
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 











memiliki kesadaran untuk dapat mendukung seluruh program kegiatan 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung. 

a. pembagian tugas kepada masing-masing pegawai koordinator kegiatan dan 

pegawai agar pegawai yang bersangkutan memiliki tanggung jawab atas 

apa yang menjadi tugasnya, dan 

b. untuk dapat menerima masukan guna perbaikan dan kelancaran program di 

tahun 2022.  

 

A. Pembahasan/Hasil Rapat 

1. Penyampaian LAKIN Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 2021 

Hasil Penyampaian LAKIN 

a. Telah disampaikan kepada seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung bahwa dari 8 IKK, sebanyak 2 IKK capaian outputnya telah 

melebihi target yang telah ditetapkan. 

b. Telah disampaikan kepada seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung bahwa perjalanan anggaran Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

dari DIPA 0 sampai dengan revisi terakhir serta capaian akhir Realisasi 

Anggaran Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebesar 

91,72%. 

c. Telah disampaikan kepada seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung hambatan dan kendala yang dialami masing-masing IKK dalam 

mencapai target kegiatan, dimana kendala-kendala tersebut dapat dijadikan 

bahan evaluasi agar tahun 2022 tidak terjadi. 

d. Telah disampaikan kepada seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung terkait inovasi-inovasi yang telah dilakukan Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung selama tahun 2021 agar di tahun 2022 ini Kembali 

diperoleh usulan inovasi-inovasi yang dapat dilaksanakan. 

 

Hasil Evaluasi dan Usulan Perbaikan 

a. Pada tahun 2021, diketahui bahwa ada dua capaian IKK Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung yang melebihi target yang telah ditetapkan. Hal-hal 

yang dapat mendukung peningkatan dan pencapaian target kinerja 

sebagaimana yang tercantum dalam LAKIN Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung tahun 2021 tersebut perlu dipertahankan dan dievaluasi 

kesesuaiannya apakah masih layak diimplementasikan di tahun 2022 ini 

atau tidak. Jika masih layak, maka dapat diimplementasikan juga di tahun 

2022 ini agar pencapaian target kinerja tahun 2022 menjadi lebih optimal. 

b. Terkait inovasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung, perlu disampaikan 

kepada seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk membuat 

inovasi-inovasi terbaru guna meningkatkan kemampuan Sumber Daya 

Manusia (SDM). Oleh karena itu, diharapkan seluruh pegawai Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung dapat menyampaikan usulan inovasi dan segera 

direalisasikan demi kepentingan Kantor Bahasa Provinsi Lampung. 



c. Usul perbaikan yang telah disepakati bersama ini akan mulai dilaksanakan 

setelah rapat ini selesai serta akan dievaluasi paling lambat pada awal 

triwulan kedua. 

 

2. Penyampaian Program Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 2022 

Hasil Penyampaian Program Tahun 2022 

a. Telah disampaikan kepada seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung program dan kegiatan pada tahun 2022 ini meliputi 

✓ Pemerkaya Kosakata, 

✓ Pengembangan Kamus, 

✓ Koordinasi Antarinstansi Dalam Rangka Implementasi Model 

Perlindungan Sastra Daerah, 

✓ Pemberdayaan Pelaku Sastra Dalam Mengimplementasikan Model 

Perlindungan Sastra Daerah, 

✓ Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum, 

✓ Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang 

Publik, 

✓ Pemutakhiran Profil Komunitas Penggerak Literasi, 

✓ Pemberdayaan Komunitas Penggerak Literasi, 

✓ Peningkatan Literasi Generasi Muda, 

✓ Pelaksanaan UKBI, 

✓ Peningkatan Kemahiran Berbahasa Indonesia, 

✓ Peningkatan Apresiasi Sastra, 

✓ Pelaksanaan Penerjemahan, 

✓ Pelayanan Profesional Terhadap Lembaga Penyelenggara Program 

BIPA, 

✓ Model Perlindungan Sastra Pada Konservasi Sastra Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung, 

✓ Layanan Perkantoran, dan 

✓ Layanan Umum. 

b. Telah disampaikan pula kepada seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung bahwa kegiatan-kegiatan di atas didukung anggaran sebesar 

Rp7.596.154.000,00 dimana rincian anggaran sebagai berikut 

1) anggaran untuk belanja pegawai adalah sebesar Rp2.649.270.000,00, 

2) anggaran untuk belanja barang adalah sebesar Rp4.459.044.000,00, 

3) anggaran untuk belanja modal adalah sebesar Rp487.840.000,00, 

Ketiga komponen anggaran Kantor Bahasa Provinsi Lampung tersebut di 

atas, seluruh kegiatan dapat terlaksana baik,  Sasaran Kegiatan (SK) dan 

IKK dapat terpenuhi dengan capaian hasil yang optimal. 

c. Telah disampaikan pembagian tugas dan jadwal kegiatan Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung di tahun 2022 kepada seluruh pegawai Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung, pembagian tugas telah disesuaikan dengan KKLP yang 

bersangkutan. 

 



Hasil Evaluasi dan Usulan Perbaikan  

a. Ketersediaan atas anggaran Kantor Bahasa Provinsi Lampung telah dapat 

menghasilkan capaian dan efesiensi anggaran yang sangat baik dalam 

pelaksanaan semua SK dan IKK. 

b. Seluruh pegawai agar menerima pembagian tugas yang telah ditetapkan. 

c. Pembagian tugas yang telah ditetapkan, diharapkan dapat dilaksanakan 

sebaik-baiknya dengan penuh tanggug jawab. 

d. Perlu adanya sinergi antara Kepala, Koordinator Tata Usaha, dan seluruh 

pegawai Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk mendukung semua 

kegiatan di tahun 2022 ini. 

 

B. Simpulan/Rekomendasi 

1. Simpulan 

Moderator menyampaikan beberapa catatan sebagai kesimpulan rapat ini 

antara lain 

a. LAKIN Tahun 2021 telah disampaikan kepada seluruh pegawai Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung. 

b. Pada tahun 2021, diketahui bahwa ada dua capaian IKK Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung yang melebihi target yang telah ditetapkan. Hal-hal 

yang dapat mendukung peningkatan dan pencapaian target kinerja 

sebagaimana yang tercantum dalam LAKIN Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung tahun 2021 tersebut perlu dipertahankan dan dievaluasi 

kesesuaiannya apakah masih layak diimplementasikan di tahun 2022 ini 

atau tidak. Jika masih layak, maka dapat diimplementasikan juga di tahun 

2022 ini agar pencapaian target kinerja tahun 2022 menjadi lebih optimal. 

c. Terkait inovasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung, perlu disampaikan 

kepada seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk 

membuat inovasi-inovasi terbaru guna meningkatkan kemampuan 

Sumber Daya Manusia (SDM). Oleh karena itu, diharapkan seluruh 

pegawai Kantor Bahasa Provinsi Lampung dapat menyampaikan usulan 

inovasi dan segera direalisasikan demi kepentingan Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung. 

d. Usul perbaikan yang telah disepakati bersama ini akan mulai dilaksanakan 

setelah rapat ini selesai serta akan dievaluasi paling lambat pada awal 

triwulan kedua. 

e. Terdapat sebanyak tujuh belas program kegiatan yang akan dilaksanakan 

di Tahun Anggaran 2022. 

f. Telah disampaikan pula kepada seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung bahwa kegiatan-kegiatan di atas didukung anggaran sebesar 

Rp7.596.154.000,00. 

 

 

 





 

 

DOKUMENTASI 

 

 

 
Suasana rapat penyampaian LAKIN Tahun Anggaran 2021 dan Program Tahun Anggaran 2022 

 

 

 

Seluruh pegawai serius menyimak materi pembahasan yang disampaikan dalam rapat. 
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