
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nomor     :  0490/I5.21/TI.00.04/2022                                                                  1 Juli 2022      

Hal           : Undangan rapat

 

 

Yth. Tim SAKIP

Kantor Bahasa Provinsi Lampung

 

 

Dengan hormat,

 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung akan mengadakan rapat pembahasan tentang revieu renstra dan 

pennilaian LHE SAKIP yang akan diselenggarakan pada

 

hari                  : Jumat

tanggal            : 1 Juli 2022

pukul               : 15.00—16.00

tempat             : Ruang rapat Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Bandarlampung

 

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Bapak/Ibu untuk menghadiri rapat tersebut tepat waktu. 

 

Atas perhatian dan kerja sama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

 

  

Hormat kami

Kepala,

 

 

 

Desi Ari Pressanti, S.S., M.Hum.
                                                                                                NIP 197812162005012001







 

 

Hasil rapat : 

Pendahuluan 

Moderator rapat membuka kegiatan sekaligus menyampaikan agenda rapat yang 

membahas tentang reviu Renstra KBPL tahun 2020—2024 dan pengisian LHE 

SAKIP Tahun 2022. 

1. Reviu Renstra KBPL tahun 2020—2024. 

Berdasarkan hasil kegiatan Evaluasi dan Revisi Renstra BPP Bahasa Tahun 

2020—2024 yang diselenggarakan Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa secara virtual melalui zoom meeting, diperoleh beberapa informasi 

terkait reviu Renstra, antara lain 

1) Reviu/Evaluasi Renstra ini berdasarkan Peraturan Menteri PPN/Kepala 

Bappenas Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan 

Nasional dan Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 5 Tahun 

2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis 

Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Dalam peraturan tersebut, 

reviu/evaluasi Renstra melihat kesesuaian kebijakan/program/kegiatan 

terhadap pencapaian visi dan misi K/L serta menilai manfaat/dampak dan 

keberlanjutan suatu program. Selain itu, reviu/evaluasi Renstra ini juga 

menggambarkan pencapaian outcome dan impact dari pelaksanaan 

kebijakan/program/kegiatan. Reviu/evaluasi Renstra ini juga 

menggambarkan permasalahan yang menyebabkan program gagal atau 

menjelaskan faktor-faktor pendorong keberhasilan program melalui hasil 

analisis. 

2) Dalam penyelenggaraan SAKIP, data pendukung bahwa Renstra telah 

direviu dapat berupa Renstra Hasil Revisi (bila Renstra direvisi), dan atau 

Laporan Hasil Reviu Renstra. 

3) Poin reviu Renstra ini fokus pada reviu tujuan bila ada perubahan kebijakan 

yang mengakibatkan perubahan pada Sasaran dan Indikator pada Renstra 

yang meliputi 

a. analisis capaian Sasaran Renstra (capaian outcome/hasil), 

b. analisis capaian Indikator Kinerja, 

c. analisis kendala, permasalahan, dan tindak lanjut, 



 

 

d. action plan (Rencana Aksi/Strategi kerja yang akan dilakukan untuk 

mengoptimalkan capaian kinerja).  

4) Sistematika penulisan Renstra Unit Eselon I/UPT terlihat pada gambar di 

bawah ini. 

 

5) Isu Strategis bidang Bahasa dan Kebudayaan, meliputi 

a. upaya peningkatan Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK): terjadi 

penurunan Indeks Pembangunan Kebudayaan pada tahun 2021, 

dibandingkan dengan tahun 2020 (Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa mendukung Dimensi Budaya Literasi pada IPK, 

b. upaya peningkatan peserta Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia 

(UKBI) baik bagi penutur jati Bahasa Indonesia dan penutur asing: 

terjadi penurunan peserta uji kemahiran berbahasa Indonesia pada 

tahun 2020, 

c. upaya peningkatan fungsi dan peran bahasa Indonesia di kancah 

internasional, melalui pengembangan program Bahasa Indonesia bagi 

Penutur Asing dengan berbagai bentuk fasilitasi teknis, seperti 

penyediaan bahan ajar dan pengajar, peningkatan kompetensi pengajar, 

serta penyelenggaraan apresiasi dan kompetisi bagi pengajar dan 

pemelajar, 

d. upaya peningkatan perlindungan bahasa dan sastra daerah, melalui 

konservasi dan revitalisasi untuk menjamin pelestarian bahasa dan 

sastra daerah secara menyeluruh.  



 

 

6) Perbandingan revisi Renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

terlihat pada gambar di bawah ini. 

 

 



 

 

 

2. Pengisian LHE SAKIP Tahun 2022 

Plt. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi, menyampaikan agar Satuan Kerja/UPT segera melaksanakan 

Tindak Lanjut LHE Tahun 2021 melalui aplikasi SPASIKITA, mulai tanggal 

27 Juni s.d. 8 Juli 2022. Panduan penginputan Tindak Lanjut LHE Tahun 2021 

dapat diunduh pada tautan berikut 

http://ringkas.kemdikbud.go.id/panduantinjutLHE.  

 

Pembahasan/Hasil Rapat 

1. Hasil Reviu Renstra KBPL tahun 2020—2024 

Hasil Reviu/Evaluasi Renstra Tahun 2020 adalah sebagai berikut. 

1. Capaian Tujuan/Sasaran/Indikator Renstra sampai tahun 2020 

Tujuan 

Sasaran 
Indikator 

Target 

2024 

Target 

2020 

Target 

2021 

Capaian 

Tahun 

2020 

Capaian 

Tahun 

2021 

Meningkatnya 

Daya Ungkap 

Bahasa 

Indonesia 

Indeks 

Daya Hidup 

Bahasa Daerah 

(Jumlah Kosakata 

Bahasa 

Indonesia) 

0,59 40% 20% 40% 20% 

Terwujudnya 

Standar 

Kemahiran 

Berbahasa 

Indonesia 

Persentase 

Jumlah 

Rekomendasi 

Kebijakan 

Kebahasaan dan 

Kesastraan 

melalui Penelitian 

60%     

Terwujudnya 

Penggunaan 

Persentase 

Jumlah Lembaga 
70% 13% 40% 13% 40% 

http://ringkas.kemdikbud.go.id/panduantinjutLHE


 

 

Bahasa 

Indonesia di 

Ruang Publik 

Pengguna Bahasa 

Indonesia Terbina 

Meningkatnya 

Jumlah 

Penutur 

Bahasa 

Terbina 

Jumlah Tenaga 

Profesional dan 

Calon Tenaga 

Profesional 

Terbina 

Kemahiran 

Berbahasa dan 

Bersastra 

70% 17% 20% 17% 20% 

Terlindunginya 

bahasa dan 

sastra daerah 

yang kritis dan 

terancam 

Indeks 

Daya Hidup 

Bahasa Daerah 

(Jumlah Penutur 

Muda yang 

Terlibat dalam 

Perlindungan 

Bahasa Daerah 

Kritis dan 

Terancam Punah) 

0,59 12% 12% 12% 12% 

Indeks 

Daya Hidup 

Bahasa Daerah 

(Jumlah Penutur 

Muda yang 

Terlibat dalam 

Perlindungan 

Sastra Daerah 

Kritis dan 

Terancam Punah)  

0,59 12% 12% 12% 12% 

Indeks 

Daya Hidup 

Bahasa Daerah 

(Jumlah Produk 

Kesastraan 

Terkembangkan) 

0,59 2% 36% 2% 36% 

Meningkatnya 

tata kelola 

satuan kerja di 

lingkungan 

Badan 

Pengembangan 

dan Pembinaan 

Bahasa 

Predikat SAKIP 

Satker minimal 

BB 

BB BB A BB A 

Nilai Kinerja 

Anggaran atas 
Pelaksanaan 

RKA-K/L Satker 

minimal 91 

95 91 92 85,18 93,73 

 

 



 

 

Berdasarkan data pada tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian 

indikator kinerja kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan di tahun 

2020 sebagian besar tercapai, namun Nilai Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91, tingkat ketercapaian 85,18 

tidak sesuai target semula, hal ini karena keterlambatan penyampaian data 

kontrak dari pihak rekanan kepada KBPL. Pada tahun 2020, KBPL 

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.382.359.000,00, dari pagu 

anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp5.973.107.000,00, 

dengan persentase daya serap sebesar 93,59%. 

Sementara itu, capaian indikator kinerja kegiatan yang mendukung 

pencapaian tujuan di tahun 2020 dapat tercapai. Nilai Kinerja Anggaran 

atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 92, tingkat ketercapaian 93,73, 

capaian indikator ini dapat melebihi target semula. Pada tahun 2021, 

KBPL mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7.596.154.000,00, dari 

pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 

Rp7.422.645.426,00, dengan persentase daya serap sebesar 97,72%. 

 

2. Kendala, Permasalahan, dan Tindak Lanjut 

Beberapa kendala serta permasalahan yang di hadapi pada pelaksanaan 

program dan kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran pada 

Renstra KBPL pada tahun 2020 adalah sebagai berikut. 

1. Dari hasil evaluasi kinerja, beberapa hal yang perlu mendapat 

perhatian antara lain 

a. pagu anggaran yang diblokir, tertunda, dan bahkan 

gagalnya program dan kegiatan yang telah direncanakan 

akibat wabah pandemik Covid-19; 

b. keterbatasan SDM dalam pelaksanaan kegiatan 

digitalisasi produk kebahasaan dan kesastraan dengan 

TIK, dan 

c. keterbatasan SDM dalam pengadaan barang dan jasa. 

 

 



 

 

2. Mengacu pada kendala maupun permasalahan yang 

diidentifikasi pada pelaksanaan program dan kegiatan dalam 

rangka mendukung penacapaian tujuan/sasaran pada Renstra, 

beberapa tindak lanjut/rencana aksi yang akan dilakukan 

untuk meningkatkan pencapaian tujuan/sasaran adalah 

sebagai berikut 

a. merencanakan penyusunan RKA-K/L dengan lebih cermat 

dan melengkapi dokumen pendukung untuk 

meminimalisasi pemblokiran anggaran, 

b. mengumpulkan data informan yang benar-benar 

kompeten, 

c. meningkatkan mutu SDM dalam pendidikan dan pelatihan 

TIK, pelatihan dan sertifikasi PBJ, dan  

d. meningkatkan kemampuan SDM dalam pengadaan barang 

dan jasa. 

Pada tahun anggaran 2021, KBPL dapat mewujudkan kinerja 

sesuai dengan target yang ditetapkan melalui lima sasaran 

kegiatan dan delapan indikator kinerja kegiatan. Upaya 

pencapaian kinerja tersebut dilaksanakan melalui satu program, yaitu 

Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan. Outcome atau 

hasil dari program tersebut dicapai melalui kegiatan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Pengembangan, Pembinaan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di 

Daerah. Tingkat ketercapaian dari tiap-tiap sasaran kegiatan dan indikator 

kinerja kegiatan adalah sebagai berikut. 

1. Sasaran kegiatan meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia 

didukung oleh satu indikator kinerja kegiatan dengan capaian 100% 

(sesuai target). 

2. Sasaran kegiatan terwujudnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang 

publik didukung oleh satu indikator kinerja kegiatan dengan capaian 

100% (sesuai target). 

3. Sasaran kegiatan meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina didukung 

oleh satu indikator kinerja kegiatan dengan capaian 100% (sesuai 



 

 

target). 

4. Sasaran kegiatan terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang rawan 

punah didukung oleh tiga indikator kinerja kegiatan dengan capaian 

100% (sesuai target). 

5. Sasaran kegiatan meningkatnya tata kelola satuan kerja di lingkungan 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa didukung oleh dua 

indikator kinerja kegiatan. Capaian kedua inikator kinerja kegiatan 

tersebut (pemerolehan nilai SAKIP dan nilai kinerja) telah melampaui 

target minimal yang ditetapkan. 

Keberhasilan Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam pencapaian kinerja 

pada tahun anggaran 2021 di antaranya dapat dilihat dari data berikut. 

1. Sesuai dengan hasil evaluasi (LHE) SAKIP unit kerja di lingkungan 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung mendapatkan nilai 81,16 (kategori A) dengan 

interpretasi memuaskan, memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan 

sangat akuntabel. Nilai tersebut melebihi target yang telah ditetapkan 

oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yaitu minimal BB. 

2. Berdasarkan aplikasi SIMPROKA, nilai kinerja Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung pada tahun 2021 sebesar 93,37 yang berasal dari aspek nilai 

kinerja EKA 90,29 dan nilai kinerja IKPA 98. Pencapaian kinerja 

tersebut melampaui target capaian yang ditetapkan oleh Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yaitu minimal 92. 

3. Realisasi anggaran Kantor Bahasa Provinsi Lampung pada tahun 2021 

sebesar 97,72% melebihi target yang ditetapkan dalam rencana capaian 

realisasi yaitu minimal 95%. 

Keberhasilan yang dicapai selama tahun anggaran 2021 ditunjang oleh 

adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan dan seluruh staf Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung untuk bersama-sama melakukan upaya 

peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung. Selain itu, koordinasi antar bagian atau kelompok kerja yang 

terjalin dengan baik dapat menunjang dalam mengatasi masalah dan kendala 

yang dihadapi. 



 

 

Beberapa langkah strategis yang akan dilakukan oleh Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja yang 

telah dicapai adalah sebagai berikut. 

1. Mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki dalam upaya pencapaian 

target-target yang telah ditetapkan. 

2. Meningkatkan fungsi koordinasi antar kelompok kerja maupun antar 

pegawai dalam melaksanakan kegiatan kebahasaan dan kesastraan, 

termasuk koordinasi dengan unit utama Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa. 

3. Melakukan fasilitasi kegiatan yang berkaitan dengan kebahasaan dan 

kesastraan terhadap mitra kerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung. 

4. Melakukan upaya peningkatan sumber daya manusia sebagai tenaga 

kebahasaan dan kesastraan. 

 

2. Pengisian LHE SAKIP Tahun 2022 

Tim SAKIP agar segera melaksanakan Tindak Lanjut LHE Tahun 2021 

melalui aplikasi SPASIKITA, mulai tanggal 27 Juni s.d. 8 Juli 2022 sesuai 

panduan penginputan Tindak Lanjut LHE Tahun 2021 dapat diunduh pada 

tautan berikut http://ringkas.kemdikbud.go.id/panduantinjutLHE.  

 

Simpulan/Rekomendasi 

1. Simpulan 

Moderator menyampaikan beberapa catatan sebagai kesimpulan rapat ini 

antara lain 

a. Capaian indikator kinerja kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan di 

tahun 2020 sebagian besar tercapai, namun Nilai Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91, tingkat ketercapaian 85,18 tidak 

sesuai target semula, hal ini karena keterlambatan penyampaian data 

kontrak dari pihak rekanan kepada KBPL. Pada tahun 2020, KBPL 

mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp6.382.359.000,00, dari pagu 

anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar Rp5.973.107.000,00, 

dengan persentase daya serap sebesar 93,59%. 

http://ringkas.kemdikbud.go.id/panduantinjutLHE


 

 

b. Capaian indikator kinerja kegiatan yang mendukung pencapaian tujuan di 

tahun 2020 dapat tercapai. Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-

K/L Satker minimal 92, tingkat ketercapaian 93,73, capaian indikator ini 

dapat melebihi target semula. Pada tahun 2021, KBPL mendapatkan 

alokasi anggaran sebesar Rp7.596.154.000,00, dari pagu anggaran tersebut 

berhasil direalisasikan sebesar Rp7.422.645.426,00, dengan persentase 

daya serap sebesar 97,72%. 

c. Keberhasilan yang dicapai selama tahun anggaran 2021 ditunjang oleh 

adanya komitmen dan dukungan dari pimpinan dan seluruh staf Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung untuk bersama-sama melakukan upaya 

peningkatan akuntabilitas kinerja di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung. Selain itu, koordinasi antar bagian atau kelompok kerja yang 

terjalin dengan baik dapat menunjang dalam mengatasi masalah dan 

kendala yang dihadapi. 

d. Kantor Bahasa Provinsi Lampung akan melakukan beberapa langkah 

strategis untuk meningkatkan dan mempertahankan kinerja yang telah 

dicapai. 

 

2. Rekomendasi 

Pimpinan rapat menyampaikan beberapa catatan sebagai rekomendasi dari 

hasil rapat ini antara lain 

a. Seluruh Tim SAKIP agar menyelesaikan revisi Renstra KBPL sesuai 

arahan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dengan batas waktu 

maksimal Minggu, 3 Juli 2022. 

b. Seluruh Tim SAKIP agar melaksanakan perintah lembur guna 

menyelesaikan target revisi tersebut. 

 

 

 

 

 

 





 

 

DOKUMENTASI 

 

Peserta rapat serius berdiskusi tentang reviu renstra dan LHE SAKIP. 

 

 

Ketua SAKIP menampilkan paparan rapat sebagai bahan diskusi bersama seluruh 

Tim SAKIP. 
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