
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 













 

 

Pembahasan/Hasil Rapat 

1. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung menyampaikan informasi bahwa 

Perjanjian Kinerja Kepala Tahun 2021 telah ditandatangani oleh Kepala Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada tanggal 30 Maret 2022. 

2. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih atas 

kinerja seluruh pegawai yang telah menyelesaikan seluruh program kerja tahun 

2020 dan bersiap untuk melakukan seluruh rencana kegiatan di tahun 2021. 

3. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung mengucapkan terima kasih atas kerja 

keras tim perencana yang telah menyelesaikan program kerja tahun 2022. 

4. Penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

dilaksanakan dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil sesuai Rencana 

Strategis Kemendikbud. Adapun Perjanjian Kepala Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung Tahun 2022 adalah sebagai berikut 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

5. Target Kinerja Tahun 2022 meliputi tujuh Sasaran Kegiatan (SK) yang terdiri 

atas sembilan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK). 

6. SK tahun 2021 antara lain 

a. tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra,  

b. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan 

dan kesastraan,  

c. terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan,  

d. meningkatnya jumlah pemelajar BIPA,  

e. tersedianya produk diplomasi bahasa,  

f. meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra 

daerah,  

g. meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Lampung. 

7. Sembilan IKK PK tahun 2022 antara lain 

a. jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra dengan target 2, 

b. jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan 

dan kesastraan dengan target 672, 

c. jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya dengan target 74, 

d. jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina dengan target 40, 

e. jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) dengan 

target 45, 

f. jumlah produk penerjemahan dengan target 5, 

g. jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah dengan target 22, 

h. predikat SAKIP Kantor Bahasa Lampung dengan target BB, 

i. Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa 

Lampung dengan target 91. 

8. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung berjanji akan mewujudkan seluruh 

target kinerja seperti yang tertuang dalam PK dalam rangka mencapai target 

kinerja jangka menengah seperti yang telah tertuang dalam perencanaan. Untuk 

mewujudkan seluruh target kinerja tersebut diperlukan bantuan dan kerja sama 

seluruh pegawai baik PNS maupun PPNPN. 

9. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa akan melakukan 

supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian 



 

 

kinerja dan akan mengambil Tindakan yang diperlukan dalam rangka 

optimalisasi pencapaian target PK tersebut, baik berupa penghargaan maupun 

teguran. 

 

10. Semua target PK Kepala tahun 2022 harus diketahui oleh seluruh pegawai 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung agar seluruh pegawai turut berperan aktif 

dalam melaksanakan semua kegiatan yang tertuang dalam PK Kepala Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung. PK ini juga akan menjadi acuan penyusunan PK 

individu seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Lampung yang disesuaikan 

dengan jabatan di Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 

 

 

Simpulan/Rekomendasi 

a. Simpulan 

Moderator menyampaikan kesimpulan hasil rapat ini antara lain 

a. PK Kepala Tahun 2022 telah ditandatangani oleh Kepala Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa pada 30 Maret 2022. 

b. PK Kepala Tahun 2022 memiliki tujuh SK dan sembilan IKK. 

c. PK Kepala Tahun 2022 telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai 

agar pegawai dapat turut serta mewujudkan target-target yang telah 

direncanakan. 

d. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung membuka kesempatan kepada 

seluruh pegawai untuk memberikan ide, saran, dan kritik guna 

tercapainya target kinerja yang telah direncanakan. 

e. Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung menunjuk beberapa 

koordinator untuk memudahkan proses pencapaian target kinerja serta 

evaluasinya. 

 

 

 

 

 





 

 

DOKUMENTASI 

 

 

Suasana rapat pemanfaatan Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung Tahun 2022. 

 

 

Seluruh peserta rapat serius berdiskusi membahas target-target kinerja tahun 2022 

yang harus dipenuhi. 
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