya 

(100%) disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini 

adalah 100% dan masuk kategori sangat baik. 

c. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas 
pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami 
hambatan di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui 
oleh Sekretaris Kabinet 

 
Terdapat 9 (sembilan) rancangan rekomendasi yang diajukan oleh Asisten 

Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga yang berkaitan dengan 

indikator ini. Dari kesembilan rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya 

disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 

100% dan masuk kategori sangat baik. 

d. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan 
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di 
bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disetujui oleh 
Sekretaris Kabinet 
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Berkaitan dengan indikator ini, terdapat 10 (sepuluh) rancangan rekomendasi 

yang diajukan oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan 

Olahraga. Dari jumlah rancangan rekomendasi tersebut, seluruhnya (100%) 

disetujui oleh Sekretaris Kabinet, sehingga capaian untuk indikator ini adalah 

100% dan masuk kategori sangat baik. 

 

C. Perbandingan Capaian Kinerja  

Berikut adalah tabel perbandingan capaian kinerja Asisten Deputi Bidang 

Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga untuk periode Tahun 2021 

dibandingkan dengan 2020. 

 

Tabel 3.5  Perbandingan Capaian Kinerja 
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga  

Indikator Kinerja Utama 
Capaian Tahun 2020 Capaian Tahun 2021 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

Persentase rancangan 
rekomendasi atas rencana dan 
penyelenggaraan pemerintahan 
di bidang agama, kesehatan, 
pemuda dan olahraga yang 
disetujui oleh Sekretaris kabinet 

 

90% 

 

100% 

 

111.11% 

 

91% 

 

100% 

 

109.89% 

Persentase rancangan 
rekomendasi atas rencana 
kebijakan kementerian/lembaga 
dalam bentuk peraturan 
Menteri/Kepala Lembaga yang 
perlu mendapatkan persetujuan 
Presiden di bidang agama, 
kesehatan, pemuda dan 
olahraga yang disetujui oleh 
Sekretaris Kabinet 

 

90% 

 

100% 

 

111.11% 

 

91% 

 

100% 

 

109.89% 

Persentase rancangan 
rekomendasi alternatif 
penyelesaian masalah atas 
pelaksanaan kebijakan dan 
program pemerintah yang 
mengalami hambatan di bidang 
agama, kesehatan, pemuda dan 
olahraga yang disetujui oleh 
Sekretaris Kabinet 

 

90% 

 

100% 

 

111.11% 

 

91% 

 

100% 

 

109.89% 
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Indikator Kinerja Utama 
Capaian Tahun 2020 Capaian Tahun 2021 

Target Realisasi Capaian Target Realisasi Capaian 

Persentase rancangan 
rekomendasi hasil pemantauan, 
evaluasi, dan pengendalian atas 
pelaksanaan kebijakan dan 
program pemerintah di bidang 
agama, kesehatan, pemuda dan 
olahraga yang disetujui oleh 
Sekretaris Kabinet 

 

90% 

 

- 

 

- 

 

91% 

 

100% 

 

109.89% 

Note: Tidak tercapainya target indikator 4 pada tahun 2020 adalah mengingat adanya 
perubahan sasaran dan indikator kinerja di lingkungan Sekretariat Kabinet, dan 
dikarenakan situasi pandemi yang membatasi kegiatan pemantauan, evaluasi, dan 
pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah, sehingga tidak 
dihasilkan rekomendasi sesuai dengan target pada indikator dimaksud. 

 
Gambar: Tangkapan Layar Dashboard Aplikasi Sistem Informasi Kinerja Terpadu 

 

D.  Analisis Peningkatan/Penurunan Kinerja dan Alternatif Solusi 

Sebagai bagian dari organisasi Sekretariat Kabinet, Asisten Deputi Bidang 

Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah ikut berperan serta dalam 

memberikan dukungan manajemen kabinet sehingga memberikan capaian kinerja 

organisasi dengan cukup efektif. Hal tersebut dikarenakan Asisten Deputi Bidang 
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Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, dipengaruhi oleh beberapa faktor, 

diantaranya : 

a. berperan serta dalam pemantauan kebijakan dan program pemerintah di bidang 

agama, kesehatan, pemuda dan olahraga berdasarkan arahan Presiden, seperti 

menyelenggarakan rapat dengan kementerian, mengikuti rapat antar kementerian, 

mengikuti seminar/workshop, melakukan pemantauan ke daerah-daerah, serta 

mengikuti kunjungan kerja ke daerah-daerah terkait suatu kebijakan dan program 

pemerintah. 

b. ikut terlibat dalam proses perumusan rencana kebijakan dan program pemerintah di 

bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang akan dituangkan dalam bentuk 

peraturan menteri/kepala lembaga berdasarkan arahan Presiden. 

c. berkontribusi dalam mempersiapkan bahan untuk sidang kabinet/rapat terbatas 

dalam bentuk briefing sheet guna memberikan rekomendasi terhadap kebijakan dan 

program pemerintah di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga. 

d. berkontribusi merespons secara cepat dan tepat berbagai isu dan permasalahan di 

bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang disampaikan oleh 

kementerian/lembaga mitra sesuai dengan Arahan Presiden. 

 

Walaupun pencapaian kinerja untuk Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi 

Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2021 dapat 

dikategorikan sangat baik, namun dalam pelaksanaannya belum optimal, hal ini 

disebabkan adanya beberapa kendala diantaranya : 

a. Belum maksimalnya koordinasi dengan kementerian/lembaga mitra, termasuk 

mitra yang berada di daerah. 

b. Tugas dan fungsi Sekretariat Kabinet yang kurang dipahami oleh 

kementerian/lembaga mitra, sehingga kementerian/lembaga mitra kurang 

melibatkan Sekretariat Kabinet untuk berbagai program dan kebijakan yang 

sedang dijalankan. 

c. Minimnya data dan informasi yang diperoleh Sekretariat Kabinet dari 

kementerian/lembaga mitra. 

d. Pandemi Covid-19 yang terjadi di tahun 2021 menghalangi terlaksananya 

beberapa kegiatan yang direncanakan di awal tahun. 
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E. Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian 

Kinerja 

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya selalu mengikuti isu terkini yang berkembang di 

bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga yang dihasilkan dalam bentuk 

rekomendasi yang berkualitas kepada Sekretaris Kabinet yang kemudian dapat 

digunakan Sekretaris Kabinet dalam tugasnya dalam menyelenggarakan pemberian 

dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang agama, kesehatan, pemuda dan 

olahraga. 

Pelaksanaan penyusunan rekomendasi yang berkualitas dapat dilakukan 

melalui dua cara, yaitu top down dan bottom up. Penyusunan rekomendasi secara top 

down ditentukan atas dasar disposisi/arahan Presiden dan/atau Sekretaris Kabinet, 

sedangkan penyusunan rekomendasi secara bottom up dikandung maksud bahwa 

ide awal penyusunan rekomendasi diprakarsai/inisiatif para pejabat/pegawai di 

lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dengan 

tetap mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku. 

Kegiatan penyusunan rekomendasi dapat bersifat top down dan bottom up 

pada dasarnya dilakukan untuk mengantisipasi permasalahan yang timbul di bidang 

agama, kesehatan, pemuda dan olahraga, mengambil tindakan sedini mungkin, dan 

mengetahui hal-hal yang perlu diperbaiki, baik mengenai sistem dan proses 

pelaksanaannya maupun kebijakan itu sendiri.  

Bentuk kegiatan dalam rangka menyusun sebuah rekomendasi di bidang agama, 

kesehatan, pemuda dan olahraga tersebut dapat berupa keikutsertaan dalam rapat 

koordinasi, rapat antar kementerian, keanggotaan dalam suatu badan/komisi/tim 

koordinasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, seminar, workshop, dan 

kunjungan pada instansi pemerintah baik di dalam kota, di daerah maupun di luar 

negeri. Hasil penyusunan rekomendasi disampaikan kepada pimpinan dalam bentuk 

memorandum, laporan, butir wicara atau briefing sheet, dan bentuk dokumen 

lainnya yang didalamnya memuat rekomendasi atau pendapat yang dapat 

memberikan solusi atas permasalahan yang ditemui dan perlu dilakukan 

penyempurnaan dan apabila dipandang perlu disampaikan kepada stakeholders 

terkait. 

Beberapa rekomendasi yang telah dihasilkan oleh Asisten Deputi Bidang 

Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, diantaranya adalah sebagai berikut : 
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Tabel 3.6 Beberapa Permasalahan yang Diselesaikan dan Rekomendasi yang Disampaikan  
oleh Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 

PERMASALAHAN REKOMENDASI 

EVALUASI PEMBERLAKUAN PEMBATASAN KEGIATAN MASYARAKAT 

 
Isu Strategis  
1. Kesiapsiagaan Rumah Sakit dan Isolasi Terpadu Menghadapi 

Varian Omicron 
a. Berdasarkan data GISAID dan telah dikonfirmasi oleh 

Kementerian Kesehatan sampai dengan tanggal  tanggal 
26 Desember 2021 pukul 15.00 WIB, Indonesia telah 
melaporkan total 31 varian Omicron.  

b. Tambahan kasus Omicron ini merupakan 'imported 
case'. Pasien baru omicron ini setelah melakukan 
perjalanan dari AS, Turki, Mesir, UEA, Malaysia, Arab 
Saudi, dan Nigeria. Sebagian besar pasien Omicron ini 
tidak bergejala, namun cenderung memiliki gejala batuk 
ringan.  

c. Sejalan dengan mulai terjadinya peningkatan kasus 
Omicron di Indonesia, maka kesiapan Rumah Sakit 
dengan kelengkapan perawatan yang memadai perlu 
terus disiagakan meskipun tingkat BOR sampai dengan 
saat ini masih sangat rendah. 

d.  

 

 

 
Rekomendasi  : 
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Menteri 
Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang 
Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Kesehatan, 
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Ketua Satgas Penanganan 
Covid-19 dan Kepala Lembaga terkait untuk: 

a. Terus perhatikan dengan seksama perkembangan kasus Covid-
19, terutama perkembangan varian Omicron di negara lain, 
selain dari yang saat ini sudah terkonfirmasi, dan faktor-faktor 
yang menyebabkan masuknya kasus varian Omicron di 
beberapa negara, khususnya negara yang akan diizinkan untuk 
memasuki Indonesia, sehingga dapat diambil kebijakan dan 
tindakan secara cepat dan tepat apabila terjadi kenaikan kasus 
di negara-negara tersebut yang dapat berpotensi menyebarkan 
virus lain yang berpeluang lebih berbahaya dari varian yang saat 
ini menyebar di Indonesia; 

b. selanjutnya, terus amati dan tindaklanjuti perkembangan 
penelitian mengenai varian Omicron tersebut, baik dari segi 
kemampuan transmisinya, negara-negara yang melaporkan, 
kemampuannya dalam menurunkan efektivitas vaksin, dan 
potensi dalam meningkatkan gejala berat bahkan kematian; 
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e. Peningkatan kasus konfirmasi varian Omicron yang cepat, 
khususnya waktu penggandaan yang singkat, dapat 
meningkatkan risiko rawat inap di rumah sakit yang akan 
membebani sistem kesehatan dan mengarah pada risiko 
meningkatnya angka kematian. 

f. Sejalan dengan hal tersebut maka perlu terus dilakukan 
percepatan peningkatan kemampuan WGS, terutama di 
daerah yang terdapat transportasi internasional. 

g. Lebih lanjut langkah antisipasi yang fundamental untuk 
terus memastikan seluruh fasilitas kesehatan, SDM 
kesehatan, dan prasarana dan sarana penunjang 
kesehatan termasuk obat-obatan yang digunakan dalam 
penanganan Covid-19, dalam keadaan telah terdistribusi 
dengan baik, tersedia,  siap digunakan dan jika 
memungkinkan untuk ditambah guna antisipasi apabila 
terjadi kenaikan kasus akibat lolosnya varian Omicron 
untuk masuk ke Indonesia. 

h. Hal lain yang perlu terus ditingkatkan jumlahnya adalah 
sarana isolasi terpadu. Hal ini mengingat besarnya 
jumlah WNI/WNA yang masuk ke Indonesia seiring 
dengan tetap dibukanya transportasi internasional, 
terutama di bandara Soekarno-Hatta. 

 

 

 

 

 

c. terus tingkatkan kemampuan surveilans dengan memberikan 
dukungan sumber daya untuk mempercepat proses WGS di 
seluruh daerah khususnya untuk kontak erat kasus VOC dan 
spesimen di pintu masuk negara sehingga dapat dilakukan upaya 
penanganan yang tepat terhadap penyebarannya; 

d. tingkatkan kapasitas testing PCR untuk dapat mendeteksi S gene 
target failure dan pastikan probable varian Omicron dapat 
dilakukan WGS;  

e. terus melakukan retrospective laboratorium testing review dari 
sampel Covid-19 terdahulu sampai saat ini, khususnya untuk 
test PCR dengan S gene target failure perlu untuk segera 
dilakukan WGS guna mendeteksi apabila varian Omicron telah 
menyebar dan terjadi transmisi lokal di masyarakat; 

f. sehubungan dengan hal tersebut, lakukan notifikasi kepada 
WHO apabila ditemukan adanya kasus VOC, khususnya varian 
Omicron, dan sharing informasi genome sequencing di GISAID; 

g. tingkatkatkan jumlah fasilitas isolasi terpusat, khususnya untuk 
pelaku perjalanan luar negeri, lengkap dengan ketersediaan 
tenaga kesehatan dan sarana penunjang lainnya; 

h. terus lakukan pengawasan kepada para petugas di lapangan 
terkait pelaksanaan skrining dan karantina, jangan sampai 
terdapat kasus WNA atau WNI yang lolos masuk ke Indonesia 
tanpa melalui prosedur yang telah ditetapkan; 
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i. Mekanisme dan alur karantina yang ringkas, tidak 
berbelit-belit, serta penempatan masyarakat yang 
memenuhi syarat untuk melakukan karantina di sarana 
yang telah ditunjuk oleh Pemerintah mutlak untuk 
dilaksanakan, hal ini guna mencegah terjadinya 
penumpukan di bandara, sekaligus mencegah 
potensinya munculnya komentar negatif dari 
masyarakat. 

j. Selain hal-hal tersebut, perlu terus meningkatkan 
komunikasi kepada masyarakat khususnya untuk 
menghimbau agar masyarakat tidak perlu melakukan 
perjalan ke luar negeri yang tidak esensial, mengingat 
tingginya potensi terpapar varian Omicron di luar negeri. 

k. Pemerintah melalui kanal-kanal informasi resmi perlu 
terus menyampaikan bahwa Indonesia saat ini adalah 
Safe Zone, terutama dengan jumlah kasus Omicron yang 
sangat minim, sehingga diharapkan masyarakat dapat 
tetap berada di dalam negeri. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

i. berikan sanksi tegas kepada seluruh pihak yang melanggar 
ketentuan kedatangan internasional dan karantina, baik 
kepada petugas, pelaku perjalanan, dan seluruh pihak terkait 
lainnya; 

j. terus sampaikan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada 
masyarakat khususnya terkait varian Omicron, agar masyarakat 
tidak panik, dan tidak saling melempar informasi-informasi yang 
sifatnya simpang siur termasuk melakukan counter hoax,  

k. terus meningkatkan komunikasi kepada masyarakat khususnya 
untuk menghimbau agar masyarakat tidak perlu melakukan 
perjalan ke luar negeri yang tidak esensial, mengingat tingginya 
potensi terpapar varian Omicron di luar negeri. Terus sampaikan 
bahwa Indonesia saat ini adalah Safe Zone, terutama dengan 
jumlah kasus Omicron yang sangat minim, sehingga diharapkan 
masyarakat dapat tetap berada di dalam negeri; 

l. tetap mendorong pengetatan pelaksanaan protokol kesehatan 
kepada masyarakat sehingga transmisi lokal varian yang sudah 
menyebar di Indonesia dapat ditekan seminimal mungkin; 

m. terus melakukan percepatan vaksinasi khususnya bagi sasaran 
rentan seperti lansia dan anak; dan 

n. siapkan rencana mitigasi dengan tetap memastikan seluruh 
fasilitas kesehatan, SDM kesehatan, dan prasarana dan sarana 
penunjang kesehatan termasuk obat-obatan yang digunakan 
dalam penanganan Covid-19, dalam keadaan telah terdistribusi 
dengan baik, tersedia,  siap digunakan dan jika memungkinkan 
untuk ditambah guna antisipasi apabila terjadi kenaikan kasus 
akibat lolosnya varian Omicron untuk masuk ke Indonesia. 
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2. Percepatan Vaksinasi Pada Provinsi Dengan Persentase 
Vaksinasi Dosis Pertama di Bawah 70% 

 
a. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan sampai dengan 

26 Desember 2021 masih terdapat 5 Provinsi dengan 
persentase vaksinasi dosis pertama yang belum mencapai 
target 60%, diantaranya Provinsi Aceh, Papua, Papua Barat, 
Maluku, dan Maluku Utara. 

b. Sejalan dengan hal tersebut, maka kebijakan untuk terus 
meningkatkan pelaksanaan protokol kesehatan secara 
ketat, melakukan pembukaan aktivitas masyarakat secara 
sangat hati-hati, dan melakukan penurunan level PPKM 
secara sangat selektif menjadi hal yang mutlak untuk 
dilaksanakan, sambil terus melakukan langkah-langkah 
percepatan vaksinasi. Hal ini dilakukan karena adanya 
ketimpangan atau prioritasisasi antara pelaksanaan 
vaksinasi booster PBI dan Non PBI/berbayar. 

c. Kebijakan terkait pelaksanaan vaksinasi Booster harus 
segera disusun oleh Kementerian Kesehatan bersama 
dengan Kementerian/Lembaga terkait dan ditetapkan 
melalui peraturan perundang-undangan. 

 
 
 
 
 

 
 
Rekomendasi : 

Ketua KPCPEN, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan 
Investasi, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan, Panglima 
TNI, dan Kapolri agar : 

a. seluruh Provinsi di Pulau Jawa dan Bali terus fokus percepatan 
pelaksanaan vaksinasi, jangan kendur walaupun sudah mencapai 
target 70%, mengingat besarnya jumlah penduduk di Pulau Jawa 
dan Bali; 

b. perhatikan betul pelaksanaan vaksinasi di luar Jawa dan Bali yang 
persentase dosis pertamanya masih belum mencapai 60%, serta 
terus tingkatkan jumlah distribusi vaksin, vaksinator ke Provinsi-
provinsi dengan persentase vaksinasi di bawah 60% tersebut; 

c. terus gencarkan percepatan pelaksanaan vaksinasi di sentra-
sentra utama vaksinasi dengan kolaborasi bersama dengan 
seluruh komponen masyarakat, termasuk pihak-pihak swasta; 

d. sampai dengan akhir Desember yang akan datang, persentase 
vaksinasi dosis pertama di seluruh provinsi di luar Jawa dan Bali 
harus sudah mencapai minimal 70%;  

e. pastikan seluruh pembukaan kegiatan dan aktivitas masyarakat, 
penurunan level PPKM pada Provinsi-provinsi dimaksud benar-
benar dikontrol secara ketat sampai persentase vaksinasinya 
mencapai minimal 70% dari target; dan 
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f. terus berikan dan sampaikan materi Komunikasi, Informasi dan 
Edukasi melalui seluruh kanal-kanal, baik milik Pemerintah 
maupun milik swasta dan masyarakat, terkait urgensi vaksinasi 
secepat mungkin (dosis pertama dan dosis kedua), terutama 
dengan fakta bahwa mereka yang positif Covid-19 terbanyak 
adalah yang belum di vaksin, dan munculnya varian-varian baru 
Covid-19 seperti varian Omicron sangat rentan menyerang 
mereka yang belum divaksin. 

 

 

PERCEPATAN PENURUNAN ANGKA STUNTING DI PROVINSI JAWA BARAT 

 
 
Isu Strategis  
Masih tingginya Jumlah Kasus Stunting di Provinsi Jawa Barat 

a. Dari aspek ketersediaan data dan informasi, masih terdapat 
adanya kesenjangan (gap) data prevalensi stunting yang 
sangat signifikan antara data di Pencatatan dan Pelaporan 
Gizi Berbasis Masyarakat (PPGBM) dengan data di SSGBI.  

b. Dalam hal ini dapat disampaikan bahwa berdasarkan data 
SSGBI tahun 2019 yang dipaparkan oleh Bappeda Provinsi 
Jawa Barat pada tanggal 24 November 2021, angka 
prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 
26,21%. 

 

 
 
Rekomendasi  : 

a. Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah 
Kabupaten/Kota pada hakikatnya telah menyelenggarakan 
percepatan penurunan stunting sebagaimana yang 
diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 
2021 khususnya dalam : 

1) penguatan perencanaan dan penganggaran; 
2) peningkatan kualitas pelaksanaan; 
3) peningkatan kualitas pemantauan, evaluasi dan pelaporan; 
4) peningkatan kapasitas SDM dan pembentukan tim 

percepatan penurunan stunting tingkat Provinsi. 
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c. Disisi lain, berdasarkan data PPGBM tahun 2019, angka 
prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat adalah sebesar 
10,1%. 

d. Sejalan hal tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat 
menyampaikan bahwa salah satu faktor utama yang 
menyebabkan gap data dimaksud dikarenakan adanya 
metode pengukuran, instrumen alat ukur, dan teknik 
pengolahan data yang berbeda antara SSGBI dengan 
PPGBM.   

 

 

 

 

 

b. Berkenaan dengan adanya kesenjangan signifikan antara data 
di tingkat pusat dengan data di tingkat daerah yang 
disebabkan oleh perbedaan metode pengukuran, instrument 
alat ukur, dan teknik pengolahan data yang antara data 
prevalensi stunting Provinsi Jawa barat tahun 2021 sebesar 
26,2% (SSGBI) dengan data prevalensi stunting Provinsi Jawa 
barat tahun 2021 sebesar 8,3% (e-PPGBM), dipandang perlu 
adanya terobosan kebijakan di level pusat untuk menyatukan 
metode dan pengukuran, instrumen alat ukur yang digunakan, 
dan teknik pengolahan datanya. Hal ini menjadi sangat krusial 
guna memastikan apakah realisasi angka prevalensi stunting 
Provinsi Jawa Barat telah mencapai target tahunan RPJMN di 
tahun 2021 sebesar 21,10%. 

c. Dalam aspek perencanaan dan penganggaran, dapat 
disampaikan bahwa : 

1) Pemerintah baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota 
telah mengalokasikan dana secara khusus untuk kegiatan 
percepatan penurunan stunting, namun demikian terdapat 
kendala dalam hal ketepatan waktu pencairan anggaran 
stunting yang belum tepat waktu yang menghambat 
pelaksanaan kegiatan intervensi percepatan penurunan 
stunting di awal tahun.  

2) Lebih lanjut, perencanaan kegiatan penurunan stunting 
secara multisektor masih terkendala dikarenakan kapasitas 
Organisasi Perangkat Daerah non-kesehatan yang belum 
optimal dalam melakukan pemilahan kegiatan yang 
berkaitan dengan stunting. 
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d. Dalam aspek kualitas pelaksanaan, seluruh perangkat daerah 
Provinsi Jawa Barat telah melaksanakan kegiatan percepatan 
penurunan stunting melalui 8 (delapan) rencana aksi 
konvergensinya. Lebih lanjut, dalam implementasi kegiatan 
juga diiringi dengan berbagai inovasi yang salah satunya 
adalah suplementasi TTD bagi remaja putri secara daring di 
Kabupaten Bandung Barat sebagai penyesuaian kegiatan 
dalam masa pandemi Covid-19. Namun demikian, komitmen 
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kegiatan 
percepatan penurunan stunting masih perlu untuk terus 
ditingkatkan dan tidak hanya sebatas dilakukan untuk 
penilaian kinerja. 

e. Secara umum, terhadap kesenjangan data prevalensi stunting, 
diperlukan pedoman atau petunjuk teknis (guidelines) 
nasional sebagai upaya pemerataan tata cara pengukuran 
prevalensi stunting guna tersedianya data yang valid dan 
dapat dijadikan tolak ukur realisasi capaian target prevalensi 
stunting sebagai sasaran strategis RPJMN tahun 2020-2024. 

f. Perlunya pedoman atau petunjuk teknis (guidelines) nasional 
sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melakukan 
perencanaan kegiatan percepatan penurunan stunting secara 
multisektor. Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri perlu 
untuk mengkoordinasikan pembahasan pedoman dimaksud 
dengan Pemerintah Daerah Provinsi guna mencegah adanya 
terhambatnya pelaksanaan kegiatan stunting yang 
dilaksanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah khususnya 
terhadap sektor non-kesehatan. 
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g. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah perlu untuk 

memperluas pemanfaatan SDM untuk memaksimalkan 
cakupan kader selaku pelaksana kegiatan intervensi 
penurunan stunting dari unsur masyarakat baik dari PKK, 
mahasiswa, maupun dengan pelibatan Tentara Nasional 
Indonesia (TNI) dan Polri melalui organisasi Bhayangkari, PIA 
Ardhya Garini, Persit Kartika Chandrakirana, Jalasenastri, dan 
lain-lain. 

 

PERSIAPAN IDHUL FITRI TAHUN 2021 DI TENGAH MEREBAKNYA VIRUS COVID-19 

 
 
Isu Strategis  

1. Masih Tingginya Jumlah Kasus Terpapar Covid-19 

a. Data perkembangan kasus Covid-19 menunjukkan 
Indonesia masih berada dalam resiko penularan tinggi. 
Kebijakan PSBB belum efektif menurunkan kurva 
epidemiologi Covid-19 dan baru berkontribusi pada tahap 
pengendalian kasus positif Covid-19 saja. 

b. Indonesia belum memiliki necessary pre-condition yakni 
kapasitas pengujian di kisaran 10.000-30.000 sampel per 
hari. Hal dimaksud penting untuk melakukan tracing 
terhadap orang dengan status positif Covid-19, ODP dan 
PDP. 

 

 
 

Rekomendasi  : 
1. Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Ketua Pelaksana Gugus 

Tugas Covid-19 agar : 
a. melakukan pengkajian terhadap rencana pelaksanaan Shalat 

Idul Fitri secara berjamaah; 
b. menyusun pedoman pelaksanaan Shalat Idul Fitri secara 

berjamaah dan protokol kesehatan yang harus dilakukan 
sebelum beribadah. 

2. Menteri Agama agar berkoordinasi dan melakukan konsultasi 
kepada alim ulama/Majelis Ulama Indonesia terkait pelaksanaan 
ibadah Shalat Idul Fitri di masa pandemi Covid-19, sebagai bahan 
pertimbangan dalam memutuskan perlu tidaknya pelaksanaan 
Shalat Idul Fitri secara berjamaah. 
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c. Belum seluruh daerah memiliki kapasitas penanganan Covid-
19 yang merata dan seimbang dengan laju penyebaran virus 
yang cepat. 

 

 

 
3. Melaksanakan sosialisasi, komunikasi, dan edukasi massa secara 

masif dan berkesinambungan dengan melibatkan tokoh agama 
dan tokoh masyarakat mengenai pentingnya untuk tetap 
menjalankan protokol Kesehatan secara disiplin dan 
melaksanakan physical distancing pada saat pelaksanaan ibadah 
di masa pandemi Covid-19. 

 

 

 
Isu Strategis  

2. Penyusunan Protokol Kesehatan Penyelenggaraan Ibadah 
Yang Aman di Masa Pandemi Covid-19 

a. Indonesia memiliki 6 agama yang diakui yakni Islam, 
Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha dan 
Khong Hu Chu. Namun selama masa pandemi Covid-19 
semua agama dianjurkan untuk tidak melakukan ibadah 
secara massal di rumah ibadah dan tetap melaksanakan 
ibadah di rumah masing-masing yang didukung oleh fatwa 
dari beberapa pemuka agama. 

b. Adanya penurunan jumlah kasus positif Covid-19 di 
beberapa daerah yang telah menjalankan PSBB dan 
adanya daerah yang memiliki tingkat persebaran Covid-19 
yang relatif rendah memunculkan wacana melakukan 
pelonggaran/relaksasi  kegiatan ber-ibadah yakni agar 
dapat dilaksanakannya kembali beribadah secara massal. 

 

 
Rekomendasi  : 
1. Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Ketua Pelaksana Gugus 

Tugas Covid-19 agar : 
a. melakukan pengkajian terhadap rencana pelaksanaan 

pelonggaran/relaksasi kegiatan beribadah; 
b. menyusun dan menetapkan protokol khusus pencegahan 

Covid-19 di bidang agama, terutama terkait pelaksanaan dan 
penyelenggaraan kegiatan peribadatan dan non-peribadatan, 
sehingga aktivitas beribadah tetap dapat dilaksanakan dengan 
memperhatikan protokol kesehatan Covid-19. 

2. Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Ketua Pelaksana 
Gugus Tugas berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah untuk : 
a. memastikan kesiapan daerah dalam terhadap rencana 

pelaksanaan pelonggaran/relaksasi kegiatan beribadah; 

b. melakukan penilaian menyeluruh dengan menggunakan data 
yang akurat mengenai situasi penyebaran Covid-19 di 
wilayahnya masing-masing; 
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 Akan tetapi wacana pelonggaran/relaksasi kegiatan 
beribadah perlu dipersiapkan dengan matang, bijak, dan 
komprehensif, serta yang paling penting adalah 
memperhatikan dinamika perkembangan kasus Covid-19. 

c. Penerapan protokol kesehatan dalam pelaksanaan 
kegiatan keagamaan secara massal dengan ketat juga 
dibutuhkan agar tetap menunjukkan komitmen 
pemerintah dalam memutus rantai penularan Covid-19. 

d. Diperlukan pedoman pelaksanaan beribadah secara 
massal dan protokol kesehatan yang harus dilakukan 
selama beribadah sebelum rencana pelonggaran/ 
relaksasi kegiatan ber-ibadah diterapkan di masyarakat. 

 

 

 

 

 

 

c. melaksanakan klasterisasi wilayah berdasarkan tingkat 
keparahan persebaran Covid-19; 

 
 
 

RENCANA INVESTASI BADAN PENGELOLA KEUANGAN HAJI (BPKH) PADA BANK MUAMALAT INDONESIA  

 
 
 
Isu Strategis  

1. Dukungan Terhadap Rencana Investasi BPKH pada BMI  

a. DSN MUI sudah menyampaikan Opini Kesesuaian Syariah 
atas rencana investasi BPKH pada BMI. 

 

 
 
 

Rekomendasi  : 
1. Rencana investasi BPKH pada BMI perlu mendapat dukungan 

agar BMI sebagai bank pertama syariah pertama di Indonesia, 
dapat dikembangkan menjadi bank syariah yang ikut serta dalam 
meningkatkan perekonomian syariah di Indonesia. 

 



31 Lkj-2021-Asdep-1-PMK 
 

 

b. OJK sudah memberikan dukungan kebijakan untuk 
penyelesaian permasalahan dan penguatan permodalan 
BMI. 

c. Pengelolaan aset bermasalah BMI telah dilaksanakan oleh 
PT PPA (BUMN) dan saat ini BMI sudah menjadi bank sehat 
(Rasio Kecukupan Modal (CAR)>24%, Pembiayaan 
bermasalah (NPF) 0,58%, dan membukukan Laba). 

d. BPKH sudah menerima hibah dari pemegang saham 
mayoritas BMI, yakni Islamic Development Bank (IsDB), 
Boubyan Bank Group, dan SEDCO sehingga jumlah saham 
yang dimiliki BPKH sebesar 78,5%. 

e. Dewan Pengawas telah memberikan persetujuan izin 
prinsip atas rencana investasi BPKH pada BMI sebesar Rp 3 
triliun. 

f. Kementerian Keuangan, BPK, Kejaksaan Agung, dan 
Kementerian Agama juga telah memberikan dukungan atas 
rencana investasi BPKH pada BMI. 

 

 

2. Namun demikian, sesuai amanat Undang Undang Nomor 34 
Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, rencana 
investasi BPKH pada BMI sebesar Rp 3 triliun tersebut, harus 
dilaksanakan sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, 
keamanan dan nilai manfaat. 

 

 
Isu Strategis  

2. Prospek Bank Muamalat Indonesia  

a. Tujuan investasi BPKH pada BMI adalah untuk 
kemaslahatan umat, mendapatkan imbal hasil/nilai 
manfaat, dan mendapatkan capital gain.  

 

 
Rekomendasi  : 

1. Kepala BPKH harus menjamin adanya manajemen pengelolaan 
BMI yang handal dan strategis, yang mampu memperbaiki 
kinerja BMI, dan mencegah timbulnya risiko yang akan 
berdampak pada penurunan kinerja BMI, serta pelaksanaan 
investasi pada BMI dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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 Selain itu, investasi pada BMI tersebut juga bertujuan agar 

BPKH memiliki bank dengan harga yang murah, dapat 
melaksanakan program dan kebijakan secara langsung, dan 
memiliki jaringan di seluruh Indonesia, regional, dan global.  

b. Rencana investasi BPKH pada BMI juga didasarkan pada 
keunggulan yang dimiliki oleh BMI, antara lain, memiliki 
brand equity yang kuat sebagai bank pertama murni 
syariah dan nasabah yang sangat loyal, sudah dikenal 
dalam layanan bisnis haji dan umroh, dan memiliki 
hubungan yang kuat dengan organisasi-organisasi Islam 
serta didukung oleh jaringan yang luas di Indonesia.  

c. Saat ini BMI sudah menjadi bank yang sehat, karena terkait 
aset bermasalah sudah dilakukan penjualan melalui PT PPA 
tanggal 15 November 2021. Selain itu, didukung pula 
dengan Rasio Kecukupan Modal (CAR) >24%, pembiayaan 
bermasalah (NPF) 0,58%, dan memperoleh laba. 

d. Harapannya, dengan kepemilikan saham mayoritas BPKH 
pada BMI dan dukungan dari kementerian/lembaga 
terhadap rencana business turnaround BMI, investasi BPKH 
pada BMI tersebut dapat berhasil, yang pada akhirnya 
dapat meningkatkan perbankan syariah di Indonesia yang 
saat ini sedang tumbuh pesat. 

 

 

 

2. Dengan pengelolaan BMI yang baik tersebut, maka diharapkan 
investasi pada BMI tidak saja memberikan manfaat dan 
keuntungan bagi BPKH, tetapi juga dapat mengembangkan BMI 
sebagai salah satu bank syariah terbesar di Indonesia.  
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KOORDINASI STRATEGIS LINTAS SEKTOR PENYELENGGARAAN PELAYANAN KEPEMUDAAN  

 
Isu Strategis  

Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan 
berdaya saing melalui peningkatan kualitas anak, perempuan, 
dan pemuda.   

a. pembaharuan rencana aksi nasional bidang kepemudaaan 
melalui penyusunan RPerpres pengganti sekaligus 
penyusunan RAN Pelayanan Kepemudaan Tahun 2020-2024. 

b. Domain terkait kesehatan dan kesejahteraan belum ada 
dalam setiap kegiatan Kementerian Kesehatan, sehingga 
dikhawatirkan akan menimbulkan kebingungan dalam 
evaluasi kegiatan. 

 

 
Rekomendasi  : 
1. Terkait dengan Renstra Kementerian Kesehatan yang 

dimasukkan dalam RAN Pelayanan Kepemudaan, Kemenkes 
dapat menggunakan Renstra existing dalam penyusunan RAN 
Pelayanan Kepemudaan. 

2. Dalam hal terjadi perubahan Renstra, maupun kebijakan 
refocusing sebagai akibat pandemi Covid-19 yang berdampak 
terhadap capaian Rincian Output (RO) pada Kemenkes, hal 
tersebut dapat dijadikan bahan monitoring dan evaluasi untuk 
perubahan RAN Pelayanan Kepemudaan, sebagaimana telah 
diakomodasi dalam RPerpres (hasil rapat tanggal 27 Desember 
2021) melalui penambahan 1 ayat pada Pasal 24 dan Pasal 25, 
yang pada intinya mengatur bahwa hasil pemantauan dan 
evaluasi dapat dijadikan pertimbangan dalam melakukan 
perubahan RAN/RAD Pelayanan Kepemudaan. 

3. Terkait dengan jangka waktu penyelesaian RPerpres, Keppres 
Nomor 5 Tahun 2021 pada diktum KEDUA menetapkan jangka 
waktu Program Penyusunan Peraturan Presiden Tahun 2021 
adalah 1 (satu) tahun. Diktum KEEMPAT Keppres tersebut 
mengatur pemberlakuan Keppres dimulai pada tanggal 
ditetapkan yaitu 8 Maret 2021. Berdasarkan hal tersebut, 
RPerpres masih dapat ditetapkan meskipun melewati tahun 2021 
dengan batas waktu sampai dengan 7 Maret 2022. Untuk itu, 
perlu upaya percepatan penyelesaian RPerpres dimaksud. 
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PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN PEMUDA  

 
Isu Strategis  

Meningkatkan sumber daya pemuda melalui Pendidikan dan 
Pelatihan  
a. Kurikulum nasional belum optimal menstimulasi kreativitas 

dan inovasi, serta memanfaatkan teknologi, informasi, dan 
komunikasi. 

b. Pendidikan dan pelatihan non formal untuk menstimulasi 
tumbuh, berkembang, dan kuatnya wirausaha muda masih 
terbatas. 

c. Dari data yang ada mengindikasikan bahwa 97% mayoritas 
pemuda mengaku berminat untuk berwirausaha, namun 
hanya 8% pemuda yang benar-benar menjadi wirausahawan  

 

 
Rekomendasi  : 
1. Menteri Pemuda dan Olahraga agar terus meningkatkan kualitas 

dan kuantitas kegiatan inisiasi kewirausahaan pemuda melalui 
program pendidikan dan pelatihan kepemudaan untuk 
mendorong semakin banyak pemuda yang berwirausaha. 

2. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah agar mendorong 
tumbuhnya wirausaha dengan memperkuat kemampuan dan 
pengetahuannya atau knowledge based skills.   

3. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi agar : 
a. memperkuat program pendidikan dan pelatihan untuk 

mendorong tumbuh kembangnya kewirausahaan pemuda; 
dan 

b. memperkuat program merdeka belajar dan kampus merdeka 
untuk mendorong kewirausahaan. 

 

PENYELENGGARAAN FIFA WORLD CUP U-20 TAHUN 2023  

 
Isu Strategis  

Kesiapan Penyelenggaraan FIFA World U-20 Tahun 2023  
a. Mundurnya jadwal pelaksanaan FIFA World Cup U-20 2021 
 b. Evaluasi kelayakan venue dilakukan oleh Kementerian PUPR, 

Kemenpora, dan PSSI. 
c. Kesiapan Pemerintah Daerah dan masing-masing pemerintah 

kabupaten/kota terkait pemeliharaan dan pemanfaatan aset. 
 

 
Rekomendasi  : 
Menteri Pemuda dan Olahraga  
a. Perlu merumuskan beberapa opsi kebijakan terkait Dukungan 

Anggaran dan Akuntabilitas Penyelenggaraan FIFA U-20 World 
Cup sehubungan dengan merebaknya wabah Pandemi Covid-19 
yang dilakukan melalui mekanisme i) self blocking; ii) 
dibekukan/tidak dipakai sebagai langkah penghematan; dan iii) 
realokasi pengadaan vaksin. 
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b. Melakukan serah terima pengelolaan venue kepada Pemerintah 

Daerah pada tahun 2021, sedangkan pemeliharaan masih tetap 
dilakukan Kementerian PUPR hingga akhir tahun 2021.  

 
Pemerintah Daerah  
a. Pemda agar melaporkan persiapan FIFA U-20 World Cup secara 

berkala hingga tahun 2023. 
b. Pemprov agar berkoordinasi dengan masing-masing pemerintah 

kabupaten/kota terkait pemeliharaan dan pemanfaatan aset. 
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F. Realisasi Anggaran dan Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya 

Sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2021, Asisten Deputi 

Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga memperoleh alokasi dana untuk pelaksanaan 

kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam 

menyelenggarakan pemerintahan sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta 

rupiah). Anggaran tersebut digunakan untuk mencapai 2 (dua) sasaran strategis yaitu 

“Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang pembangunan manusia dan 

kebudayaan dan Terwujudnya hasil pengendalian pemerintahan yang berkualitas di bidang 

pembangunan manusia dan kebudayaan.” 

Berkenaan dengan merebaknya wabah virus corona 19 yang kemudian ditetapkan sebagai 

bencana nasional non alam, maka Pemerintah menempuh kebijakan pemotongan anggaran 

pada tiap-tiap K/L tidak terkecuali Sekretariat Kabinet.   

Untuk Tahun 2021, dari jumlah alokasi anggaran sebesar Rp 850.000.000,00(delapan ratus 

lima puluh juta rupiah) yang dialokasikan pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, 

Pemuda dan Olahraga, setelah dilakukan revisi maka jumlah alokasi anggaran berubah 

menjadi sebesar Rp 455.977.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan ratus tujuh 

puluh tujuh ribu rupiah). Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, yang dapat terserap adalah 

sebesar Rp 423.850.029,00 (empat ratus dua puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu dua 

puluh sembilan rupiah) atau sebesar 93,85%.  

Sebagai gambaran, berikut disampaikan capaian kinerja anggaran pelaksanaan kegiatan 

yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi sepanjang bulan Januari sampai dengan 

Desember 2021 yang telah dilaksanakan dan/atau dihadiri oleh pejabat/pegawai di lingkungan 

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. 

 
Tabel 3.7 

Realisasi Anggaran Tahun 2021 
Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga  

 

Kode KEGIATAN 
Pagu 

Anggaran 
Alokasi 

Anggaran 
(Revisi) 

Realisasi 
Anggaran 

Capaian 
% 

CA 6405 Penyusunan Rekomendasi Kebijakan 
di bidang Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan 

688.977.000 396.319.000 367.123.388 92,63 

CA 6406 Penyusunan Hasil Penyelenggaraan 
Pemerintahan di bidang 161.023.000 59.658.000 56.726.641 95,08 
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Pembangunan Manusia dan 
Kebudayaan 

JUMLAH  850.000.000 455.977.000 423.850.029 93,85 

 

 

Tabel 3.8  
Perbandingan Realisasi Anggaran Tahun 2020  

dengan Realisasi Anggaran Tahun 2021 
 

Tahun Pagu Awal Pagu Revisi Realisasi Capaian 

2020 975.000.000 302.608.000 256.769.788 89,81% 

2021 850.000.000 455.977.000 423.850.029 93,85% 

 

Berdasarkan data capaian tersebut, terlihat bahwa Asisten Deputi Bidang Agama, 

Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah melampaui batas minimal 90% penyerapan anggaran 

Tahun 2021 yakni sebesar 93,85%.  

Jika dibandingkan dengan realisasi anggaran pada tahun 2021, pencapaian kinerja 

anggaran tahun 2021 menunjukkan pencapaian yang sangat tinggi meskipun terdapat revisi 

anggaran yang sangat signifikan akibat pemotongan anggaran yang sangat besar oleh kebijakan 

pemerintah karena terjadinya Pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 tidak hanya menghantam 

perekonomian negara Indonesia tetapi juga seluruh dunia. Tidak seperti pada tahun-tahun 

sebelumnya, tahun 2021 (juga Tahun 2020) menjadi sangat berat karena merupakan masa 

transisi segala perubahan, mulai dari perubahan SOTK dan penambahan tugas dan fungsi yang 

berpengaruh sangat mendasar terhadap pencapaian kinerja Asisten Deputi Bidang Agama, 

Kesehatan, Pemuda dan Olahraga. Meskipun demikian, dengan anggaran sebesar Rp 

455.977.000,00 (dari pagu semula Rp 850.000.000,00) telah direalisasikan anggaran sebesar Rp 

423.850.029 atau sebesar 93,85% dengan capaian target 100%. Berdasarkan analisis efektivitas 

dan efisiensi Sumber Daya, dengan mempertimbangkan selisih antara target dan realisasi 

anggaran sebesar 1,07% dari anggaran yang direncanakan, penyerapan anggaran tahun 2021 

termasuk efektif dan efisien. 
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 PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan 

Olahraga Tahun 2021 secara ringkas menyajikan informasi terkait upaya pencapaian 

sasaran strategis, kendala, serta langkah perubahan ke depan, yang tercermin dari 

capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun analisis kinerja berdasarkan tujuan dan 

sasaran.  

Pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda 

dan Olahraga diwujudkan dalam serangkaian kegiatan yang telah direncanakan dan 

dilaksanakan sepanjang Tahun 2021. Meskipun disadari banyak kendala dalam 

pelaksanaannya, terutama masih kentalnya pengaruh dan dampak dari Pandemi Covid-

19.  

Sejalan hal tersebut, adanya kebijakan terkait perubahan tugas dan fungsi 

organisasi Sekretariat Kabinet juga berpengaruh bagi Asisten Deputi Bidang Agama, 

Kesehatan, Pemuda dan Olahraga dalam memberikan dukungan manajemen kabinet 

yang berkualitas di bidang agama, kesehatan, pemuda dan olahraga. Namun demikian, di 

tengah situasi pandemi covid-19 yang berdampak adanya kebijakan revisi anggaran, 

pejabat/Pegawai di lingkungan Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan 

Olahraga telah berupaya semaksimal mungkin dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan 

yang telah direncanakan tersebut. Dalam hal ini, capaian sasaran strategis Asisten 

Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga Tahun 2021 dapat 

dikategorikan sangat baik. 

Secara umum, mengacu pada Renstra 2020-2024 yang ditetapkan dengan 

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 2 Tahun 2020, capaian kinerja Asisten Deputi 

Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga telah menghasilkan 53 (lima puluh 

tiga) rekomendasi kebijakan atas rencana kebijakan dan program pemerintah, 26 (dua 

puluh enam) rekomendasi terkait persetujuan presiden terhadap rencana kebijakan 

kementerian/kepala lembaga dalam bentuk Peraturan Menteri/Kepala Lembaga,            

9 (sembilan) rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan 

dan program pemerintah yang mengalami hambatan, dan 10 (sepuluh) rekomendasi 

hasil pemantauan, evaluasi dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program 

pemerintah. 

BAB IV 
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Berkenaan dengan realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, 

Pemuda dan Olahraga sampai dengan akhir tahun 2021, dari jumlah alokasi anggaran 

sebesar Rp 850.000.000,00 (delapan ratus lima puluh juta rupiah) yang 

dialokasikan pada Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan 

Olahraga, setelah dilakukan revisi maka jumlah alokasi anggaran berubah 

menjadi sebesar Rp 455.977.000,00 (empat ratus lima puluh lima juta sembilan 

ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah). Dari jumlah alokasi anggaran tersebut, yang 

dapat terserap adalah sebesar Rp 423.850.029,00 (empat ratus dua puluh tiga juta 

delapan ratus lima puluh ribu dua puluh sembilan rupiah) atau sebesar 93,85%. 

Hal ini dapat disimpulkan bahwa dari sisi penggunaan anggaran, pencapaian sasaran 

Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga sudah efektif dan 

efisien. Hal ini tentunya diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan 

sekaligus menjadi sumber informasi penting dalam pengambilan keputusan guna 

peningkatan kinerja. 

 

Langkah-langkah/Rekomendasi Perbaikan Kinerja 

Bagi Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, Pemuda dan Olahraga, capaian 

kinerja  tahun 2021 menjadi bahan evaluasi bagi perencanaan kinerja untuk tahun 

mendatang. Untuk itu, perlu menyusun kembali langkah strategis guna mengatasi 

hambatan dan kendala yang dihadapi sepanjang tahun. Salah satu kendala tersebut 

yakni masih merebaknya wabah virus covid-19 yang tentunya berdampak pada 

penyesuaian kegiatan-kegiatan sehubungan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi. 

Dalam hal ini, pejabat/pegawai di Asisten Deputi Bidang Agama, Kesehatan, 

Pemuda dan Olahraga tentunya harus dapat beradaptasi secara cepat dan tepat dengan 

sistem bekerja dari rumah (work from home), mempersiapkan segala fasilitas yang 

mendukung untuk dapat tetap optimal bekerja dari rumah, serta mampu membangun 

komunikasi dan berkoordinasi yang baik dalam penyelesaian tugas/ pekerjaan. 
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