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KATA PENGANTAR 

 

Puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang 

Maha Esa, atas berkat dan rahmat-Nya, 

penyusunan laporan kinerja Tahun 2022 

dapat kami selesaikan tepat waktu. Laporan 

ini disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung atas pelaksanaan tugas 

dan fungsi sebagai salah satu unit pelaksana 

teknis Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa, Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi. Selain itu, laporan ini juga 

disusun sebagai wujud implementasi dari 

amanah Peraturan Pemerintah Nomor 8 

Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan 

dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.  

 
Pada tahun 2022 Kantor Bahasa Provinsi Lampung menetapkan tujuh Sasaran Kegiatan 

(SK) dan sembilan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) melalui Perjanjian Kinerja (PK) 

Tahun 2022 antara Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Kepala Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Upaya pencapaian target tersebut dilaksanakan 

melalui dua program, yaitu (1) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Lainnya Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan (2) Program Pelaksanaan 

Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di 

Daerah. 

 
Secara umum Kantor Bahasa Provinsi Lampung telah merealisasikan target kinerja yang 

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Selain itu, tantangan dan permasalahan dalam 

pencapaian kinerja dijabarkan dan dijadikan acuan dalam menetapkan strategi dan 

inovasi kerja pada tahun berikutnya. Laporan ini juga menyajikan capaian dari beberapa 

kegiatan yang melebihi dari target yang telah ditetapkan. Pencapaian ini merupakan hal 

baik sebagai data dukung capaian target Renstra 2020—2024. 

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

Kepala Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung 
 





 

 
 

Daftar Isi LAKIP 2022 iii 

DAFTAR ISI 

 

KATA PENGANTAR i 

DAFTAR ISI 

DAFTAR TABEL 

DAFTAR DIAGRAM 

DAFTAR GAMBAR 

iii 

iv 

v 

vi 

IKHTISAR EKSEKUTIF  vii 

BAB I PENDAHULUAN 1 

 A.  Gambaran Umum 1 

 B.  Dasar Hukum 3 

 C.  Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi 5 

 D.  Isu-Isu Strategis Permasalahan 6 

BAB II PERENCANAAN KINERJA 8 

 A. Rencana Strategis 8 

 B.  Tujuan Strategis 11 

 C. Perjanjian Kinerja 12 

 D. Program Prioritas 16 

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18 

 A.  Capaian Kinerja 18 

 B.  Realisasi Anggaran 48 

 C.  Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Colaborative 52 

BAB IV PENUTUP 63 

LAMPIRAN  

 



 

 
 

Daftar Isi LAKIP 2022 iv 

 

 

DAFTAR TABEL 

Tabel 1. Rincian Sasaran Kinerja dan Indikator Kinerja Kegiatan viii 
Tabel 2. Sasaran Kinerja 1 Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan 
Sastra 

viii 

Tabel 3. . Sasaran Kinerja 2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam 
Gerakan Literasi   Kebahasaan dan Kesastraan 

 

x 

Tabel 4. Sasaran Kinerja 3 Terbinanya Lembaga dalam Program 
Kebahasaan dan Kesastraan 

xi 

Tabel 5. IKK 3.2 Jumlah Komunitas Penggerak Literasi Terbina xiii 
Tabel 6. Sasaran Kinerja 4 Meningkatnya Jumlah Peme;lajar BIPA xv 
Tabel 7. Sasaran Kinerja 5 Tersedianya Produk Diplomasi Bahasa  xvi 
Tabel 8. Sasaran Kinerja 6 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam 

Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah 
xvii 

Tabel 9.  Sasaran Kinerja 7 Meningkatnya Tata Kelola Kantor Bahasa 
Provinsi Lampung 

xix 

Tabel 10. IKK 7.2 Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-KL xxi 
Tabel 11. Rekapitulasi Data Pegawai Kantor Bahasa Provinsi Lampung 6 
Tabel 12. Sasaran, Indikator, dan Target  Kegiatan TA 2022—2024 

 
9 

Tabel 13. Rincian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan 11 
Tabel 14. PK Awal Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 2022 13 
Tabel 15. Target Anggaran 14 
Tabel 16. Perjanjian Kinerja Akhir Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 

2022 

15 

Tabel 17. Target Anggaran 16 
Tabel 18.  Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 19 
Tabel 19. Klasifikasi Kelompok Penggerak Literasi 35 
Tabel 20. Efesiensi Anggaran Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 2022 52 
Tabel 21. Rincian Sisa Anggaran Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 
2022 

53 

Tabel 22. Pembagian Struktur Anggaran KKLP 61 
Tabel 23. Pembagian Peran dalam Program Kolaboratif dalam rangka 

Pelindungan Bahasa. 
63 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Daftar Isi LAKIP 2022 v 

 

DAFTAR DIAGRAM 

 

Diagram 1. Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran vii 

Diagram 2. Target, Realiasas, dan Capaian Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra ix 

Diagram 3. Jumlah dan Capaian Penutur Bahasa Terbina x 

Diagram 4. Jumlah Lembaga Bahasa Terbina Pengguna Bahasa xii 

Diagram 5. Jumlah Komunitas Penggerak Literasi Terbina xiii 

Diagram 6. Target dan Realisasi Jumlah Pemelajar BIPA (Lembaga) xv 

Diagram 7. Target, Realisasi, dan Capaian Jumlah Produk Penerjemahan xvi 

Diagram 8. Target, Realisasi, dan Capaian Partisipasi Perlindungan Bahasa 
dan Sastra 

xvii 

Diagram 9. Target, Realisasi, dan Tran Kumulatif Predikat SAKIP xx 

Diagram 10. Target, Realisasi, dan Tran Kumulatif Nilai Kinerja Anggaran 

 
xvii 

Diagram 11. Target dan Realisasi Jumlah Kosakata yang Diinventarisasi 23 

Diagram 12. Predikat Peserta Tes UKBI Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

Tahun 2022 

27 

Diagram 13. Distribusi Komunitas Literasi Berdasarkan Kabupaten/Kota 34 

Diagram 14. Kategorisasi Komunitas Literasi di Provinsi Lampung 36 

Diagram 15. Pagu Alokasi DIPA Awal 2022 49 

Diagram 16. Realisasi Pagu Anggaran 50 

Diagaram 17. Komposisi Realisasi Anggaran 50 

Diagaram 18. Rincian Alokasi dan Realisasi Per Rincian Output Tahun 2022 51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

Daftar Isi LAKIP 2022 vi 

 

DAFTAR GAMBAR 

 

Gambar 1. Peta Persebaran Bahasa di Provinsi Lampung 2 

Gambar 2. Tugas dan Fungsi Kantor Bahasa Provinsi Lampung 5 

Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung 6 

Gambar 4. Program Prioritas Badan Bahasa 17 

Gambar 5. Kegiatan Penutur Bahasa Terbina tahun 2022 25  

Gambar 6. Tes UKBI bagi Peserta Duta Bahasa Provinsi Lampung 29 

Gambar 7. Pemenang Pertama Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Lampung 29 

Gambar 8. Aplikasi Peta Persebaran Komunitas Literasi di Provinsi 

Lampung 

35 

Gambar 9. Peningkatan Mutu Komunitas Literasi di Provinsi Lampung 36 

Gambar 10. Buku Digital Hasil Penerjamahan tahun 2022 41 

Gambar 11. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja tahun 2022 46 

Gambar 12. Inovasi Aplikasi Peta Persebaran Komunitas Literasi di Provinsi 

Lampung 

54 

Gambar 13. Inovasi Aplikasi Kamus Lampung—Indonesia  54 

Gambar 14. Inovasi Buku Digital Hasil Penerjemahan 55 

Gambar 15. Inisiator Pembentukan APPBIPA Lampung 55 

Gambar 16. Perjanjian Kerja Sama dengan Kepolisian Daerah Lampung 56 

Gambar 17. Perjanjian Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah Lampung 56 

Gambar 18. Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Teknokrat Indonesia 57 

Gambar 19. Perjanjian Kerja Sama dengan Universitas Muhammadiyah 
Kotabumi 

57 

Gambar 20.  Penandatangan Konitmen Bersama dengan FTBM Lampung 58 

Gambar 21. Penandatangan Komitmen Bersama dengan Sekretaris 
Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Provinsi Lampung 

58 

Gambar 22. Pemerolahan Nilai SAKIP tahun 2022 59 

Gambar 23. Penghargaan pemerolehan Sinde Terbaik Semester I tahun 
2022 

60 

Gambar 24. Piagam Penghargaan dari Radar TV Lampung 60 

Gambar 25. collaborative dan crosscutting di Kantor Bahasa Provinsi Lampung 62 

 

 

 



 

 
 

Ikhtisar Eksekutif  LAKIP 2022 vii 

IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Laporan kinerja Kantor Bahasa Lampung Tahun 2022 menyajikan tingkat pencapaian tujuh 

sasaran kinerja (SK) dan sembilan indikator kinerja kegiatan (IKK) sebagaimana ditetapkan 

dalam Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 2022. Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung memeroleh nilai pagu anggaran awal sebesar Rp6.529.052.000. 

Pada semester dua terdapat revisi, yakni realokasi belanja media untuk Biro Kerja Sama dan 

Hubungan Masyarakat (HKBM) Kemendikbudristek dan anggaran gaji  pegawai yang pindah 

ke BRIN, dengan pagu anggaran terakhir sebesar Rp5.823.740.000,00 dan penyerapan 

anggaran telah berhasil terealisasi sebesar Rp5.774.568.472,00 atau 99.16%. Tingkat 

ketercapaian indikator kinerja lebih detail diuraikan pada Bab III. Gambaran pencapaian 

Kinerja Substantif dan Kinerja Anggaran sebagai berikut.  

 

Diagram 1. Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran 

 

 

 

Rincian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Kepala Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung sebagai berikut. 
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99,16%

67%

33%

> 100% = 100%

3 IKK

6 IKK

9 IKK
128%

Capaian Kinerja 



 

 
 

Ikhtisar Eksekutif  LAKIP 2022 viii 

 

Tabel 1. Rincian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan 

Kode Sasaran Kegiatan Kode Indikator Kinerja Kegiatan 

SK.1 Tersedianya produk pengembangan 

bahasa dan sastra 

IKK.1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa 

dan sastra 

SK.2 Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam gerakan literasi 

kebahasaan dan kesastraan 

IKK.2.1 Jumlah penutur bahasa yang terbina 

melalui program literasi kebahasaan 

dan kesastraan 

SK.3 Terbinanya lembaga dalam program 

kebahasaan dan kesastraan 

IKK.3.1 Jumlah lembaga yang terbina 

penggunaan bahasanya 

  IKK.3.2 Jumlah komunitas penggerak literasi 

yang terbina 

SK.4 Meningkatnya jumlah pemelajar 

BIPA 

IKK.4.1 Jumlah pemelajar bahasa Indonesia 

bagi penutur asing (BIPA) 

SK.5 Tersedianya produk diplomasi 

bahasa 

IKK.5.1 Jumlah produk penerjemahan 

SK.6 Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam pelindungan 

bahasa dan sastra daerah 

IKK.6.1 Jumlah partisipan pelindungan bahasa 

dan sastra daerah 

SK.7 Meningkatnya tata kelola Kantor 

Bahasa Lampung 

IKK.7.1 Predikat SAKIP Kantor Bahasa 

Lampung Minimal BB 

  IKK.7.2 Nilai Kinerja Anggaran atas 

pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa 

Lampung Minimal 91 

 

Tabel 2. Sasaran Kinerja 1 Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra 

SK.1. Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra 

IKK 
Capaian 

2021 

Target 

2022 

Realiasas

i 2022 

Capaian 

% 2022 

Capaiaan 

Akumulatif 

Target 

Akhir 

Renstra 

2022—

2024 

%Capaian 

Renstra 

2020—2024 

 

Jumlah 

Kosakata 

Bahasa 

Indonesia 

2000 

lema 

2 

produk 

2 

produk 
100% 

2 

produk 

6 

produk 
33.3% 
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Diagram 2. Target, Realiasas, dan Capaian Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Informan membatasi komunikasi karena belum terbiasa di wawancarai 

2. Waktu pelaksaan wawancara yang seringkali berbenturan dengan aktifitas harian 

informan.  

3. Jarak tempuh daerah yang sangat sulit dengan kondisi alam, kesulitan menemukan 

narasumber yang mumpuni dengan syarat-syarat khusus secara fonetis. 

4. Terbatasnya narasumber penutur jati bahasa Lampung. 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Menjalin komunikasi dengan pendekatan personal, misalnya sebelum melakukan 

wawancara dilakukan pendekatan terlebih dahulu dengan cara berdiskusi santai. 

Kemudian ketika sudah masuk pada sesi wawancara alangkah baiknya informan 

didampingi oleh beberapa informan lain sehingga informan akan lebih nyaman 

dan rileks.  

2. Pengambilan data mengikuti waktu yang sudah dijanjikan kepada informan.  

3. Koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah setempat dan 

memperbanyak lembar tanya sehingga bisa menghasilkan lema yang banyak. 

4. Koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah setempat dan warga 

agar membantu mencari informan yang tepat sebagai penutur jati bahasa daerah 

Lampung. 
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 Strategi 

Menjalin komunikasi kepada pihak penutur jati. Hal ini akan sangat berguna sekali 

dalam proses pengayaan kosakata. Tim analis kata dan istilah KBP Lampung dapat 

menanyakan kembali kosakata bahasa daerah yang telah dihasilkan. Hal lain yang 

dapat dilakukan yaitu mencari data melalui sumber tertulis atau atau sumber daring. 

 

Tabel 3. Sasaran Kinerja 2 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Gerakan Literasi   

Kebahasaan dan Kesastraan 

 

SK.2. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Gerakan Literasi     Kebahasaan 

dan Kesastraan 

 

 

Diagram 3. Jumlah dan Capaian Penutur Bahasa Terbiua 

IKK 
Capaian 

2021 

Target 

2022 

Realiasasi 

2022 

Capaian % 

2022 

Capaiaan 

Akumulatif 

Target Akhir 

Renstra 2022—

2024 

%Capaian 

Renstra 

2020—2024 

 

Jumlah 

penutur 

bahasa 

yang 

terbina 

melalui 

program 

literasi 

kebahasaan 

dan 

kesastraans 

120 672 990 147% 1210 1375 47.62% 
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 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Informasi tentang pemilihan Duta Bahasa belum terpublikasi secara optimal. 

2. Kurang efektifnya komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal 

pembinaan literasi generasi muda di daerah. 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Meningkatkan sosialisasi kegiatan dan melibatkan Ikadubas dalam mempromosikan 

kegiatan Duta Bahasa. 

2. Memaksimalkan SDM yang ada untuk berupaya mempublikasikan program kerja 

pembinaan literasi generasi muda di daerah. 

 

 Strategi 

1. Melakukan sinergi dengan Ikadubas sebagai mitra kerja Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung untuk menyosialisasikan manfaat keikutsertaan dalam pemilihan duta 

bahasa provinsi Lampung. 

2. Menjalin komunikasi dengan pihak terkait yakni pemangku kebijakan di daerah 

potensial untuk melakukan pembinaan literasi generasi muda.  

 

 

Tabel 4. Sasaran Kinerja 3 Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan 

 

SK.3. Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan 

 

 

 

 

 

 

 

 

IKK 3.1 
Capaian 

2021 

Target 

2022 

Realiasasi 

2022 

% 

Capaian  

2022 

Capaiaan 

Akumulatif 

Target 

Akhir 

Renstra 

2022—

2024 

 

% 

Capaian 

Renstra 

2020—

2024 

 

Jumlah lembaga 

yang terbina 

penggunaan 

bahasanya 

120 

lembaga 

45 

lembaga 

45 

lembaga 
100% 

45 

lembaga 

135 

lembaga 
33.33% 
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Diagram 4. Jumlah Lembaga Bahasa Terbina Pengguna Bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

 

1. Peserta penyuluhan dari instansi pemerintah hanyalah pengonsep surat sehingga 

materi penyuluhan yang tidak sama dengan format surat yang telah ada sulit 

diterima dan diterapkan. 

2. Kurangnya perhatian  pihak instansi yang diundang terhadap penggunaan bahasa di 

ruang publik mengakibatkan sedikit sekali instansi yang berminat mengikuti lomba 

wajah bahasa. 

 

 Langkah Antisipasi 

 

1. Peserta penyuluhan sebaiknya pejabat yang berwenang untuk mengesahkan surat 

sehingga dapat memberikan contoh bahasa yang baik dan benar kepada stafnya. 

2. Tim KKLP Pembinaan bahasa hukum turun lapangan mengambil data  penggunaan 

bahasa di ruang publik pada 45 lembaga dan menilai penggunaan bahasa mereka 

untuk Lomba Wajah Bahasa. 

3.  

 Strategi 

 

1. Memaksimalkan sosialisasi pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang 

publik dan dokumen surat. 

2. Memberikan pendampingan kepada 45 lembaga dengan memberikan pengetahuan 

tentang alur sistematis yang bisa dilakukan dalam rangka pembinaan 45 lembaga 

tersebut.   

45 45
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Tabel 5. Jumlah Komunitas Penggerak Literasi Terbina 

 

 

Diagaram 5. Jumlah Komunitas  Penggerak Literasi Terbina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Data komunitas belum lengkap dan belum sesuai dengan poin-poin yang ada di 

laman.  

2. Data komunitas belum lengkap dan belum sesuai dengan poin-poin yang 

dibutuhkan dalam laman peta literasi lampung. 

3. Kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat akan pentingnya literasi dasar 

di daerah 3T. 

4. Letak rumah komunitas literasi/rumah baca/ komunitas baca yang berjauhan dan 

kurangnya waktu untuk pengambilan data komunitas literasi 

IKK 3.2 
Capaian 

2021 

Target 

2022 

Realiasasi 

2022 

% 

Capaian  

2022 

Capaiaan 

Akumulatif 

Target 

Akhir 

Renstra 

2022—

2024 

 

% 

Capaian 

Renstra 

2020—

2024 

 

Jumlah Komunitas 

Penggerak Literasi 

Terbina 

- 
40 

lembaga 

40 

lembaga 
100% 

40 

lembaga 

120 

lembaga 
33.33% 

40 40
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5. Banyaknya pengelola atau pengurus komunitas literasi sehingga belum bisa 

terakomodasi semuanya. 

6. Letak komunitas literasi/rumah baca/ komunitas baca yang berjauhan, sehingga 

menyulitkan dalam menjaring peserta, sehingga belum semua anggota dari 

komunitas literasi terakomodasi. 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Berkoordinasi dengan para pegiat literasi untuk menambahkan data sesuai dengan 

ketentuan 

2. Berkoordinasi dengan para pegiat literasi untuk menambahkan data sesuai dengan 

ketentuan. 

3. Mengumpulkan para komunitas literasi/rumah baca/komunitas baca, di satu tempat 

untuk memudahkan pengambilan data. 

4. Memberikan komitmen kepada pengelola atau pengurus komunitas literasi yang 

ikut pelatihan. 

5. Tempat kegiatan diadakan di tempat yang memungkinkan untuk anggota komunitas 

literasi/rumah baca/ komunitas baca datang sebagai peserta. 

 

 Strategi 

 

1. Berkolaborasi dengan berbagai pihak pemerintah provinsi dan daerah dalam 

menggaungkan semangat literasi.  

2. Melakukan pendekatan dengan pemangku kepentingan untuk membuat Perjanjian 

Kerja Sama kemudian melaksanakan kegiatan literasi dengan acuan program kerja 

teknis yang telah dibuat. 
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Tabel 6. Sasaran Kinerja 4 Meningkatnya Jumlah Pemelajar BIPA 

 

SK.4. Meningkatnya Jumlah Pemelajar BIPA 

 

 

Diagram 6. Target dan Realisasi Jumlah Pemelajar BIPA (Lembaga) 

 

 

IKK 
Capaian 

2021 

Target 

2022 

Realiasasi 

2022 

Capaian 

% 2022 

Capaiaan 

Akumulatif 

Target 

Akhir 

Renstra 

2022—2024 

%Capaian 

Renstra 

2020—2024 

 

Jumlah 

pemelajar 

bahasa 

Indonesia 

bagi penutur 

asing (BIPA) 

Tidak ada 

dalam PK 

Kantor 

Bahasa 

Provinsi 

Lampung 

5 lembaga 10 lembaga 200% 10 lembaga 135 lembaga 66.66% 
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 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

Target berupa pemelajar, sedangkan KBPL belum sepenuhnya menyelenggarakan 

pengajaran BIPA dan kegiatan hanya dapat berfokus pada lembaga penyelenggara 

BIPA.  

 

 Langkah Antisipasi 

Memberikan rekomendasi kepada lembaga penyelenggara BIPA untuk menambah 

jumlah pemelajar.  

 

 Strategi 

Strategi yang dilakukan tim BIPA adalah menginisiasi pembentukan Afiliasi Pengajar 

dan Pegiat BIPA (APPBIPA) Lampung sebagai wadah bagi para pengajar dan pegiat 

BIPA di Provinsi Lampung. Dengan langkah ini, komunikasi antara tim BIPA KBPL 

dan para pengajar dan pegiat BIPA dapat terjalin sehingga langkah berikutnya dapat 

ditempuh.  

Tabel 7. Sasaran Kinerja  5 Tersedianya Produk Diplomasi Bahasa 

SK.5. Tersedianya Produk Diplomasi Bahasa 

 

Diagram 7. Target, Realisasi, dan Capaian Jumlah Produk Penerjemahan 

 

IKK 
Capaian 

2021 

Target 

2022 

Realiasasi 

2022 

Capaian 

% 2022 

Capaiaan 

Akumulatif 

Target 

Akhir 

Renstra 

2022—2024 

%Capaian 

Renstra 

2020—2024 

Jumlah 

Produk 

penerjemahan 

18 5 7 140% 25 63 11.11% 

5 7

0

2

4

6

8

10

Target dan Realisasi

Jumlah Produk 
Penerjemahan

Target 2022 Realisasi 2022

18

7

0

5

10

15

20

2021 2022

Tren Kumulatif Capaian 
Jumlah Produk 

Penerjemahan 2021--2022
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 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Jarak antara wilayah satu dan lainnya sangat sulit ditempuh karena kondisi alam 

berbukit dan minimnya tingkat keamanan geografis  (ancaman tanah longsor di musim 

hujan). 

2. Sulitnya menemukan narasumber/pelestari/pengguna bahasa Lampung yang kompeten 

sesuai kualifikasi rujukan, seperti batasan usia, dan interaksi sosial yang inklusif. Hal 

ini mengakibatkan waktu yang lama untuk menjaring naskah cerita berbahasa 

Lampung. 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti penyimbang adat, perwatin, dan 

pemerintah daerah setempat sehingga kredibilitas narasumber dapat dipercaya. 

2. Melakukan  sosialisasi yang masif dan sistematis sehingga keterjangkauan informasi 

dapat merata dalam penjaringan naskah berbahasa Lampung. 

 Strategi 

Pada awal tahun harus sudah melakukan pendataan naskah terjemahan dengan cara 

mulai mencari atau mengumpulkan penulis/penerjemah cerita rakyat yang rencananaya 

akan dilibatkan atau sudah pernah terlibat pada kegiatan sama pada tahun sebelumnya. 

Selanjutnya menyeleksi penulis/penerjemah sesuai kriteria yang diinginkan. Alternatif 

lain yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pelaksanaan kegiatan yaitu 

mencari penerjemah yang faham akan penulisan buku cerita sesuai dengan syarat dan 

ketentuan.  
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Tabel 8. Sasaran Kinerja 6 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan Bahasa 

dan Sastra Daerah 

 

SK.6. Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra 

Daerah 

IKK 
Capaian 

2021 

Target 

2022 

Realiasasi 

2022 

Capaian % 

2022 

Capaiaan 

Akumulatif 

Target Akhir 

Renstra 2022—

2024 

 

%Capaian 

Renstra 

2020—

2024 

 

Jumlah 

Partisipan 

Pelindungan 

Bahasa dan 

Sastra 

Daerah 

60 22 33 150% 93 68 48.53% 

 

 

Diagram 8. Target, Realisasi, dan Capaian Partisipan Perlindungan Bahasa dan Sastra 

 

 

 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Program kerja pemerintah kabupaten dan Kantor Bahasa Provinsi Lampung  terkait 

pelindungan sastra daerah yang belum bersinergi. 

2. Penyebaran informasi dan imbauan yang belum maksimal dari Pemerintah 

Kabupaten mengenai revitalisasi sastra lisan kepada masyarakat.  

3. Jumlah pelaku/pelatih sastra lisan yang tidak banyak dan sikap positif peserta yang 

masih rendah terhadap sastra daerah. 
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4. Fasilitas yang belum maksimal untuk mendukung pelatihan sastra lisan. 

 

 Langkah Antisipasi 

 

1. Mengimbau Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk membantu program kerja Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung dengan melakukan tahapan penyusunan dan 

Merencanakan program kegiatan pelindungan bahasa dan sastra daerah. 

2. Menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu program kerja Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung dalam hal pembinaan dan memotivasi pelaku sastra 

daerah dan menjadikan sastra daerah sebagai muatan lokal dalam pembelajaran di 

sekolah. 

3. MenghimbauPemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi tempat dan menyiapkan 

regulasi untuk melaksanakan pelatihan sastra daerah secara aktif dengan cara 

menyebarkan informasi dan imbauan kepada masyarakat untuk melindungi dan 

memelihara sastra daerah. 

 

 Strategi 

Membuat kesepakatan antara Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Pemerintah 

Provinsi/Kotamadya/Kabupaten untuk melanjutkan model pelindungan sastra.   

 

Tabel 9. Sasaran Kinerja 7 Meningkatnya Tata Kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

 

SK.7. Meningkatnya Tata Kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

 

 

 

 

 

IKK 7.1 
Capaian 

2021 

Target 

2022 

Realiasasi 

2022 

Capaian % 

2022 

Target Akhir 

Renstra 

2022—2024 

 

%Capaian 

Renstra 

2020—2024 

 

Predikat 

SAKIP 

Kantor 

Bahasa 

Provinsi 

Lampung 

A 

(81.60) 

BB 

(70) 

A 

(84.10) 
103% 

BB 

(70) 
120% 
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Diagram 9. Target, Realisasi, dan Tran Kumulatif Predikat SAKIP 

 

 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Pemahaman terkait SAKIP dan pemenuhan data dukung SAKIP oleh pegawai ASN 

di Kantor Bahasa Provinsi Lampung masih rendah. 

2. Pengumpulan data kinerja dari pelaksana ke petugas pelaporan cukup lambat. 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Melakukan sosialisasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja hingga evaluasi 

kinerja kepada seluruh ASN yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. 

2. Menerapkan SOP pengumpulan data kinerja. 

 

 Strategi 

1. Mengikutsertakan ASN dalam diklat SAKIP. 

2. Kepala satker melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala dan berkesinambungan. 
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 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

3. Pemahaman terkait SAKIP dan pemenuhan data dukung SAKIP oleh pegawai ASN 

di Kantor Bahasa Provinsi Lampung masih rendah. 

4. Pengumpulan data kinerja dari pelaksana ke petugas pelaporan cukup lambat. 

 

 Langkah Antisipasi 

3. Melakukan sosialisasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja hingga evaluasi 

kinerja kepada seluruh ASN yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. 

4. Menerapkan SOP pengumpulan data kinerja. 

 

 Strategi 

3. Mengikutsertakan ASN dalam diklat SAKIP. 

4. Kepala satker melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala dan berkesinambungan. 

 

Tabel 10. IKK 7.2 Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-KL 

IKK 7.2 Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan RKA-KL  

IKK 7.2 
Capaian 

2021 

Target 

2022 

Realiasasi 

2022 

Capaian % 

2022 

Target Akhir 

Renstra 

2022—2024 

% 

Capaian 

Renstra 

2020—2024 

Nilai Kinerja 

Anggaran 

atas 

pelaksanaan 

RKA-K/L 

Kantor 

Bahasa 

Provinsi 

Lampung 

92,80 91 91.65 100.7% 91 100% 
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Diagram 10. Target, Realisasi, dan Tran Kumulatif Nilai Kinerja Anggaran 

 

 

 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Konsistensi rencana penarikan dan realisasi anggaran yang masih rendah karena 

adanya perubahan jadwal kegiatan. 

2. Nilai efisiensi anggaran yang rendah 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Menyusun ulang jadwal sesuai degan rencana penarikan yang teruang dalam 

halaman III DIPA dan menyusun prognosis kegiatan. 

2. Optimalisasi belanja. 

 

 Strategi 

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dan 

realisasi anggaran pada halaman III DIPA. 

2. Melakukan refokusing anggaran dan optimalisasi kegiatan prioritas nasional. 

3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

91 91,65

0

20

40

60

80

100

Target dan Realisasi

Nilai Kinerja Anggaran

Target 2022 Realisasi 2022

92,8 91,65

0

20

40

60

80

100

2021 2022

Tren Kumulatif Nilai Kinerja 
Anggaran 2021--2022



 

 
BAB I LAKIP 2022 

 

 1 



 

 
BAB I LAKIP 2022 

 

 1 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

 

A. Gambaran Umum 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sesuai dengan 

Permendikbud No. 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Kantor Bahasa Provinsi Lampung resmi 

dibentuk  pada tanggal 1 Juni 2004 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan 

Nasional  nomor 157/O/2003. Setelah itu, Kantor Bahasa Provinsi Lampung diresmikan 

oleh Kepala Pusat Bahasa pada saat itu, yaitu Dr. Dendy Sugono pada tanggal 23 

September 2004 bersamaan dengan kegiatan “Sosialisasi Piagam Kerja Sama antara 

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dan Pusat Bahasa” yang dilaksanakan oleh Biro 

Binsos  Sekda Provinsi Lampung.  

 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung telah mengalami lima kali pergantian pimpinan. Saat 

ini, Kantor Bahasa Provinsi Lampung dipimpin oleh Desi Ari Pressanti, S.S., M.Hum., 

sebagai Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Dalam penyelenggaraan tugas dan 

fungsi organisasi, Kepala dibantu oleh 1 orang Koordinator Tata Usaha dan 28 orang 

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdiri atas 5 orang fungsional tertentu, 15 orang 

teknis, dan 9 orang tenaga administrasi. 

 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan 

bahasa dan sastra Indonesia di seluruh wilayah administratif Provinsi Lampung yang 

meliputi 13 kabupaten dan 2 kotamadya, yaitu Kabupaten Lampung Barat, Kabupaten 

Pesisir Barat, Kabupaten Waykanan, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Lampung Utara, 

Kabupaten Lampung Tengah, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Lampung 

Timur, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, Kabupaten Tanggamus, 

Kabupaten Tulangbawang, Kabupaten Tulangbawang Barat, Kota Metro, dan Kota 

Bandarlampung. Berdasarkan data BPS Provinsi Lampung, jumlah penduduk provinsi 

Lampung adalah 9.081.792 jiwa pada tahun 2021. Bahasa yang digunakan oleh 

masyarakat Lampung sangat beragam. Walaupun begitu, Lampung memiliki bahasa 
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daerah yang digunakan oleh suku asli Lampung, yaitu bahasa Lampung. Secara garis 

besar, bahasa Lampung memiliki dua dialek, yaitu dialek A dan dialek O, yang tersebar 

di seluruh Provinsi Lampung. Berikut ini peta persebaran bahasa yang ada di Provinsi 

Lampung. 

 

Gambar 1. Peta Persebaran Bahasa di Provinsi Lampung 
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Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara 

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005—2025 

 

Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara 

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan 

 

Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang  

Pengembangan Pembinaan Dan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Serta 

Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia 

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis 

Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah 

 

 

B. Dasar Hukum 
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Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang 

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana 

Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 

Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2021 tentang OTK Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Revisi Rencana Strategis 

Kemendikbud 2020—2024 

Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi 

Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi 

Nomor 388/O/2021 tentang Rincian Tugas Unit Kerja Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

Nomor 0272/I/PR.00.02/2022 tentang Rencana Strategis Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Tahun 2020—2024 
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Melaksanakan 

pelindungan dan 

pemasyarakatan 

bahasa dan sastra 

Indonesia di wilayah 

kerja 

a 

a. Pelaksanaan pemetaan bahasa dan sastra. 
b. Pelaksanaan inventarisasi kosakata. 
c. Pelaksanaan konservasi dan revitalisasi 

bahasa dan sastra daerah. 
d. Pelaksanaan pemasyarakatan bahasa 

Indonesia. 
e. Pelaksanaan fasilitasi pelindungan dan 

pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah. 
f. Pemberian layanan kebahasaan dan 

kesastraan. 
g. Pelaksanaan kemitraan di bidang 

kebahasaan dan kesastraan. 
h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di 

bidang kebahasaan dan kesastraan. 
i. Pelaksanaan urusan administrasi. 

 

C. Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 12 Tahun 2022 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Kantor Bahasa Provinsi Lampung mengemban tugas 

dan fungsi sebagai berikut. 

 

Gambar 2. Tugas dan Fungsi Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Struktur organiasasi unit kerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung terdiri atas Kepala 

Kantor dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut ini Struktur Organisasi Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung. 
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Gambar 3. Struktur Organisasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

 

 

 

Tabel 11. Rekapitulasi Data Pegawai Kantor Bahasa Provinsi Lampung  

 

 

D. Isu-isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi 

1. Isu-isu Strategis 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung sebagai Unit pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dalam melaksanakan tugas layanan teknis dan 

administrasi di Provinsi Lampung masih banyak menemui kendala atau permasalahan, 

khususnya dalam isu-isu strategis. Adapun kendala atau permasalahan yang telah 

terindentifikasi sebagai berikut. 

 

1. Rendahnya kesadaran masyarakat lampung untuk menggunakan bahasa daerah. 



 

 
BAB I LAKIP 2022 

 

 7 

2. Belum maksimalnya upaya pemerintah Lampung untuk memberikan imbauan dalam 

hal penggunaan bahasa daerah Lampung. 

3. Belum maksimalnya upaya revitalisasi dan konservasi bahasa dan sastra daerah yang 

berbasis kearifan lokal. 

4. Belum optimalnya pelaksanaan publikasi kebahasaan dan kesastraan; 

5. Belum tersusunnya peraturan daerah tentang pengawasan bahasa Indonesia dan 

pelestarian bahasa dan sastra daerah. 

6. Belum adanya standar kemahiran berbahasa Indonesia pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

7. Belum tercapainya tingkat literasi yang ideal dalam pembangunan generasi muda.  

 

2. Peran Strategis Organisasi 

Program prioritas Kantor Bahasa Provinsi Lampung tentu saja diarahkan untuk menjawab 

beberapa kendala tersebut. Peran strategis yang ada pada Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

sebagai berikut. 

 

1. Program-program kegiatan yang berkaitan dengan revitaliasi dan konservasi bahasa 

meliputi penyusunan kamus budaya Lampung, tata bahasa, dan materi-materi 

informatif dan kemampuan masyarakat dalam berbahasa Indonesia diwujudkan dalam 

bentuk gerakan literasi. Gerakan ini meliputi penyuluhan penggunaan bahasa 

indonesia, penggalakan literasi, serta membangun budaya dan ekosistem pendidikan 

dan kebudayaan yang peduli terhadap bahasa, sastra, dan budaya. 

 

2. Kantor Bahasa Provinsi Lampung melakukan pendekatan kepada pemerintah Provinsi 

Lampung. Pendekatan dilakukan dengan cara membentuk program kerja sama antara 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi daerah dengan cara 

menginisiasi terbentuknya rencana kerja teknis kebahasaan dan kesastraan yang saat 

ini masih dalam tahap proses pembahasan di Biro Kesra. Hal tersebut dapat dicapai 

dengan cara melibatkan banyak pihak sebagai bagian dari ekosistem pendidikan dan 

kebudayaan. Pemerintah provinsi dan kabupaten se-Provinsi Lampung serta lembaga 

swadaya masyarakat merupakan mitra strategis dalam menjawab permasalahan 

tersebut. 
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BAB II 
PERENCANAAN KINERJA 
A. Rencana Strategis 

B. Tujuan Strategis 

C. Perjanjian Kinerja 

D. Program Prioritas 
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BAB II  

PERENCANAAN KINERJA 

 

A. Rencana Strategis 

Pada Renstra 2020—2024, Kantor Bahasa Provinsi Lampung telah menetapkan 

target dan upaya yang akan dilakukan dalam rangka mendukung pencapaian target kinerja 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kantor Bahasa Provinsi Lampung menetapkan 

visi dan misi dengan mengacu pada visi dan  misi Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa sebagai berikut. 

 

“Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden untuk 

Mewujudkan Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan 

gotong royong melalui terciptanya pelajar Pancasila yang beriman, bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, mandiri, 

bernalar kritis, dan kreatif dengan bahasa dan sastra.” 

 

Berdasarkan rumusan visi tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai 

kepada cita-cita menjadi bangsa yang maju ketika mampu berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu diejawantahkan 

dalam bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai upaya untuk membentuk sumber daya 

manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melalui pengembangan dan pembinaan 

bahasa. 

 

Misi 

 Mewujudkan ekosistem pengembangan dan pembinaan bahasa dan sastra yang 

mendukung budaya riset dan inovasi kebahasaan yang kreatif. 

 Mewujudkan praktik-praktik pendidikan literasi di masyarakat untuk meningkatkan 

budaya literasi yang tinggi yang ditopang oleh teknologi digital. 

 Mewujudkan penguatan diplomasi kebahasaan yang maju. 

 Mewujudkan pelindungan bahasa dan sastra yang dinamis berbasis kekuatan 

masyarakat. 

 Mewujudkan layanan profesional kebahasaan. 
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Rencana Kinerja Jangka Menengah 

Sesuai dengan PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah, Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung menetapkan sasaran, indikator dan target lima tahun sebagai berikut. 

 

Tabel I2.  Sasaran, Indikator, dan Target  Kegiatan TA 2022—2024 

 

Sasaran Kinerja Indeks Kinerja Kegiatan Rincian Output Satuan 
Volume (tahunan) Anggaran (ribu) 

2022 2023 2024 2022 2023 2024 

[SK 1.0] Tersedianya produk 

pengembangan bahasa dan sastra 

[IKK 1.1] Jumlah produk 

pengembangan bahasa dan 

sastra 

Produk kodifikasi 

bahasa 
Produk 2 2 2 130,844 134,769 138,812 

[SK 2.0] Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam gerakan literasi  

kebahasaan dan kesastraan 

[IKK 2.1] Jumlah penutur 

bahasa yang terbina melalui 

program literasi kebahasaan 

dan kesastraan 

Penutur bahasa terbina Orang 278 287 296 209,333 222,297 236,064 

Penutur bahasa teruji Orang 100 103 106 85,755 91,066 96,706 

Generasi muda terbina 

program literasi 
Orang 294 303 313 409,522 434,884 461,816 

[SK 3.0] Terbinanya lembaga 

dalam program kebahasaan dan 

kesastraan 

[IKK 3.1] Jumlah lembaga 

yang terbina penggunaan 

bahasanya 

Lembaga terfasilitasi 

layanan profesional 

kebahasaan 

Lembaga 45 45 45 249,254 256,732 264,434 

[IKK 3.2] Jumlah komunitas 

penggerak literasi yang terbina 

Komunitas penggerak 

literasi terbina 
Lembaga 40 40 40 420,530 433,145 446,140 

[SK 4.0] Meningkatnya jumlah 

pemelajar BIPA 

[IKK 4.1] Jumlah pemelajar 

bahasa Indonesia bagi penutur 

asing (BIPA) 

Lembaga Terfasilitasi 

Program BIPA 
Lembaga 5 5 5 113,043 116,434 119,927 

[SK 5.0] Tersedianya produk 

diplomasi bahasa 

[IKK 5.1] Jumlah produk 

penerjemahan 
Produk Penerjemahan Produk 5 29 29 75,000 448,050 461,492 

[SK 6.0] Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam pelindungan 

bahasa dan sastra 

[IKK 6.1] Jumlah partisipan 

pelindungan bahasa dan sastra 

daerah 

Partisipan pelindungan 

bahasa dan sastra 
Orang 22 23 23 128,006 1,048,845 1,084,651 

[SK 7.0] Meningkatnya tata kelola 

satuan kerja di lingkungan BBP 

Kalbar 

[IKK 7.1] Predikat SAKIP 

minimal BB 
Layanan Umum Layanan 1 1 1 855,605 1,105,896 1,139,073 

[IKK 7.2] Nilai Kinerja Layanan Perkantoran Layanan 1 1 1 3,852,160 3,550,102 3,365,115 
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Anggaran atas Pelaksanaan 

RKA-K/L Satker minimal 91 

Layanan Sarana Internal Layanan - - - - 318,000 - 

Layanan Prasarana 

Internal 
Layanan - - - - 29,741,036 - 
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Rincian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan pada Perjanjian Kinerja Kepala 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung sebagai berikut. 

 

Tabel I3. Rincian Sasaran Kegiatan dan Indikator Kegiatan 

 

Kode Sasaran 

Kegiatan 

Kode Indikator 

Kinerja 

Kegiatan 

Target 

Perjanjian 

Kinerja 

2022 

Target 

Perjanjian 

Kinerja 

2023 

Target 

Perjanjian 

Kinerja 

2024 

SK.1 Tersedianya 

produk 

pengembangan 

bahasa dan 

sastra 

IKK.1.1 Jumlah produk 

pengembangan 

bahasa dan 

sastra 

2 Produk 2 Produk 2 Produk 

SK.2 Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat 

dalam gerakan 

literasi 

kebahasaan dan 

kesastraan 

IKK.2.1 Jumlah penutur 

bahasa yang 

terbina melalui 

program literasi 

kebahasaan dan 

kesastraan 

672 orang 693 orang 714 orang 

SK.3 Terbinanya 

lembaga dalam 

program 

kebahasaan dan 

kesastraan 

IKK.3.1 Jumlah lembaga 

yang terbina 

penggunaan 

bahasanya 

45 lembaga 45 lembaga 45 lembaga 

  IKK.3.2 Jumlah 

komunitas 

penggerak literasi 

yang terbina 

40 lembaga 40 lembaga 40 lembaga 

SK.4 Meningkatnya 

jumlah pemelajar 

BIPA 

IKK.4.1 Jumlah pemelajar 

bahasa Indonesia 

bagi penutur 

asing (BIPA) 

5 lembaga 5 lembaga 5 lembaga 

SK.5 Tersedianya 

produk diplomasi 

bahasa 

IKK.5.1 Jumlah produk 

penerjemahan 

5 produk 29 produk 29 produk 

SK.6 Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pelindungan 

bahasa dan 

sastra daerah 

IKK.6.1 Jumlah partisipan 

pelindungan 

bahasa dan 

sastra daerah 

22 orang 23 orang 23 orang 

SK.7 Meningkatnya IKK.7.1 Predikat SAKIP BB BB BB 
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tata kelola Kantor 

Bahasa 

Lampung 

Kantor Bahasa 

Lampung 

Minimal BB 

  IKK.7.2 Nilai Kinerja 

Anggaran atas 

pelaksanaan 

RKA-K/L 

Kantor Bahasa 

Lampung 

Minimal 91 

91 91 91 

 

 

B. Tujuan Strategis 

 

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi yang diturunkan dari visi dan misi presiden, Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung berfokus pada tujuan Kemendikbudristek, terutama dalam hal pelestarian dan 

pemajuan budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam pendidikan. 

1. Peningkatan literasi kebahasaan dan kesastraan serta pengarusutamaan bahasa dan 

sastra dalam pendidikan; 

2. Peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional; 

3. Peningkatan kelestarian bahasa daerah; 

4. Penguatan tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung yang partisipasif, transparan, 

dan akuntabel.. 

Sebagai pelengkap tujuan strategis yang telah ditetapkan, perlu disusun sasaran strategis 

sebagai ukuran kinerja yang akan dicapai pada akhir periode renstra pada tahun 2024 yaitu 

“Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan dan Meningkatnya 

Tata Kelola yang Berkualitas.” Berikut indikator-indikator dalam sasaran strategis. 

 

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana 
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Strategis Tahun 2020—2024, Kantor Bahasa Provinsi Lampung merumuskan 

kinerja yang akan dicapai tahun 2022 dan dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 

 

C. Perjanjian Kinerja 

 

Perjanjian Kinerja (PK) adalah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan instansi yang 

lebih tinggi kepada pimpinan unit organisasi yang lebih rendah untuk melaksanakan program 

atau kegiatan yang berisikan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja akan terlihat 

komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah  atas 

kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang 

tersedia. Dalam hal ini, target kinerja yang ada pada Perjanjian Kinerja juga mencakup 

outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan 

kinerja setiap tahunnya. 

 

Perjanjian Kinerja akan digunakan sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian 

tujuan dan sasaran organisasi. Hal itu juga menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar 

evaluasi kinerja aparatur dan sebagian dasar pemberian penghargaan dan sanksi. Perjanjian 

Kinerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 2022 dapat disajikan sebagai berikut. 

 

Tabel I4. PK Awal Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 2022 

 

Kode Sasaran Kegiatan Kode 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Target Perjanjian 

Kinerja 2022 

SK.1 

Tersedianya produk 

pengembangan 

bahasa dan sastra 

IKK.1.1 

Jumlah produk 

pengembangan  bahasa 

dan sastra 

2 Produk 

SK.2 

Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat  dalam 

gerakan literasi 

kebahasaan dan 

kesastraan 

IKK.2.1 

Jumlah penutur bahasa 

yang terbina melalui 

program literasi 

kebahasaan dan 

kesastraan 

672 Orang 

SK.3 

Terbinanya lembaga 

dalam program 

kebahasaan dan 

kesastraan 

IKK.3.1 

Jumlah lembaga yang 

terbina  penggunaan 

bahasanya 

74 Lembaga 
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Kode Sasaran Kegiatan Kode 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Target Perjanjian 

Kinerja 2022 

  IKK.3.2 

Jumlah komunitas 

penggerak  literasi yang 

terbina 

40 Lembaga 

SK.4 
Meningkatnya jumlah 

pemelajar BIPA 
IKK.4.1 

Jumlah pemelajar bahasa 

Indonesia bagi penutur 

asing (BIPA) 

45 Pemelajar 

SK.5 
Tersedianya produk 

diplomasi bahasa 
IKK.5.1 

Jumlah produk 

penerjemahan 
5 Produk 

SK.6 

Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pelindungan bahasa 

dan sastra daerah 

IKK.6.1 

Jumlah partisipan 

pelindungan bahasa dan 

sastra daerah 

22 Orang 

SK.7 

Meningkatnya tata 

kelola Kantor Bahasa 

Lampung 

IKK.7.1 

Predikat SAKIP Kantor 

Bahasa Lampung 

Minimal BB 

Predikat BB 

  IKK.7.2 

Nilai Kinerja Anggaran 

atas  pelaksanaan RKA-

K/L Kantor Bahasa 

Lampung Minimal 91 

Nilai 91 

 

 

Tabel I5. Target Anggaran  

No. Kode Nama Kegiatan Anggaran 

1. 2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya  

Rp4.707.765.000,00 

2. 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan 

Sastra 

Rp    258.850.000,00 

3. 2022 Pembinaan Bahasa dan Sastra Rp1.374.394.000,00 

4.      6702 Penguatan Diplomasi Kebahasaan Rp   188.043.000,00 

 

Total jumlah Anggaran Kegiatan adalah sebesar Rp6.529.052.000,00 (Enam miliar lima ratus 

dua puluh sembilan juta lima puluh dua ribu rupiah), sesuai DIPA Nomor: SP DIPA- 

023.13.2.660066/2022 tanggal 17 November 2021. Anggaran tersebut terdiri atas 



 

 
BAB II LAKIP 2022 
 

 15 

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp4.707.765.000,00 

2. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan     Rp1.821.287.000,00 

 

Tabel 16. Perjanjian Kinerja Akhir Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 2022 

 

Kode Sasaran Kegiatan Kode 
Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Target Perjanjian 

Kinerja 2022 

SK.1 

Tersedianya produk 

pengembangan bahasa dan 

sastra 

IKK.1.1 

Jumlah produk 

pengembangan bahasa 

dan sastra 

2 Produk 

SK.2 

Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam gerakan 

literasi  kebahasaan dan 

kesastraan 

IKK.2.1 

Jumlah penutur bahasa 

yang terbina melalui 

program literasi 

kebahasaan dan 

kesastraan 

672 Orang 

SK.3 

Terbinanya lembaga dalam 

program kebahasaan dan 

kesastraan 

IKK.3.1 

Jumlah lembaga yang 

terbina penggunaan 

bahasanya 

45 Lembaga 

  IKK.3.2 

Jumlah komunitas 

penggerak  literasi yang 

terbina 

40 Lembaga 

SK.4 
Meningkatnya jumlah 

pemelajar BIPA 
IKK.4.1 

Jumlah pemelajar bahasa 

Indonesia bagi penutur 

asing (BIPA) 

5 Lembaga 

SK.5 
Tersedianya produk 

diplomasi bahasa 
IKK.5.1 

Jumlah produk 

penerjemahan 
5 Produk 

SK.6 

Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam 

pelindungan bahasa dan 

sastra daerah 

IKK.6.1 

Jumlah partisipan 

pelindungan  bahasa dan 

sastra daerah 

22 Orang 

SK.7 
Meningkatnya tata kelola 

Kantor Bahasa Lampung 
IKK.7.1 

Predikat SAKIP Kantor 

Bahasa  Lampung 

Minimal BB 

Predikat BB 

  IKK.7.2 

Nilai Kinerja Anggaran 

atas pelaksanaan RKA-

K/L Kantor Bahasa 

Lampung Minimal 91 

Nilai 91 
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Tabel I7. Target Anggaran 

No. Kode Nama Kegiatan Anggaran 

1. 2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya  

Rp4.002.453.000,00 

2. 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan 

Sastra 

Rp    258.850.000,00 

3. 2022 Pembinaan Bahasa dan Sastra Rp1.374.394.000,00 

4.      6702 Penguatan Diplomasi Kebahasaan Rp   188.043.000,00 

 

Penetapan PK revisi dilakukan karena adanya pengalihan gaji 7 orang pegawai yang pindah 

ke BRIN dan realokasi belanja media untuk Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 

(HKBM) Kemendikbudristek. Oleh karena itu, terdapat perubahan total jumlah anggaran 

kegiatan menjadi Rp5.823.740.000,00 00 (Lima miliar delapan ratus dua puluh tiga juta tujuh 

ratus empat puluh ribu rupiah). Anggaran tersebut terdiri atas Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya serta Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan 

Kebudayaan dengan rincian sebagai berikut. 

 

1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Rp4.002.453.000,00 

2. Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan     Rp1.821.287.000,00 
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D. Program Prioritas 

 
Gambar 4. Program Prioritas Badan Bahasa 

 
 

Program prioritas Kantor Bahasa Provinsi Lampung mengacu pada program prioritas Badan 

Bahasa antara lain: (1) pelindungan bahasa dan sastra daerah; (2) penguatan literasi 

kebahasaan dan kesastraan; dan (3) internasionalisasi Bahasa Indonesia.  

Program pelindungan bahasa dan sastra daerah diwujudkan dengan pengembangan produk 

kodifikasi bahasa seperti inventarisasi kosakata bahasa daerah dan pengembangan kamus 

bahasa daerah. Selain itu program pelindungan bahasa dan sastra melingkupi pemberdayaan 

pelaku sastra dalam mengimplementasikan model pelindungan sastra daerah.  

Program penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan penguatan literasi kebahasaan dan 

kesastraan mencakup pembinaan bahasa dan sastra, serta pengujian bahasa.  Program ini 

menyasar dua objek, yaitu masyarakat dan Lembaga. Penguatan literasi kebahasaan dan 

kesastraan di masyarakat dilaksanakan dengan memberikan pembinaan terkait Bahasa dan 

Sastra Indonesia kepada masyarakat meliputi (1) penyuluhan penggunaan bahasa Indonesia 

yang Cermat, Apik, dan Santun (CAS); (2) kegiatan apresiasi sastra; (3) pengukuran 

kemahiran penggunaan bahasa di kalangan masyarakat dengan menggunakan instrumen Uji 

Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Adaptif Merdeka; (4) pelibatan generasi muda 

dalam program literasi. Program penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan dengan sasaran 

lembaga dilaksanakan dengan memberikan layanan professional dalam pembinaan 
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penggunaan bahasa di Lembaga sasaran yang berimbas pada penggunaan bahasa negara di 

ruang publik. Selain itu penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan dilaksanakan dengan 

melaksanakan dan memberdayakan komunitas literasi yang ada di wilayah Lampung agar 

dapat lebih produktif dan aktif dalam meningkatkan kemampuan literasi masyarakat serta 

membangun ekosistem pendidikan dan kebudayaan yang peduli terhadap bahasa, sastra, dan 

budaya.  

Program internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya meningkatkan fungsi bahasa 

Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan. Untuk 

mewujudkan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional, strategi Lingua Franca Plus 

ditempuh melalui peningkatan penyebaran bahasa Indonesia di berbagai ranah penggunaan 

dengan menggunakan pendekatan pendidikan, kebudayaan, pariwisata, olahraga, ekonomi, 

investasi, politik, diplomasi, pertahanan dan keamanan. Melalui pendekatan pendidikan, 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur 

Asing (BIPA) dan penerjemahan. Program BIPA di Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

dilaksanakan dengan koordinasi dan fasilitasi secara kelembagaan kepada penerima manfaat 

dan pemangku kepentingan. Sasaran akhir fasilitasi kelembagaan itu adalah pemelajar BIPA, 

baik di dalam maupun di luar negeri. Fasilitasi BIPA di luar negeri secara langsung juga 

berdampak pada negara yang Lembaga di dalamnya mengajarkan Bahasa Indonesia. Terkait 

penerjemahan, Kantor Bahasa Provinsi Lampung melaksanakan penerjemahan cerita rakyat 

berbahasa daerah ke bahasa Indonesia. Hal ini dilaksanakan untuk memperkenalkan nilai-nilai 

kelokalan yang universal yang terkandung dalam cerita-cerita rakyat berbahasa daerah ke 

masyarakat yang lebih luas. 

Selain itu, Kantor Bahasa Provinsi Lampung juga tengah melakukan pendekatan kepada 

pemerintah daerah untuk menginisiasi terbentuknya rencana kerja sebagai pedoman untuk 

menjalin sinergi dan terlaksananya program kerja dalam bidang pengembangan, pembinaan, 

dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah  di Provinsi Lampung.  
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja 

Tahun 2022 merupakan tahun ketiga pelaksanaan Renstra Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

periode 2020—2024. Uraian pada bab ini akan menyajikan gambaran tingkat keberhasilan 

dari setiap indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan dalam PK tahun 2022, 

hambatan/kendala dan strategi pencapaian yang telah dilakukan, serta kinerja anggaran yang 

telah direalisasikan.  

 

Pada tahun 2022, terjadi perubahan Rencana Strategis tahun 2020—2024 di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang berimplikasi pada 

perubahan dan penyesuaian sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan yang dilaksanakan 

oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Berikut perubahan Rencana Strategis (Renstra) 

periode 2020—2024. 

 

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi Lampung menjalankan 7 (tujuh) 

sasaran kegiatan dan didukung oleh 9 (sembilan) indikator kinerja kegiatan untuk dicapai. 

Berikut informasi uraian dan analisis tingkat ketercapaian selama tahun 2022 dan capaian 

sampai dengan tahun ketiga periode Renstra. 

 

Tabel 18. Target dan Realisasi Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja 

NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 

1 

Tersedianya produk 

pengembangan bahasa 

dan sastra 

Jumlah produk 

pengembangan bahasa dan 

sastra 

2 produk 2 produk 100% 

2 

Meningkatnya partisipasi 

masyarakat dalam 

gerakan literasi 

Kebahasaan dan 

kesastraan 

Jumlah penutur bahasa yang 

terbina melalui program 

literasi kebahasaan dan 

kesastraan 

672 orang 990 orang 147% 

3 

Terbinanya lembaga 

dalam program 

kebahasaan dan 

kesastraan 

Jumlah Lembaga Pengguna 

Bahasa Indonesia Terbina 
45 lembaga 45 lembaga 100% 

Jumlah komunitas penggerak 

literasi yang terbina 
40 lembaga 45 lembaga 100% 

4 
Meningkatnya jumlah 

pemelajar BIPA 

Jumlah pemelajar bahasa 

Indonesia bagi penutur asing 

(BIPA) 

45 orang 90 orang 200.% 

5 
Tersedianya produk 

diplomasi bahasa 
Jumlah produk penerjemahan 5 produk 7 produk 140% 

6 Meningkatnya partisipasi Jumlah partisipan 22 orang 33 orang 150% 
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NO SASARAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI 
% 

CAPAIAN 

masyarakat dalam 

pelindungan bahasa dan 

sastra 

pelindungan bahasa dan 

sastra daerah 

7 

Meningkatnya tata kelola 

satuan kerja di 

lingkungan Badan 

Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa 

Predikat SAKIP Satker 

minimal BB 

Predikat 

BB 
Predikat A 115% 

Nilai Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan RKA-K/L 

Satker minimal 91 

Nilai 91 Nilai 91.65 100.7% 

 

Sasaran Kegiatan 1  

Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra 

 

Upaya pengembangan bahasa Indonesia telah dilakukan di Kantor Bahasa Provinsi Lampung, 

di antaranya, dengan pengayaan daya ungkap bahasa Indonesia. Pengayaan ini dapat 

diperoleh dari pemerkayaan kosakata bahasa Indonesia melalui kegiatan inventarisasi 

kosakata bahasa daerah. Pengayaan bahasa Indonesia melalui penambahan lema bahasa 

daerah dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Pengayaan melalui penyerapan 

inventarisasi kosakata bahasa daerah. 

Adapun pengayaan daya ungkap melalui pengembangan kamus budaya Lampung diperoleh 

melalui penambahan makna baru, perluasan penggunaan, atau pengkhususan pemakaian. 

Selain untuk pengayaan daya ungkap bahasa Indonesia, bahasa daerah diinventarisasi untuk 

keperluan kodifikasi. Inventarisasi dan kodifikasi bahasa-bahasa daerah dalam konteks 

perkamusan dilakukan dengan penyusunan kamus-kamus bahasa daerah.  

Sasaran kegiatan (SK) “Tersedianya Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra” merupakan 

transformasi dari SK “Meningkatnya ditetapkan guna mendukung meningkatnya literasi 

kebahasaan dan kesastraan dalam rangka mendukung program pemajuan pelestarian Bahasa 

dan Kebudayaan. Capaian SK1 diukur menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) 

jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra. 
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Indikator Kinerja Kegiatan 1.1  

Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra 

 

Produk pengembangan bahasa merupakan 

produk hasil kodifikasi norma kebahasaan 

yang dihasilkan oleh Pusat Pengembangan 

dan Perlindungan Bahasa dan Sastra 

dan/atau bersama UPT untuk menjadi 

acuan kebahasaan dan pedoman dalam 

menyusun tata bahasa, tata aksara (ejaan), 

kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, 

korpus, dan acuan kebahasaan lain.  

Manfaat dari produk pengembangan 

bahasa dapat dijadikan sebagai standar 

dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Sedangkan produk pengembangan sastra 

yang telah dihasilkan melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan 

lainnya. Produk pengembangan sastra melalui  produk sastra yang dihasilkan dalam hal ini 

kamus budaya Lampung dapat memberi manfaat kepada pemangku kepentingan dan 

menyampaikan informasi kesastraan kepada masyarakat.  

 

Perhitungan indikator kinerja ini adalah kumulatif. Perhitungan dilakukan dengan jumlah 

produk pengembangan bahasa dan sastra yang dihasilkan oleh Badan Bahasa pada tahun 

tertentu. Berikut tingkat ketercapaian SK dan IKK produk pengembangan bahasa dan sastra. 

 

 Program/Kegiatan 

Aktivitas pendukung dalam mencapai IKK Jumlah Produk Pengembangan Bahasa dan Sastra 

antara lain kegiatan Pemerkayaan Kosakata dan Pengembangan Kamus.  

a. Pemerkayaan Kosakata 

Kegiatan Pemerkayaan kosakata diawali dengan pengambilan data pada lokus 

pengkajian, setelah itu dilaksanakan lokakarya atas hasil inventarisasi data kosakata, 

hal ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan validitas data kosakata yang akan 

digunakan dalam menambah kosakata bahasa Indonesia. Pada tahun 2022 Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung telah mengusulkan sebanyak 1.000 kosakata bahasa daerah 

sebagai pengayaan KBBI yang terdiri atas bahasa Lampung dengan dialek A dan O. 

•Target = 2 produk

•Realisasi = 2 
produk

•% Capaian = 100%

2021

•Target = 2 produk

•Realisasi = 2 
produk

•% Capaian = 100%

2022

•Target = 6 produk

•% capaian = 33%Renstra
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Untuk menambah entri lema pada Kamus Budaya Lampung, Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung melakukan kegiatan inventarisasi kosakata bahasa daerah di Kabupaten 

Tulangbawang, Lampung Barat, dan Tanggamus. Usulan yang diajukan KKLP analis 

kata dan istilah 1000 lema akan tetapi yang diterima 584 lema. Jumlah 584 lema adalah 

usulan yang dapat diterima ke KBBI. Usulan ini masuk pada capaian kinerja tahun 

2022 yang  sesuai  target yang telah ditetapkan, yaitu 1000 lema untuk menghasilkan 1 

produk. 

Hasil dari pengayaan kosakata bahasa daerah Lampung yang dihasilkan telah sesuai 

target dimana jumlah kosakata bahasa daerah Lampung tersebut telah melalui proses 

analisis, uji publik, dan hasil pemadanan istilah di sidang komisi istilah, kemudian 

diuusulkan sebagai bahan pengayaan KBBI dan akan menjadi bahan entri data produk 

kamus bahasa daerah dengan metode perhitungan kumulatif. 

Ada beberapa tahapan yang mendukung terealisasinya target kinerja pada kegiatan 

pemerkayaan kosakata. Pertama, kegiatan yang dilakukan dalam bentuk Inventarisasi 

Kosakata Bahasa daerah. Kegiatan ini bertujuan untuk mengumpulkan kosakata bahasa 

daerah yang berpotensi untuk menjadi kosakata bahasa Indonesia. Pemerkayaan 

kosakata melalui inventarisasi kosakata dilakukan melalui penjaringan lema di 

lapangan yang didapatkan dari penutur jati. Kedua, Lokakarya Kosakata Bahasa 

Daerah, bertujuan untuk menyunting hasil kosakata bahasa daerah hasil inventarisasi 

dan keluaran kegiatan ini adalah daftar hasil verifikasi kosakata yang sudah disunting. 

Ketiga, Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD) sebagai proses pengusulan kosakata 

bahasa daerah menjadi warga KBBI. Tujuannya untuk memeriksa dan memberi umpan 

balik atas hasil verifikasi kosakata hasil inventarisasi pada lokakarya. Keluaran dari 

kegiatan ini adalah daftar usulan entri ke KBBI. 

b. Pengembangan Kamus 

Kegiatan pengembangan kamus merupakan kegiatan yang mengkompilasikan seluruh 

proses mulai dari inventarisasi data kosakata yang diaplikasikan melalui kegiatan 

pemuktahiran data kosakata, penyusunan kamus budaya Lampung hingga terbitnya 

sebuah produk kamus yang dapat langsung dimanfaatkan oleh para pengguna. 

Pengambilan data kamus bahasa daerah di lapangan dengan tujuan untuk 

mengumpulkan kosakata bahasa daerah yang akan digunakan untuk pembuatan kamus 

bahasa daerah. Kemudia, diseminasi dan diskusi penyusunan kamus budaya Lampung 
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bertujuan untuk memverifikasi data kosakata bahasa daerah dari hasil pengambilan 

data. 

Sepanjang periode Rencana Strategis Kemendikbudristek 2020—2024 jumlah kosakata 

bahasa daerah yang berhasil diinventarisasi dan dikembangkan oleh Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung menjadi produk siap pakai seperti kamus budaya Lampung tampak 

pada grafik berikut. 

Diagram 11. Target dan Realisasi Jumlah Kosakata yang Diinventarisasi 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Grafik di atas menampilkan adanya dalam ketercapaian jumlah kosakata bahasa daerah 

Lampung yang telah berhasil dikumpulkan. Hal ini berimplikasi pada penambahan 

kosakata bahasa Indonesia, pengayaan daya ungkap bahasa melalui penyerapan lema 

bahasa bahasa daerah. Keberhasilan pencapaian target produk pengembangan bahasa 

dan sastra dihasilkan dari komunikasi kepada pihak penutur jati di daerah. 

 

 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Informan membatasi komunikasi karena belum terbiasa di wawancarai. 

2. Waktu pelaksaan wawancara yang seringkali berbenturan dengan aktifitas harian informan.  

3. Jarak tempuh daerah yang sangat sulit dengan kondisi alam, kesulitan menemukan 

narasumber yang mumpuni dengan syarat-syarat khusus secara fonetis. 

4. Terbatasnya narasumber penutur jati bahasa Lampung. 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Menjalin komunikasi dengan pendekatan personal, misalnya sebelum melakukan 

wawancara dilakukan pendekatan terlebih dahulu dengan cara berdiskusi santai. Kemudian 

ketika sudah masuk pada sesi wawancara alangkah baiknya informan didampingi oleh 

beberapa informan lain sehingga informan akan lebih nyaman dan rileks.  
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2. Pengambilan data mengikuti waktu yang sudah dijanjikan kepada informan.  

3. Koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah setempat dan memperbanyak 

lembar tanya sehingga bisa menghasilkan lema yang banyak. 

4. Koordinasi dengan pihak terkait seperti pemerintah daerah setempat dan warga agar 

membantu mencari informan yang tepat sebagai penutur jati bahasa daerah Lampung. 

 

 Strategi 

Menjalin komunikasi kepada pihak penutur jati. Hal ini akan sangat berguna sekali dalam 

proses pengayaan kosakata. Tim analis kata dan istilah KBP Lampung dapat menanyakan 

kembali kosakata bahasa daerah yang telah dihasilkan. Hal lain yang dapat dilakukan yaitu 

mencari data melalui sumber tertulis atau atau sumber daring. 

 

Sasaran Kegiatan 2  

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Literasi Kebahasaan dan 

Kesastraan 

Gerakan literasi pertama kali dikenalkan dan digaungkan dalam sebuah pergerakan ada pada 

tahun 2016, Gerakan Literasi Nasional menyasar pada tiga sasaran utama, yaitu keluarga, 

masyarakat, dan sekolah. Gerakan ini berkembang seiring dengan perkembangan era yang 

sesuai dengan pola pikir dan penilaian masyarakat terhadap program literasi. Atas kesadaran 

yang telah tercipta pada masyarakat terhadap opini betapa pentingnya literasi maka Gerakan 

ini menciptakan perubahan dan kemajuan melalui cara-cara yang disesuaikan dengan 

kebutuhan sasarannya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa memiliki posisi dan 

peran penting dalam menumbuhkan minat baca sebagai upaya untuk meningkatnya budaya 

literasi sehingga dapat terwujud bangsa Indonesia yang unggul berkemajuan dalam 

berliterasi. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan pendidikan dan kebudayaan tahun 2020—

2024.  

Upaya peningkatan sikap positif masyarakat terhadap bahasa Indonesia dan peningkatan mutu 

penggunaan bahasa Indonesia dalam berbagai sasaran, termasuk dalam ranah hukum, serta 

peningkatan sikap apresiatif masyarakat terhadap sastra Indonesia terus-menerus dilakukan. 

Hal itu dimaksudkan agar kedudukan dan fungsi bahasa dan sastra Indonesia semakin mantap 

dan kukuh terhadap terpaan gelombang globalisasi saat ini. 
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Indikator Kinerja Kegiatan 2.1 

Jumlah Penutur Bahasa yang Terbina Melalui Program Literasi Kebahasaan dan 

Kesastraan 

 

Pencapaian SK “Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Gerakan Literasi Kebahasaan 

dan Kesastraan” diukur menggunakan IKK 2.1 “Jumlah Penutur Bahasa yang Terbina 

Melalui Program Literasi Kebahasaan dan Kesastraan” yang didefinisikan sebagai jumlah 

penutur yang terbina dalam hal ini adalah peserta dalam kegiatan, antara lain, peningkatan 

kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran berbahasa Indonesia, 

dan pembinaan generasi muda terbina program literasi. Penutur Bahasa Indonesia adalah 

penutur bahasa yang karena profesi dan 

jabatannya menggunakan bahasa Indonesia, 

baik lisan maupun tulis. Bentuk pembinaan 

dilakukan dengan, antara lain, (1) memberikan 

materi kebahasaan dan kesastraan, (2) 

memberikan bimbingan teknis praktik baik 

literasi baca tulis bagi generasi muda, serta (3) 

melaksanakan pengujian dan pelatihan 

kemahiran berbahasa Indonesia. Manfaat 

pembinaan dari pembinaan tersebut 

meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia 

para penutur bahasa Indonesia yang terbina.  

 

 Program/Kegiatan 

Upaya yang dapat dilakukan dalam pencapaian target indikator kinerja Jumlah Penutur 

Bahasa yang Terbina Melalui Program Literasi Kebahasaan dan Kesastraan, Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung yaiut dengan 

melaksanakan komponen kegiatan antara lain 

penutur bahasa terbina, penutur bahasa teruji 

dan generasi muda terbina. 

a. Penutur Bahasa Terbina  

Pada tahun 2022, kegiatan pembinaan 

penutur bahasa terdiri atas dua tujuan yaitu 

•Target = 604 orang

•Realisasi =2034 
orang

•% Capaian = 288%

2021

•Target = 672 orang

•Realisasi = 990 orang

•% Capaian = 147%
2022

•Target = 2079 orang

•% capaian = 47,62%Renstra
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Istimewa Skor:725--800

Sangat Unggul Skor: 641--724

Unggul Skor: 578--640

Madya Skor: 482--577

Semenjana Skor: 405--481

Marginal Skor: 326--404

Terbatas Skor: 251--325

untuk peningkatan kemahiran berbahasa dan peningkatan apresiasi sastra. Penutur bahasa 

yang mendapatkan manfaat melalui kegiatan pembinaan ini sebanyak 278 orang. Peningkatan 

kemahiran berbahasa diwujudkan dengan mengadakan peningkatan kemahiran berbahasa 

Indonesia bagi penegak hukum Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan 

mutu penggunaan bahasa di lingkungan penegak hukum. Sedangkan kegiatan peningkatan 

apresiasi sastra dilaksanakan dengan menggelar Bengkel Teater dan Prosa, dan festival 

musikalisasi puisi. Bengkel sastra, musikalisasi puisi dan apresiasi sastra merupakan wujud 

nyata yang dapat dilakukan sebagai salah satu upaya menumbuhkan kecintaan masyarakat 

terhadap sastra dan meningkatkan daya apresiasi mereka terhadap karya sastra. Selain itu, 

kegiatan tersebut juga dapat menumbuhkan rasa solidaritas serta meningkatkan rasa cinta 

tanah air. Tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi Lampung berhasil mengantarkan SMA 1 

Pringsewu sebagai pemenang favorit Festival Digital Musikalisasi Puisi Tingkat Nasional.  

Selain kegiatan peningkatan apresiasi sastra yang berupa bengkel sastra dan festival 

musikalisasi puisi, Kantor Bahasa Provinsi Lampung juga mengadakan kegiatan dalam 

rangka meningkatkan apresiasi di bidang literasi, yang bertajuk Jambore Literasi Lampung 

yang diikuti oleh 50 peserta. Jambore Literasi diadakan dengan tujuan antara lain 

meningkatkan pengetahuan peserta melalui literasi menulis, kebangsaan, kepemudaan, dan 

sastra daerah, Meningkatkan kemampuan peserta dalam memberikan penilaian kritis terhadap 

suatu karya tulis, dan Menumbuhkan dan mengembangkan budaya literasi yang literat dan 

moderat di tengah-tengah masyarakat secara luas.  

 

b. Penutur Bahasa Teruji 

Permendikbud Nomor 70 Tahun 2016 tentang penetapan uji kemahiran berbahasa Indonesia 

(UKBI) sebagai tes standar Kemahiran Berbahasa merupakan satu langkah maju dalam 

implementasi Undang-Undang No. 24 Tahun 

2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 

Negara, serta Lagu Kebangsaan. Standar 

Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah standar 

penguasaan kebahasaan dan kemahiran 

berbahasa Indonesia, baik secara lisan maupun 

tulis. Keberadaan peraturan tersebut 

pudimanfaatkan untuk menguatkan 

pengembangan UKBI.  
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UKBI merupakan tes standar untuk mengetahui kemahiran berbahasa penutur bahasa 

Indonesia, baik penutur jati maupun penutur asing. Sebagai bangsa yang memiliki bahasa 

modern yang multifungsi dan memiliki jumlah penutur yang besar, bangsa Indonesia memang 

harus memiliki sarana evaluasi mutu penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu sarana 

evaluasi tersebut diwakili oleh UKBI. UKBI memiliki fungsi yang amat strategis, tidak hanya 

untuk meningkatkan kualitas bahasa Indonesia serta penggunaan dan pengajarannya di dalam 

dan luar negeri, tetapi juga untuk menumbuhkan sikap positif dan rasa bangga masyarakat 

Indonesia terhadap bahasanya. Hasil UKBI peserta dapat dikategorikan ke dalam tujuh 

pemeringkatan yang dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi Lampung mengadakan Diseminasi Kemahiran 

Berbahasa secara tatap muka yang melibatkan 100 orang yang terdiri atas instansi Dinas 

Pendidikan kota Bandarlampung dan kepolisian, dosen, guru, para ketua MKKS, wartawan, 

penulis, peneliti, siswa, dan mahasiswa. Diseminasi ini diikuti oleh 150 orang. Berdasarkan 

hasil UKBI yang dilaksanakan pada tahun 2022 yang berasal dari Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung, didapatlah tingkat kemahiran yang tampak pada grafik berikut. 

 

Diagaram 12. Predikat Peserta Tes UKBI Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 2022 
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 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Jumlah peserta pendaftaran UKBI  terbatas 

2. Aplikasi UKBI yang belum tentu cocok dan bisa  diaplikasikan dengan gawai, 

sehingga peserta mengalami kesulitan dalam mengerjakan soal. 

3. Sinyal yang tidak stabil membuat kegiatan terhambat. 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Pendataan peserta sebelum pendaftaran agar kapasitas yang tersedia sesuai dengan 

peserta yang mendaftar. 

2. Memastikan peserta tidak menghadapi kesulitan saat pengerjaan soal.  

3. Mencari tempat kegiatan yang memiliki fasilitas bandwidth memadai atau 

menambah bandwidht intenet agar kegiatan dapat berjalan lancar. 

 

 Strategi 

1. Menjalin komunikasi yang baik dan intensif dengan pemangku kepentingan yang 

terlibat  

2. Membuat Perjanjian Kerja Sama dengan pemangku kepentingan untuk menunjang 

pemenuhan jumlah peserta yang terbatas. 

 

c. Generasi Muda Terbina Program Literasi 

Generasi muda adalah pilar utama dalam hal pelaksanaan generasi muda terbina program 

literasi. Dalam pelaksanaan program kerja maka pelaksanaan dari semua kegiatan generasi 

muda terbina program literasi mengacu pada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 untuk 

mengembangkan, membina, dan melindungi bahasa Indonesia serta meningkatkan fungsi 

bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional. Peraturan turunan UU 24 Tahun 2009 yang 

mengatur lebih lanjut perihal tersebut adalah Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 

tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta Peningkatan 

Fungsi Bahasa Indonesia. Dalam hal pembinaan bahasa, Pasal 15 ayat (1) menyebutkan 

bahwa “Pembinaan dilakukan terhadap bahasa yang dilakukan oleh penutur dari generasi 

muda sampai dengan generasi tua dalam hampir semua sasaran”. Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti. 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2020 tentang Rincian Tugas 
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Unit Kerja di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Renstra Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024 

Sehubungan dengan hal itu, dalam 

membina generasi muda terbina program 

literasi dan masyarakat pengguna bahasa 

Indonesia, khususnya generasi muda, 

tentu akan lebih optimal jika didukung 

oleh berbagai lapisan masyarakat. Salah 

satu unsur masyarakat yang ditargetkan 

oleh Badan Bahasa sebagai mitra aktif 

dalam tugas pembinaan masyarakat pengguna bahasa Indonesia adalah duta bahasa. Duta 

bahasa merupakan komunitas generasi muda yang cakap dan tangguh untuk mengawal, 

mengembangkan, dan memperkuat jati diri bangsa dengan modal kekuatan bahasa dan sastra 

Indonesia dan daerah. Selain itu, mereka juga merupakan pemuda-pemudi Indonesia yang 

dapat memanfaatkan bahasa asing sebagai bahasa strategis sebagai sarana untuk 

meningkatkan daya saing bangsa dalam pergaulan internasional.  

Pada tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung melaksanakan beberapa 

kegiatan dalam rangka pembinaan 

generasi muda terkait program literasi, 

antara lain pemilihan Duta Bahasa dan 

pengiriman duta bahasa ke tingkat 

nasional dan pembinaan literasi generasi 

muda. Pada pada tahun 2022 Pemilihan 

Duta Bahasa Provinsi Lampung tercatat sebanyak 548 generasi muda mendaftar secara daring 

melalui tautan yang telag disediakan oleh panitia, setelah melewati beberapa seleksi seperti 

UKBI Adaptif, Tes Psikologi, Kemampuan berbahasa, bakat, dan krida bahasa. Hingga pada 

akhirnya terpilih 24 generasi muda yang akan tampil di malam penganugrahan Duta Bahasa 

Provinsi Lampung. Pada malam penganugrahan Duta Bahasa Provinsi Lampung terpilih 

Rivaldi dan Yolanda sebagai pemenang pertama dan berhak mewakili Provinsi Lampung 

dalam ajang Pemilihan Duta Bahasa Tingkat Nasional tahun 2022. 
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 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Informasi tentang pemilihan Duta Bahasa belum terpublikasi secara optimal 

2. Kurang efektifnya komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait dalam hal pembinaan 

literasi generasi muda di daerah. 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Meningkatkan sosialisasi kegiatan dan melibatkan Ikadubas dalam mempromosikan 

kegiatan Duta Bahasa. 

2. Memaksimalkan SDM yang ada untuk berupaya mempublikasikan program kerja 

pembinaan literasi generasi muda di daerah. 

 

 Strategi 

1. Melakukan sinergi dengan Ikadubas sebagai mitra kerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

untuk menyosialisasikan manfaat keikutsertaan dalam pemilihan duta bahasa provinsi 

Lampung. 

2. Menjalin komunikasi dengan pihak terkait yakni pemangku kebijakan di daerah potensial 

untuk melakukan pembinaan literasi generasi muda.  

 

Sasaran Kegiatan 3  

Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan 

Sasaran kegiatan Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan Kesastraan 

ditetapkan sebagai bentuk pengejawantahan Pasal 36, 37, dan 38 Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, 

serta Lagu Kebangsaan. SK-3 Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan 

Kesastraan didukung oleh dua Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu jumlah lembaga pengguna 

bahasa Indonesia terbina dan jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina. Berikut ini 

jabaran capaian sasaran kegiatan Terbinanya Lembaga dalam Program Kebahasaan dan 

Kesastraan. 
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Indikator Kinerja Kegiatan  3.1  

Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina 

Indikator kinerja kegiatan Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina 

didefinisikan sebagai jumlah lembaga yang terfasilitasi layanan pembinaan bahasa melalui 

pendampingan untuk meningkatkan kualitas penggunaan bahasa di lembaga tersebut. 

Lembaga adalah unit sasaran pembinaan penggunaan bahasa negara. Tiga kategori untuk 

lembaga yang dijadikan sasaran ialah lembaga 

pendidikan, lembaga satuan kerja pemerintah, 

dan lembaga usaha berbadan hukum Indonesia 

(swasta).  Perhitungan indikator menggunakan 

metode kumulatif, yakni perhitungan 

berdasarkan penambahan jumlah peningkatan 

sebanding dengan hasil persentase 

kenaikan/peningkatan hasil. Berikut tingkat 

ketercapaian indikator kinerja kegiatan Jumlah 

Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina.  

Pembinaan penggunaan bahasa di ruang publik dilaksanakan dengan metode pembinaan 

dalam beberapa tahun. Pembinaan dilaksanakan pada tahun 2022—2024 dengan capaian 

keberhasilan berupa peningkatan kualitas penggunaan bahasa ruang publik dan dokumen 

lembaga. Pada tahun 2022—2024 lembaga yang dibina oleh Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung berjumlah 45 lembaga. Angka ini sesuai dengan target capaian yang telah 

ditetapkan.  

Lembaga pemerintahan yang dipilih adalah lembaga yang memiliki kantor/perwakilan 

vertikal ke daerah atau memiliki keanggotaan yang menyebar di wilayah tersebut atau 

lembaga pemerintah daerah yang menjalankan tugas pengelolaan wilayah yang diwakili 

dengan pembinaan lembaga terhadap sekretariat daerah (setda). Dengan menggandeng 

lembaga sekretariat daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, diharapkan organisasi 

perangkat daerah (OPD) yang ada di wilayah tersebut akan ikut terbina. Lembaga pendidikan 

yang dipilih adalah sekolah atau madrasah yang ada di bawah dinas pendidikan atau 

kementerian agama di tingkat provinsi/kabupaten/kota. Sementara itu, lembaga swasta yang 

dipilih adalah lembaga swasta berbadan hukum yang ada di bawah koordinasi dinas 

•Target = 120 lembaga

•Realisasi = 583 
lembaga

•% Capaian = 483%

2021

•Target = 45 lembaga

•Realisasi = 45 lembaga

•% Capaian = 100%
2022

•Target = 45 lembaga

•% capaian = 33,33%
Renstra
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pariwisata/perindustrian/perdagangan, seperti tempat/kawasan wisata, restoran, hotel, dan 

pusat perbelanjaan.  

 Program/Kegiatan  

Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa 

Indonesia Terbina, Kantor Bahasa Provinsi Lampung pada tahun 2022 melaksanakan 

beberapa kegiatan, antara lain audiensi, sosialisasi, pendampingan, atau asistensi perbaikan 

penggunaan bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian penghargaan.  

Indikator keberhasilan pembinaan terhadap lembaga pengguna bahasa di ruang publik dan 

dalam dokumen lembaga mencakup: 1) terwujudnya sinergisitas antara pemangku 

kepentingan lembaga dan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa beserta unit 

pelaksana teknisnya dalam pengutamaan bahasa negara; 2)  tertibnya lembaga pengguna 

bahasa dalam berbahasa dan dalam pengutamaan bahasa negara; 3)  meningkatnya kualitas 

penggunaan bahasa negara pada lembaga yang menjadi objek pembinaan; dan 4) terbitnya 

regulasi yang mendukung pengutamaan bahasa negara. 

Program realisasi tahun berjalan adalah peningkatan pembinaan lembaga. Jumlah lembaga 

yang telah diprogram (sebanyak 45 lembaga) akan diprioritaskan dalam bentuk 

pendampingan pengutamaan penggunaan bahasa di ruang publik dan dokumen lembaga agar 

perubahan/peningkatan pengutamaan penggunaan bahasa negara terarah dan terukur. 

Indikatornya ada pada kenaikan tingkat penggunaan bahasa Indonesia pada lembaga. 

Keberhasilan pembinaan selama tiga tahun pembinaan ditargetkan sebesar 92 persen. Dengan 

angka dasar hasil pembinaan tahun 2020 sebesar 27,87 persen dan asumsi 2021 sebesar 43,90 

persen. Target peningkatan kualitas bahasa pada pembinaan lembaga dalam penggunaan 

bahasa adalah 16,03 persen per tahun. Berikut merupakan matriks keberhasilan pembinaan 

lembaga dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik.  

Secara umum, kondisi penggunaan bahasa negara di ruang publik di 45 lembaga sasaran di 

Provinsi Lampung cukup baik. Pada pemantauan awal diketahui bahwa penggunaan bahasa 

ruang publik pada 45 lembaga masih banyak yang belum sesuai dengan kaidah bahasa 

Indonesia. Namun, setelah diadakan sosialisasi dan pendampingan terdapat peningkatan pada 

beberapa lembaga yang menjadi sasaran pembinaan sebesar 11,11%. Hal ini mengisyaratkan 

adanya peningkatan sikap positif dalam penggunaan bahasa negara di ruang publik dan 

dokumen lembaga. Program ini merupakan program yang dilaksanakan dalam beberapa 

tahun, yaitu 2022—2024, dengan target peningkatan sesuai juknis KKLP adalah 16,03% 
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setiap tahun. Kegiatan ini baru dilaksanakan di tahun 2022 oleh balai dan kantor di seluruh 

Indonesia, termasuk Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

optimis akan memenuhi target peningkatan penggunaan bahasa negara pada ruang publik dan 

dokumen lembaga terbina pada tahun yang akan datang.  

 

 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Peserta penyuluhan dari instansi pemerintah hanyalah pengonsep surat sehingga materi 

penyuluhan yang tidak sama dengan format surat yang telah ada sulit diterima dan 

diterapkan. 

2. Kurangnya perhatian  pihak instansi yang diundang terhadap penggunaan bahasa di ruang 

publik mengakibatkan sedikit sekali instansi yang berminat mengikuti lomba wajah 

bahasa. 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Peserta penyuluhan sebaiknya pejabat yang berwenang untuk mengesahkan surat 

sehingga dapat memberikan contoh bahasa yang baik dan benar kepada stafnya. 

2. Tim KKLP Pembinaan bahasa hukum turun lapangan mengambil data  penggunaan 

bahasa di ruang publik pada 45 lembaga dan menilai penggunaan bahasa mereka untuk 

Lomba Wajah Bahasa. 

 

 Strategi 

1. Memaksimalkan sosialisasi pentingnya penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik dan 

dokumen surat. 

2. Memberikan pendampingan kepada 45 lembaga dengan memberikan pengetahuan 

tentang alur sistematis yang bisa dilakukan dalam rangka pembinaan 45 lembaga 

tersebut.   

 

Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 

Jumlah Komunitas Penggerak Literasi yang Terbina 

 

Jumlah komunitas penggerak literasi di Provinsi Lampung yang terbina melalui program 

literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung merupakan langkah nyata dalam program pembinaan komunitas penggerak literasi. 

Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar pendidikan formal) yang 

terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan konsep dan pola pikir dalam hal menulis 
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dan membaca beserta program kegiatan yang telah disusun (pendampingan, praktik baik, dan 

bimbingan teknis). Komunitas tersebut dikenal di lingkungannya, memiliki nama diri 

komunitas, memiliki tempat beraktivitas, memiliki struktur kepengurusan, dan memiliki 

program kerja. 

 

Adapun tujuan adanya komunitas penggerak 

literasi adalah untuk meningkatkan minat 

baca dan mewujudkan masyarakat yang 

literat. Bentuk pembinaan yang dilakukan 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung ialah 

dengan, antara lain, (1) penyelenggaraan dan 

praktik aktivitas literasi baca tulis untuk 

tingkat dini dan mendasar; (2) 

penyelenggaraan dan praktik aktivitas literasi 

baca tulis untuk tingkat menengah atau 

tingkat atas; (3) penyelenggaraan dan praktik baik literasi di komunitas penggerak literasi; (4) 

pemanfaatan enam literasi dasar untuk kecakapan hidup (literasi baca tulis, numerasi, sains, 

digital, finansial, serta budaya dan kewargaan); (5) pemanfaatan bahasa Indonesia dalam 

industri kreatif; (6) pelatihan bagi pengelola komunitas literasi; serta (7) pemberian fasilitasi 

lain dalam mendukung pelaksanaan literasi kebahasaan dan kesastraan. Manfaat yang 

diharapkan dari pembinaan tersebut adalah meningkatnya kompetensi khusus anggota 

penggerak literasi dalam bidang kompetensi literasi. 

 

 Program/Kegiatan  

Untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan jumlah komunitas penggerak literasi 

terbina tahun 2022, Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung melaksanakan 

komponen pertama yakni, 

pemutakhiran profil komunitas 

penggerak literasi yang terdiri atas 

pengembangan aplikasi profil 

komunitas literasi, penyusunan data 

profil komunitas literasi, dan diskusi 

kelompok terpumpun komunitas 

literasi.  

•Target = 200 orang

•Realisasi = 500 orang

•% Capaian = 250%
2021

•Target = 40 lembaga

•Realisasi = 40 lembaga

•% Capaian = 100%
2022

•Target = 120 lembaga

•% capaian = 33,33%
Renstra
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Komponen kedua, pemberdayaan 

komunitas penggerak literasi terdiri atas 

Pemetaan literasi di empat kabupaten, 

peningkatan mutu komunitas literasi, dan 

peningkatan mutu komunitas literasi 

daerah 3T.  

 

Pemutakhiran Profil Komunitas Penggerak Literasi sebagai komponen pertama kegiatan 

tahun 2022 mendapatkan 40 profil komunitas yang berhasil dihimpun dari empat kabupaten 

yaitu Kabupaten Lampung Selatan, Lampung Utara, Tanggamus, dan Pesisir Barat. 

Pengambilan data ini bertujuan mengumpulkan informasi dan data tentang profil komunitas-

komunitas literasi di provinsi Lampung sebagai data dukung dalam penyusunan data 

komunitas literasi yang pada akhirnya finalisasi dari penyusunan tersebut dihasilkan dari 

kegiatan diskusi kelompok terpumpun. Selain itu, pemutakhiran data profil komunitas juga 

melakukan kegiatan verifikasi dan validasi kepada komunitas-komunitas literasi yang datanya 

sudah terkumpul sebelumnya. Selanjutnya, komunitas-komunitas literasi tersebut 

dikelompokkan atau diklasifikasikan dalam kelompok Komunitas Penggerak Literasi 

Kategori A, B, dan C yang tertuang dalam juknis KKLP Literasi 2022. 

Tabel 19. Klasifikasi Kelompok Komunitas Penggerak Literasi 

 

No. Indikator A B C 

1.  nama organisasi √ √ √ 

2.  struktur organisasi yang jelas; √ √ X 

3.  surat/akta pendirian; √ X X 

4.  nomor rekening bank atas nama 

komunitas sendiri; 

√ X X 

5.  program kegiatan; √ √ X 

6.  sumber dana; √ X X 

7.  mitra kerja; >5 mitra <5 mitra X 

8.  lama berdiri dan beraktivitas; >5 tahun 3—5 tahun 6 bulan – 3 tahun 

9.  bukti fisik kegiatan dan aktivitas 

literasi; 

√ √ √ 

10.  perpustakaan; √ √ X 

11.  koleksi bacaan literasi; Banyak sedikit Sedikit 

12.  tempat atau ruang pembinaan; √ √ X 

13.  jumlah anggota; >15 orang 10—15 

orang 

<10 orang 

14.  penghargaan; √ X X 
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No. Indikator A B C 

15.  jumlah kunjungan; Sering Jarang Jarang 

16.  kegiatan selama masa pandemi;  Aktif vakum Vakum 

17.  pelatihan untuk anggota dan 

masyarakat di sekitar; 

Sering jarang Jarang 

 

Berikut hasil kategorisasi komunitas literasi yang berhasil dipetakan melalui profil komunitas.  

 

Diagaram 14. Kategorisasi Komunitas Literasi di Provinsi Lampung 

 

 

 

Selain Pemutakhiran data komunitas penggerak literasi, tahun 2022 Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung mengadakan diskusi kelompok terpumpun yang difokuskan kepada para pegiat 

literasi dan pemangku kepentingan. Dalam DKT ini beberapa materi yang menjadi fokus 

antara lain adalah legalitas komunitas literasi yang tertuang dalam SK atau akta pendirian 

yang diterbitkan oleh notaris. Pemilihan materi tersebut didasari oleh belum banyaknya 

komunitas literasi yang mempunyai akta pendirian yang diterbitkan oleh instansi terkait.  

Komponen kedua pada IKK ini adalah 

kegiatan Pemberdayaan Komunitas 

Penggerak Literasi bertujuan untuk 

membina dan meningkatkan kompetensi 

para ketua/pengurus komunitas literasi 

dalam hal penguatan manajemen 

komunitas literasi, pengelolaan buku dan 

pojok baca, penyusunan program komunitas literasi yang kreatif, cerdas berliterasi digital, 

serta peningkatan kompetensi pembelajaran literasi di komunitas literasi. Setelah mengikuti 

kegiatan bimbingan teknis ini, mereka diharapkan mampu mengaplikasikannya di komunitas 

literasi mereka masing-masing. Jadi, hasil yang diharapkan dari kegiatan ini adalah 

memberdayakan para ketua/pengurus komunitas literasi untuk memenuhi kebutuhan 

masyarakat terkait penyediaan buku bacaan literasi, pembelajaran literasi (khususnya literasi 
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baca—tulis bagi anak usia dini dan kelas awal). Pada tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung melakukan rangkaian pendampingan kepada 40 komunitas penggerak literasi yang 

bergerak dalam bidang pemberdayaan masyarakat melalui pembinaan, pembelajaran, dan 

penguatan aktivitas membaca dan menulis.  

 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Data komunitas belum lengkap dan belum sesuai dengan poin-poin yang ada di laman.  

2. Data komunitas belum lengkap dan belum sesuai dengan poin-poin yang dibutuhkan dalam 

laman peta literasi lampung. 

3. Kurangnya kepedulian dan pemahaman masyarakat akan pentingnya literasi dasar di 

daerah 3T. 

4. Letak rumah komunitas literasi/rumah baca/ komunitas baca yang berjauhan dan 

kurangnya waktu untuk pengambilan data komunitas literasi 

5. Banyaknya pengelola atau pengurus komunitas literasi sehingga belum bisa terakomodasi 

semuanya. 

6. Letak komunitas literasi/rumah baca/ komunitas baca yang berjauhan, sehingga 

menyulitkan dalam menjaring peserta, sehingga belum semua anggota dari komunitas 

literasi terakomodasi. 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Berkoordinasi dengan para pegiat literasi untuk menambahkan data sesuai dengan 

ketentuan 

2. Berkoordinasi dengan para pegiat literasi untuk menambahkan data sesuai dengan 

ketentuan. 

3. Mengumpulkan para komunitas literasi/rumah baca/komunitas baca, di satu tempat untuk 

memudahkan pengambilan data. 

4. Memberikan komitmen kepada pengelola atau pengurus komunitas literasi yang ikut 

pelatihan. 

5. Tempat kegiatan diadakan di tempat yang memungkinkan untuk anggota komunitas 

literasi/rumah baca/ komunitas baca datang sebagai peserta. 
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 Strategi 

1. Berkolaborasi dengan berbagai pihak pemerintah provinsi dan daerah dalam 

menggaungkan semangat literasi.  

2. Melakukan pendekatan dengan pemangku kepentingan untuk membuat Perjanjian Kerja 

Sama kemudian melaksanakan kegiatan literasi dengan acuan program kerja teknis yang 

telah dibuat. 

 

Sasaran Kegiatan 4  

Meningkatnya Jumlah Pemelajar BIPA 

Peluang bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional cukup besar. Untuk mewujudkannya 

diperlukan upaya-upaya berupa program yang dapat mengoptimalkan peran bahasa Indonesia 

menjadi bahasa internasional. Salah satu langkah awal yang dapat dilakukan saat ini adalah 

dengan cara mengupayakan pembelajaran Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) 

secara formal, informal, dan nonformal di dalam negeri dan  luar negeri.  Penutur asing yang 

telah mempelajari bahasa Indonesia di dalam dan luar negeri disebut sebagai pemelajar BIPA. 

Pemelajar BIPA dapat dijadikan figur anutan (role model) terhadap  

meningkatnya  pemahaman dan penghargaan masyarakat  internasional akan eksistensi 

bangsa Indonesia. Hal ini memberikan citra positif bangsa Indonesia di mata dunia sebagai 

negara yang strategis dalam pengembangan kerja sama antarbangsa dan antarnegara di 

berbagai bidang.  Dengan adanya pemelajar BIPA, manfaat yang diperoleh bangsa Indonesia, 

antara lain: (a) meningkatnya pemahaman dan penghargaan masyarakat internasional terhadap 

eksistensi bangsa Indonesia yang memiliki kedaulatan, jati diri, dan peradaban tersendiri 

sebagai bagian dari warga dunia serta (b) meningkatnya citra positif negara dan bangsa 

Indonesia di mata dunia internasional sebagai negara yang strategis dalam pengembangan 

kerja sama antarbangsa dan antarnegara di 

berbagai bidang.  

 

Indikator Kinerja Kegiatan 4.1  

Jumlah Pemelajar Bahasa Indonesia Bagi 

Penutur Asing (BIPA) 

Sasaran Kinerja Meningkatnya Jumlah pemelajar 

BIPA diukur melalui IKK 4.1 Jumlah Pemelajar 

BIPA yang didefinisikan sebagai jumlah 

pemelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia 

secara formal, nonformal, dan informal di dalam 

•Target = -

•Realisasi = -

•% Capaian = -
2021

•Target = 5 lembaga

•Realisasi = 10 lembaga

•% Capaian = 200%
2022

•Target = 15 orang

•% capaian = 66.66%
Renstra
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dan luar negeri. Tipe perhitungan pada indikator ini adalah kumulatif. Perhitungan dilakukan 

dengan mengakumulasi pemelajar BIPA di lembaga penyelenggara BIPA yang terlayani, baik 

secara langsung maupun tidak langsung oleh fasilitas program BIPA Badan Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa (Pusat dan/atau UPT balai/kantor bahasa).  

 Program/Kegiatan  

Pada tahun 2022, untuk mendukung capaian indikator kinerja kegiatan jumlah komunitas 

penggerak literasi terbina, Kantor Bahasa Provinsi Lampung melaksanakan kegiatan 

Pelayanan Profesional terhadap Lembaga Penyelenggara BIPA. Kegiatan ini bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi pengajar BIPA yang berada di Provinsi Lampung. 

Target kinerja berupa 45 orang pemelajar BIPA dapat tercapai. Hal ini disebabkan oleh 

adanya program dan kegiatan yang mendukung tercapainya pendataan pemelajar BIPA. 

Program dan kegiatan tersebut adalah pengumpulan pengajar dan pegiat BIPA dalam 

bimbingan teknis mengenai BIPA. Dari peserta kegiatan, pendataan pemelajar BIPA dapat 

tercapai. Keberhasilan pencapaian target pemelajar BIPA ini merupakan hasil dari komunikasi 

yang intens antara tim BIPA dari KBPL dengan pengajar dan pegiat BIPA di Provinsi 

Lampung. 

 

 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

Target berupa pemelajar, sedangkan KBPL belum sepenuhnya menyelenggarakan 

pengajaran BIPA dan kegiatan hanya dapat berfokus pada lembaga penyelenggara BIPA.  

 

 Langkah Antisipasi 

Memberikan rekomendasi kepada lembaga penyelenggara BIPA untuk menambah jumlah 

pemelajar.  

 

 Strategi 

Strategi yang dilakukan tim BIPA adalah menginisasi pembentukan Afiliasi Pengajar dan 

Pegiat BIPA (APPBIPA) Lampung sebagai wadah bagi para pengajar dan pegiat BIPA di 

Provinsi Lampung. Dengan langkah ini, komunikasi antara tim BIPA KBPL dan para 

pengajar dan pegiat BIPA dapat terjalin sehingga langkah berikutnya dapat ditempuh.  
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Sasaran Kegiatan 5 

Tersedianya Produk Diplomasi Bahasa 

Kemampuan menguasai bahasa lain selain bahasa ibu adalah hal yang harus dimiliki. 

Penguasaan atas beberapa bahasa memudahkan untuk berkomunikasi dengan orang lain 

dalam berbagai macam latar belakang budaya dan melihat perspektif dunia dari sudut 

pandang yang lebih luas. Seperti halnya yang telah kita ketahui dunia ini terdiri dari berbagai 

macam suku bangsa, bahasa, dan adat-istiadat yang berbeda-beda. Mempelajari bahasa lain 

meruapakan salah satu cara untuk mempelajari budaya dari negara lain. Hal ini, sebagai 

sarana untuk memperluas pandangan, memperkaya kemampuan intelektual, dan cara untuk 

dapat menghargai sesama umat manusia dan budaya dalam keragaman. 

 

Indikator Kinerja Kegiatan 5.1  

Jumlah Produk Penerjemahan 

Produk penerjemahan adalah buku dan/atau dokumen yang dihasilkan dari pengalihbahasaan 

dari bahasa sumber ke bahasa sasaran (dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dan/atau 

sebaliknya, serta dari bahasa Indonesia ke bahasa daerah dan/atau sebaliknya). Produk 

penerjemahan merupakan bentuk produk diplomasi kebahasaan yang berfungsi sebagai sarana 

pendukung kepentingan strategis negara dan pemerintah. Hal ini diuraikan 

sekurangkurangnya untuk (1) mendukung penginternasionalan bahasa Indonesia melalui 

pemajanan bahasa Indonesia di dunia internasional, (2) memberikan pemahaman tentang nilai 

keindonesiaan kepada masyarakat 

internasional, (3) mempercepat penyerapan 

ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni serta 

peradaban dunia, (4) melestarikan kearifan 

lokal dan mengembangkannya di tingkat 

nasional, serta (5) meningkatkan 

pemerataan akses informasi dan 

komunikasi untuk mewujudkan 

pembangunan nasional yang inklusif. 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, produk 

penerjemahan merupakan hasil dari kegiatan (1) penerjemahan buku ilmu pengetahuan, 

teknologi, dan seni serta karya sastra dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, 

(2) penerjemahan dokumen negara dari bahasa Indonesia ke bahasa asing atau sebaliknya, (3) 

penerjemahan buku dan dokumen dari bahasa daerah ke bahasa Indonesia atau sebaliknya, (4) 

•Target = 18 produk

•Realisasi = 18 produk

•% Capaian = 100%
2021

•Target = 5 produk

•Realisasi = 7 produk

•% Capaian = 140%
2022

•Target = 63 produk

•% capaian = 11,11%
Renstra
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penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa daerah ke bahasa 

Indonesia. 

 

 Program/Kegiatan  

Untuk mencapai target SK5 Tersedianya Jumlah Produk Penerjemahan, Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung pada tahun 2022 melaksanakan kegiatan pelaksanaan penerjemahan. 

Tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi Lampung berhasil menghasilkan 7 produk 

penerjemahan yang berasal dari cerita rakyat, melampaui target yang ditetapkan yaitu 5 

produk. Ketujuh produk penerjemahan yang dihasilkan telah menggunakan bahasa sumber 

yakni bahasa daerah yang dialihbahasakan ke Bahasa Indonesia. Pelaksanaan penerjemahan 

di Kantor Bahasa Provinsi Lampung terdiri atas beberapa tahapan, yakni penetapan tema 

buku bahasa sumber, seleksi penulis /penerjemah serta illustrator, serta kontrak kerja dengan 

penerjemah. Tahapan selanjutnya proses penulisan dan penerjemahan, penelaahan dan 

penyuntingan, dan pembayaran jasa. Kantor Bahasa Provinsi Lampung menentuka tema 

naskah terjemahan yaitu cerita rakyat dengan sasaran produk adalah pembaca awal, sehingga 

 

 membutuhkan illustrator yang dapat membuat visualisasi isi cerita. Visualisasi cerita 

diharapkan dapat mempermudah keterbacaan cerita dan sebagai daya tarik minat baca. Untuk 

mengatasi keterbatasan anggaran dan sumber daya penerjemah bahasa daerah yang ada di 

Lampung, naskah diterjemahkan langsung oleh penulisnya. Pelaksanaan penyusunan 

dilaksanakan secara mandiri dengan monitoring dan penelaahan dari kantor secara berkala 

melalui pertemuan daring dan komunikasi secara intensif bersama penulis/penerjemah, 

penelaah, dan ilustrator.  
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 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Jarak antara wilayah satu dan lainnya sangat sulit ditempuh karena kondisi alam berbukit 

dan minimnya tingkat keamanan geografis  (ancaman tanah longsor di musim hujan). 

2. Sulitnya menemukan narasumber/pelestari/pengguna bahasa Lampung yang kompeten 

sesuai kualifikasi rujukan, seperti batasan usia, dan interaksi sosial yang inklusif. Hal ini 

mengakibatkan waktu yang lama untuk menjaring naskah cerita berbahasa Lampung. 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait seperti penyimbang adat, perwatin, dan 

pemerintah daerah setempat sehingga kredibilitas narasumber dapat dipercaya. 

2. Melakukan  sosialisasi yang masif dan sistematis sehingga keterjangkauan informasi dapat 

merata dalam penjaringan naskah berbahasa Lampung. 

 

 Strategi 

Pada awal tahun harus sudah melakukan pendataan naskah terjemahan dengan cara mulai 

mencari atau mengumpulkan penulis/penerjemah cerita rakyat yang rencananaya akan 

dilibatkan atau sudah pernah terlibat pada kegiatan sama pada tahun sebelumnya. 

Selanjutnya menyeleksi penulis/penerjemah sesuai kriteria yang diinginkan. Alternatif lain 

yang dapat digunakan untuk mempermudah proses pelaksanaan kegiatan yaitu mencari 

penerjemah yang faham akan penulisan buku cerita sesuai dengan syarat dan ketentuan. 

 

Sasaran Kegiatan 6  

Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Bahasa dan Sastra 

 

Upaya pelindungan bahasa dan sastra tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 

tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, yaitu dalam Pasal 45 

dan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan 

Pelindungan Bahasa dan Sastra serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia. Dalam peraturan 

tersebut dijelaskan secara terperinci bahwa pelindungan bahasa dan sastra adalah upaya 

menjaga dan memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, 

dan pengajarannya yang dilakukan dengan cara pemetaan, kajian vitalitas, konservasi, 

revitalisasi, dan registrasi bahasa dan sastra. 
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Dari berbagai upaya pelindungan bahasa dan sastra daerah, revitalisasi bahasa dan sastra 

memiliki peran penting, yaitu (1) menjaga keaslian bahasa dan sastra daerah untuk tetap 

hidup; (2) mendapatkan kembali hubungan bahasa dan sastra daerah dengan cara-cara penutur 

mempertahankannya; (3) membangun kembali tradisi komunitas bahasa dan sastra daerah; (4) 

menemukan fungsi baru dari sebuah bahasa dan sastra daerah; dan (5) menghadirkan generasi 

baru dari penutur bahasa dan sastra daerah. 

 

Indikator Kinerja Kegiatan 6.1  

Jumlah Partisipan Pelindungan Bahasa Dan Sastra Daerah 

 

SK6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra didukung 

indikator kinerja kegiatan jumlah partisipan 

pelindungan bahasa dan sastra daerah. 

Partisipan pelindungan sastra yang terlibat 

dalam revitalisasii sastra lisan merupakan 

maestro, penutur tradisi, seniman tradisi, 

budayawan, komunitas, serta siswa SMA yang 

menjadi peserta dalam kegiatan revitalisasi 

sastra lisan. Partisipan pelindungan sastra yang 

terlibat dalam revitalisasi sastra merupakan 

penutur dan seniman tradisi yang menjadi 

pengajar/pembelajar dalam revitalisasi sastra 

lisan.  

Partisipan pelindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang berpartisipasi 

dalam kegiatan pelindungan bahasa dan sastra. Kegiatan pelindungan yang dimaksud 

mencakup revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung. 

 

Konservasi sastra merupakan kegiatan pelindungan yang salah satu keluarannya adalah 

dokumentasi sastra, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-visual. 

Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi merupakan bahan ajar yang akan 

dipergunakan dalam kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi sastra merupakan upaya 

peningkatan daya hidup sastra lisan daerah melalui proses pewarisan dan pembelajaran 

•Target = 60 orang

•Realisasi = 60 orang

•% Capaian = 100%
2021

•Target = 22 orang

•Realisasi = 33 orang 

•% Capaian = 150%
2022

•Target = 68 produk

•% capaian = 48,53%
Renstra
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kepada penutur muda. Model penghitungan jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra 

menggunakan penghitungan kumulatif.  

 

Pada tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi Lampung melibatkan 22 orang partisipan 

pelindungan bahasa dan sastra yang terdiri atas pelaku sastra sastra lisan selaku narasumber 

dalam pelatihan kepada guru-guru yang mengajarkan Kembali kepada siswa. Capaian ini 

dapat melebihi target yakni 33 orang.  

 

 Program/Kegiatan  

Untuk mencapai target SK6 Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Pelindungan Bahasa 

dan Sastra, Kantor Bahasa Provinsi Lampung di tahun 2022 melaksanakan revitalisasi sastra 

lisan dengan mengadakan kegiatan: (1) koordinasi antarinstansi dalam rangka implementasi 

model pelindungan sastra daerah dan (2) pemberdayaan pelaku sastra dalam 

mengimplementasikan model pelindungan sastra daerah. 

 

Kegiatan koordinasi antarinstansi dilaksanakan untuk mempersiapkan pelaku sastra yang akan 

dilibatkan. Pelaksanaan survei dan koordinasi pada kegiatan revitalisasi dengan 

mendiskusikan bentuk kegiatan kepada pemangku kepentingan dalam hal ini dinas dan pelaku 

sastra sebagai bentuk verifikasi dan validasi. Selain itu, koordinasi juga dilaksanakan pada 

saat pelatihan pemberdayaan pelaku sastra dan evaluasi pascamemberikan arahan dan 

tanggapan kemajuan kegiatan yang telah didiskusikan bersama. 

  

 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Program kerja pemerintah kabupaten dan Kantor Bahasa Provinsi Lampung  terkait 

pelindungan sastra daerah yang belum bersinergi. 

2. Penyebaran informasi dan imbauan yang belum maksimal dari Pemerintah Kabupaten 

mengenai revitalisasi sastra lisan kepada masyarakat. 

3. Jumlah pelaku/pelatih sastra lisan yang tidak banyak dan sikap positif peserta yang masih 

rendah terhadap sastra daerah. 

4. Fasilitas yang belum maksimal untuk mendukung pelatihan sastra lisan. 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Mengimbau Pemerintah Kabupaten/ Kota untuk membantu program kerja Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung dengan melakukan tahapan penyusunan dan Merencanakan program 

kegiatan pelindungan bahasa dan sastra daerah. 
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2. Menghimbau Pemerintah Kabupaten/Kota untuk membantu program kerja Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung dalam hal pembinaan dan memotivasi pelaku sastra daerah dan 

menjadikan sastra daerah sebagai muatan lokal dalam pembelajaran di sekolah. 

 

3. MenghimbauPemerintah Kabupaten/Kota memfasilitasi tempat dan menyiapkan regulasi 

untuk melaksanakan pelatihan sastra daerah secara aktif dengan cara menyebarkan 

informasi dan imbauan kepada masyarakat untuk melindungi dan memelihara sastra 

daerah. 

 

 Strategi 

Membuat kesepakatan antara Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Pemerintah 

Provinsi/Kotamadya/Kabupaten untuk melanjutkan model pelindungan sastra.   

 

Sasaran Kegiatan 7  

Meningkatnya Tata Kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

 

Ketercapaian Sasaran Kegiatan terkait tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung ditandai 

dengan peningkatan nilai/predikat SAKIP Satker pada tahun 2021 semula sebesar 81.60 

dengan Predikat A menjadi 84.10 dengan Predikat A. Sasaran Program ini dilaksanakan oleh 

seluruh Satker yang berada di bawah Sekretariat Badan Bahasa. Ketercapaian Sasaran 

Program tersebut didukung oleh ketercapaian dua indikator kinerja, yaitu Predikat SAKIP 

Satker minimal BB dan Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 

91.  

Berikut tingkat ketercapaian indikator kinerja kegiatan Meningkatnya Tata Kelola Satuan 

Kerja di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Sasaran kegiatan ini capaian realisasinya 

didukung oleh dua indikator kinerja kegiatan, yaitu predikat SAKIP dan nilai kinerja 

anggaran. 

 

Indikator Kinerja Kegiatan 7.1  

Predikat Sakip Satker Minimal BB  

Akuntabilitas kinerja merupakan salah 1 dari 8 

program yang wajib dijalankan dalam Reformasi 

Birokrasi Internal (RBI). Penerapan akuntabilitas 

kinerja pada seluruh instansi pemerintah 

didasarkan pada Peraturan Presiden Nomor 29 

•Target = predikat BB

•Realisasi = predikat A

•% Capaian =  116%
2021

•Target = predikat BB

•Realisasi = predikat A

•% Capaian = 120%
2022

•Target = predikat BB

•% capaian = 120%
Renstra
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Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Berdasarkan 

Perpres 29 tahun 2014: SAKIP merupakan rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat 

dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, 

klarifikasi data, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka 

pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. Target predikat SAKIP-

nya yang ditetapkan adalah minimal "BB". Nilai BB adalah kriteria yang diberikan kepada 

unit kerja yang mempunyai nilai SAKIP >70—80, dengan interpretasi memuaskan, 

memimpin perubahan, berkinerja tinggi dan sangat akuntabel.  

 

Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh APIP, tingkat penerapan akuntabilitas 

kinerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung masuk dalam kategori A dengan nilai 84,10 dengan 

interpretasi: sangat baik, akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang 

andal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB III LAKIP 2022 
 

47 

 

 Program/Kegiatan  

Untuk mencapai target SK7 pada IKK 7.1 Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung pada tahun 2022 melaksanakan beberapa upaya yakni, pertama melakukan 

peningkatan kualitas pada perencanaan kinerja dengan cara memenuhi kelengkapan data 

dukung yang optimal. Kedua, mengupayakan pengukuran kinerja dengan cara memastikan 

bukti-bukti pendukung terdata secara lengkap. Hal ini memudahkan proses perumusan 

pengukuran kinerja. Ketiga, menjaga akuntabilitas pelaporan kinerja dengan memastikan 

semua data dukung sudah terpenuhi sesuai. Keempat, melaksanakan evaluasi kinerja yang 

komprehensif dengan cara menindaklanjuti catatan sebagai hasil dari evaluasi dengan 

sistematik dengan mengurai satu persatu per rekomendasi, sehingga mempermudah untuk 

mengetahui apakah sudah ditindaklanjuti sebagian/semua atau belum sama sekali, serta 

menyempurnakan dokumen pendukung lainnya sebagai pemenuhan dari evaluasi 

akuntabilitas kinerja internal. 

 

 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Pemahaman terkait SAKIP dan pemenuhan data dukung SAKIP oleh pegawai ASN di 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung masih rendah. 

2. Pengumpulan data kinerja dari pelaksana ke petugas pelaporan cukup lambat. 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Melakukan sosialisasi SAKIP mulai dari perencanaan kinerja hingga evaluasi kinerja 

kepada seluruh ASN yang ada di Kantor Bahasa Provinsi Lampung. 

2. Menerapkan SOP pengumpulan data kinerja. 

 

 Strategi 

1. Mengikutsertakan ASN dalam diklat SAKIP. 

2. Kepala satker melaksanakan evaluasi kinerja secara berkala dan berkesinambungan. 

 

Indikator Kinerja Kegiatan 7.2  

Nilai Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rka-K/L Satker Minimal 91 

  

Kinerja Anggaran dalam PMK No. 214 / PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi 

Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L dievaluasi dalam rangka pengukuran, 

penilaian, dan analisis atas Kinerja Anggaran tahun anggaran berjalan dan tahun anggaran 
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sebelumnya untuk menyusun rekomendasi dalam rangka peningkatan Kinerja Anggaran. 

Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran dilakukan atas 3 aspek yaitu aspek konteks, 

aspek implementasi dan aspek manfaat. 

 

Penilaian Kinerja dilakukan atas dua indikator, yaitu (1) Indikator Kinerja atas Pelaksanaan 

Anggaran (IKPA); (2) Indikator Kinerja atas hasil pelaksanaan anggaran (EKA). IKPA 

Berkontribusi 40% dalam perhitungan nilai Kinerja dan EKA 60%. Bobot masing-masing 

variabel pada Aspek Implementasi sebagaimana dimaksud terdiri atas: capaian keluaran, 

efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan, dan penyerapan anggaran. 

 

Dalam melaksanakan Evaluasi Kinerja 

Anggaran, Menteri Keuangan berkoordinasi 

dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, pimpinan 

unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. 

Dalam rangka pelaksanaan koordinasi Evaluasi 

Kinerja Anggaran, Menteri/Pimpinan 

Lembaga, pimpinan unit eselon I, dan 

pimpinan satuan kerja melaksanakan Evaluasi 

Kinerja Anggaran yang berada dalam lingkup 

kewenangannya. Nilai Kinerja Anggaran atas 

pelaksanaan RKA-KL pada setiap tahunnya ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui 

Keputusan Menteri Keuangan.  

 

Pada tahun 2022 nilai EKA Kantor Bahasa Provinsi Lampung sebesar 88.73 sedangkan nilai 

IKPA mencapai angka 96.04. Sehingga secara akumulasi nilai kinerja Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung mendapat nilai 91.65. Nilai ini telah mencapai target sesuai pada perjanjian kinerja. 

 

 Program/Kegiatan  

Untuk mencapai target SK7 pada IKK 7.2 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-

KL Kantor Bahasa Provinsi Lampung pada tahun 2022 melaksanakan beberapa upaya. Hal 

utama yang telah dilakukan dengan memastikan pagu dan realisasi anggaran terealiasi 

secara optimal dengan memperhatikan rencana penarikan anggaran yang telah ada pada 

halaman III DIPA.  

 

 

•Target = 91

•Realisasi = 92.80 

•% Capaian = 101.7%
2021

•Target = 91

•Realisasi =91.65

•% Capaian = 100.7%
2022

•Target = 91

•% capaian = 100%
Renstra
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 Hambatan/Kendala/Permasalahan 

1. Konsistensi rencana penarikan dan realisasi anggaran yang masih rendah karena adanya 

perubahan jadwal kegiatan. 

2. Nilai efisiensi anggaran yang rendah 

 

 Langkah Antisipasi 

1. Menyusun ulang jadwal sesuai degan rencana penarikan yang teruang dalam halaman III 

DIPA dan menyusun prognosis kegiatan. 

2. Optimalisasi belanja. 

 

 Strategi 

1. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana penarikan dan realisasi 

anggaran pada halaman III DIPA. 

2. Melakukan refokusing anggaran dan optimalisasi kegiatan prioritas nasional. 

3. Melaksanakan kegiatan sesuai jadwal yang telah ditentukan. 

 

 
B. Realisasi Anggaran 

Bagian ini akan memaparkan terkait capaian 

anggaran dan efisiensi anggaran yang dilaksanakan 

pada Tahun Anggaran 2022 di Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung 

 

1. Capaian Anggaran 

Pagu anggaran Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

dalam DIPA awal tahun 2022 sebesar 

Rp6.529.052.000,- (Enam miliar lima ratus dua 

puluh sembilan juta lima puluh dua ribu rupiah). 

Pagu tersebut digunakan untuk membiayai 

pencapaian 7 Sasaran Kegiatan dan 9 Indikator 

Kinerja Kegiatan (IKK). Pagu anggaran Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung dalam DIPA tahun 2022 mengalami perubahan alokasi anggaran 

menjadi Rp5.823.740.000,- karena ada pengalihan kelebihan gaji 7 pegawai yang mutasi ke 

36.3%

63.7%

PAGU ALOKASI DIPA AWAL 
2022

Belanja Pegawai (51)

Belanja Barang  (52)

DIPA awal: Rp6.529.052.000 
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BRIN dan realokasi belanja media untuk Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat 

(HKBM) Kemendikbudristek.  Dari pagu anggaran tersebut berhasil direalisasikan sebesar 

Rp5.774.568.472,- dengan persentase daya serap sebesar 99.16%. Berikut rincian penyerapan 

anggaran pada masing-masing sasaran/indikator kinerja. 

 

Diagram 16. Komposisi Alokasi Anggaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 17. Komposisi Realisasi Anggaran 
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2. Efisiensi Anggaran  

 

Pada tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi Lampung berhasil melakukan efisiensi anggaran. 

Beberapa perubahan revisi DIPA yang disebabkan karena adanya efisiensi dan optimalisasi 

anggaran terhadap program prioritas. Seluruh anggaran Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

tersebut didistribusikan ke setiap Klasifikasi Riancian Output (KRO) kegiatan yang 

selanjutnya diuraikan menjadi Rincian Output (RO) dan komponen kegiatan. Berikut rincian 

alokasi dan realisasi anggaran per KRO kegiatan pada Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

tahun 2022. 

 

Diagram 18. Rincian Alokasi dan Realisasi Per Rincian Output Tahun 2022 

 
 

Seluruh target pada Perjanjian Kinerja dan KRO telah dicapai bahkan melebihi dari target 

yang telah di tetapkan di awal tahun anggaran. Ketercapaian ini didukung tidak hanya karena 

terlaksananya kegiatan sesuai DIPA, namun kami juga melakukan efisiensi pada beberapa 

kegiatan serta melakukan refocusing menjadi kegiatan baru yang mengutamakan pencapaian 

program prioritas nasional (optimalisasi anggaran). Berikut tabel efisiensi anggaran pada 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 2022. 

 

 

Produk Kodifikasi Bahasa

partisipan pelindungan sastra

Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan

Komunitas Penggerak Literasi Terbina

Penutur bahasa terbina

Penutur bahasa teruji

Generasi muda terbina program literasi

Produk Penerjemahan

Lembaga Terfasilitasi Program BIPA

Layanan Umum

Layanan Perkantoran

129.857.000 

127.626.000

247.674.000 

419.039.900

208.515.500

85.043.400

408.549.200

74.946.200

112.753.000

699.577.400

3.261.006.872

130.844.000

128.006.000

249.254.000

420.530.000 

209.333.000

85.755.000

409.522.000

75.000.000 

113.043.000 

705.605.000

3.296.848.000

RINCIAN ALOKASI DAN REALISASI PER RINCIAN OUTPUT TAHUN 2022

Alokasi

Realisasi
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Tabel 20. Efesiensi Anggaran Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 2022 

No Nama/kode 

kegiatan/komp. 

Pagu Efisiensi Dampak efisiensi pada 

target dan capaian 

Keterangan  

Jumlah  % target capaian 

1 [2021.DDA.001] 

Produk 

Kodifikasi 

Bahasa 

130.844.000.00 36.150.000.00 27.6% 2 produk 2 produk Penambahan 

kegiatan baru pada 

penyunan kamus 

budaya Lampung. 
Kegiatan yang 

dimuncul dari 

efisiensi anggaran 

adalah diseminasi 
penyusunan kamus 

budaya Lampung 

dan diskusi 

kelompok 
terpumpun kamus 

budaya Lampung  

2 [2021.QDC.002] 

partisipan 

pelindungan 

sastra 

128,006,000.00 0.00 0.0% 22 orang  33 orang  Penambahan target 

sebagai hasil dari 

optimalisasi 

anggaran pada 
pelaksanaan 

evaluasi kegiatan 

revitalisasi sastra 

lisan  

3 [2022.BDB.001] 

Lembaga 

Terfasilitasi 

Layanan 

Profesional 
Kebahasaan 

249,254,000.00 0.00 0.0% 45 

lembaga 

45 

lembaga 

optimalisasi pada 

jumlah lembaga 

yang dibina  

4 [2022.BDB.002] 
Komunitas 

Penggerak 

Literasi Terbina 

420.530.000.00 29.356.000.00 6.9% 40 
lembaga 

40 
lembaga 

Penambahan 
kegiatan baru pada 

pemuktahiran 

profil komunitas 

penggerak literasi. 
Kegiatan yang 

muncul dari 

efisiensi anggaran 

adalah diskusi 
kelompok 

terpumpun 

komunitas literasi  

5 [2022.QDC.001] 

Penutur bahasa 

terbina 

209,333,000.00 0.00 0.0% 278 orang  278 orang  tidak terjadi 

efisiensi dan 

optimalisasi 

6 [2022.QDC.002] 

Penutur bahasa 

teruji 

85.755.000.00 0.00 0.0% 100 orang 150 orang Penambahan target 

sebagai hasil dari 

optimalisasi pada 

jumlah peserta 

diseminasi  

7 [2022.QDC.003] 

Generasi muda 

terbina program 
literasi 

409.522.000.00 0.00 0.0% 294 orang  562 orang  Penambahan target 

sebagai hasil dari 

optimalisasi 
jumlah peserta 

kegiatan  

8 [6702.DDA.001] 

Produk 

Penerjemahan 

75,000,000.00 0.00 0.0% 5 produk  7 produk Penambahan target 

sebagai hasil dari 

optimalilisasi  pada 

jumlah produk 
yang dihasilkan 

9 [6702.QDB.001] 
Lembaga 

Terfasilitasi 

113,043,000.00 0.00 0.0% 45 orang 90 orang  Penambahan target 
sebagai hasil dari 

optimalisasi pada 
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No Nama/kode 
kegiatan/komp. 

Pagu Efisiensi Dampak efisiensi pada 
target dan capaian 

Keterangan  

Jumlah  % target capaian 

Program BIPA jumlah pemelajar  

10 [2020.EBA.962] 

Layanan Umum 

705.605.000.00 55.822.000.00 7.9% 1 layanan 1 layanan Penambahan 

kegiatan baru pada 

layanan umum. 
Kegiatan yang 

muncul dari 

efisiensi anggaran 

adalah kegiatan 
layanan 

kelembagaan dan 

sosialiasi program 

kerja dan 
Penandatangan 

perjanjian kerja 

sama 

11 [2020.EBA.994] 

Layanan 

Perkantoran 

3.296.848.000.00 0.00 0.0% 1 layanan 1 layanan - 

 

 

Pada tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi Lampung menyisakan anggaran sebesar 

Rp49.171.528,- , berikut rincian sisa anggaran sebagaimana tabel di bawah ini. 

 

Tabel 21. Rincian Sisa Anggaran Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 2022 

Rincian Output Sisa Anggaran 

Layanan Perkantoran 35.841.128  

Layanan Umum 6.046.600 

Partisipan Pelindungan Sastra  (PN) 380.000  

Produk Kodifikasi Bahasa  987.000 

Generasi Muda Terbina Program Literasi  (PN) 972.800  

Komunitas Penggerak Literasi Terbina 1.490.100  

Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan 1.580.000 

Penutur Bahasa Terbina (PN) 817.500  

Penutur Bahasa Teruji (PN) 711.600  

Lembaga Terfasilitasi Program BIPA (PN) 290.000  

Produk Penerjemah 53.800  

TOTAL Rp49.171.528 

 

C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Colaborative 

1. Inovasi 

Tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi Lampung memeroleh beberapa inovasi. Berikut ini 

uraian tentang inovasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung. 
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a. Peta Literasi Lampung 

 

Peta literasi Lampung ini diharapkan dapat memberikan informasi terkini mengenai informasi 

perkembangan literasi Lampung. Peta Literasi Lampung ini juga dihadirkan sebagai salah 

satu bentuk dedikasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk melakukan pengembangan, 

pembinaan, dan pendampingan terhadap perkembangan literasi yang ada di provinsi  

Lampung. Peta literasi adalah salah satu bukti kerja nyata terhadap hasil yang telah 

dilaksanakan oleh tim KKLP Literasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung yang bersinergi 

dengan para pegiat dan komunitas literasi.  

 

b. Digitalisasi Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Berbasis Aplikasi (IOS dan Android) 

 

 

Inovasi kedua yang dikembangkan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung adalah digitalisasi 

Kamus Bahasa Lampung-Indonesia Berbasisi Aplikasi (ios dan android). Dengan adanya 

digitalisasi kamus ini diharapkan dapat mempermudah akses masyarakat Lampung untuk 

mencari kosakata bahasa daerah Lampung. Kemudahan pencarian kosakata bahasa daerah 

Lampung diharpakan dapat membantu dan meningkatkan kemampuan peserta didik yang 

dalam kurikulum masih terdapat muatan lokal mata pelajaran bahasa Lampung. 
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c. Buku Terjemahan Digital 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dengan adanya buku terjemahan digital Kantor Bahasa Provinsi Lampung berharap jumlah 

ketersediaan bahan bacaan digital yang dapat terpenuhi secara optimal dan dapat diakses 

kapan saja di laman Kantor Bahasa Provinsi Lampung. Harapan lain yang timbul yakni 

meningkatnya minat baca dan ketertarikan anak atau generasi muda untuk membaca karena 

buku bacaan digital telah dikemas dengan bentuk kekinian dan menarik. 

 

d. Inisiator Pembentukan APPBIPA Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung telah memfasilitasi terbentuk afiliasi  pengajar dan pegiat 

BIPA di Provinsi Lampung (APPBIPA). Dengan terbentuknya APPBIPA Kantor Bahasa 

Provinsi Lampung berharap dapat menjadi wadah para pegiat BIPA untuk melakukan 

program kerja dan bersinergi dalam rangka memajukan BIPA yang ada di provinsi Lampung. 
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e. Perjanjian Kerja Sama Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Kepolisian Daerah 

Lampung 

 

Perjanjian Kerja Sama Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Kepolisian Daerah Lampung 

bersepakat untuk melaksanakan kerja sama dibidang pelayanan kebahasaan dan penegakan 

hukum dalam bentuk perjanjian kerja sama.  

 

f. Perjanjian Kerja Sama Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi 

Lampung 

 

Perjanjian Kerja Sama Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Pemerintah Provinsi Lampung 

dibuat sebagai pedoman untuk menjalin sinergi dan terlaksananya program kerja dalam 

bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. 
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g. Perjanjian Kerja Sama Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Universitas 

Teknokrat Indonesia 

 

 

Perjanjian Kerja Sama Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Universitas Teknokrat 

Indonesia dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama 

sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. Perjanjian kerja sama ini juga 

dibuat dalam rangka melaksankan kerja sama dalam pengembangan dan pembinaan 

kebahasaan dan kesastraan pada Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka. 

 

h. Perjanjian Kerja Sama Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Universitas 

Muhammadiyah Kotabumi. 

 

Perjanjian Kerja Sama Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Universitas Muhammadiyah 

Kotabumi dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan koordinasi dan kerja sama 

sesuai dengan tugas, fungsi, dan wewenang masing-masing. Perjanjian kerja sama ini juga 



 

 
 

BAB III LAKIP 2022 
 

58 

dibuat dalam rangka melaksankan kerja sama dalam pengembangan dan pembinaan 

kebahasaan dan kesastraan pada Program Merdeka Belajar- Kampus Merdeka. 

 

i. Komitmen Bersama antara Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Forum Taman 

Baca Masyarakat (FTBM) Lampung 

 

 

 

 

 

 

 

Pada bulan Oktober 2022, KBPL dan FTBM Provinsi Lampung telah menandatangani piagam 

komitmen bersama dalam memajukan gerakan literasi yang ada di Provinsi Lampung. Selain 

itu, diharapkan juga adanya kolaborasi dan kerja sama yang terjalin antara KBPL dan FTBM 

Provinsi Lampung, yang sudah mempunyai cabang di beberapa kabupaten/kota. 

 

j. Komitmen Bersama Kantor Bahasa Provinsi Lampung dan Sekretaris 

Provinsi/Daerah Lampung dan Sosialisasi Program Kerja serta Layanan 

Kebahasaan, Kesastraan, dan Literasi KBPL. 
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Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan dan memasyarakatkan program kerja serta layanan 

kebahasaan, kesastraan, dan literasi KBPL. Tujuan lainnya adalah tercapainya sinergi/kerja 

sama antara KBPL, Sekretariat Provinsi Lampung, serta sekretariat kota dan sekretariat derah 

kabupaten di Provinsi Lampung. 

 

2. Penghargaan 

Pada tahun 2022, Kantor Bahasa Provinsi Lampung mendapatkan penghargaan sebagai 

berikut. 

a. Perolehan Nilai SAKIP A (84.10) 
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Perolehan nilai SAKIP A (84.10) merupakan salah satu pencapaian sekaligus 

penghargaan yang telah didapatkan Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 2022.  

 

Perolehan nilai SAKIP ini didapatkan melalui proses pada sistem yang terintegrasi 

dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang 

selaras dengan pelaksanaan ssistem akuntabilitas keuangan. Perolehan nilai SAKIP 

ini sebagai wujud nyata partisipasi Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam hal 

memenuhi kewajiban untuk mencatat dan melaporkan setiap penggunaan 

keuangan negara secara akuntabel sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

 

b. Perolehan Sinde Terbaik selama 1 Semester Tahun 2022 

 

 

 

c. Penghargaan yang diperoleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung dari 

Radar Lampung TV 
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Penghargaan yang diperoleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung dari Radar 

Lampung TV merupakan salah satu bentuk dedikasi dan peran aktif  dalam 

pelaksanaan pengembangan dan pembinaan bahasa dalam bentuk siaran yang 

berkualitas dan bermanfaat. 

 

3. Program Crosscutting/Collaborative 

UPT Kantor Bahasa Lampung berdasarkan Permendikbudristek No 12 Tahun 2022 bertugas 

sebagai pelaksana pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah 

kerja setempat. Sedangkan fungsinya antara lain 

a. melaksanakan pemetaan bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya; 

b. melaksanakan inventarisasi kosakata dan karya sastra di wilayah kerjanya; 

c. melaksanakan konservasi dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah di wilayah kerjanya; 

d. melaksanakan pemasyarakatan bahasa Indonesia di wilayah kerjanya; 

e. melaksanakan fasilitasi pelindungan dan pemasyarakatan bahasa dan sastra daerah di 

wilayah kerjanya; 

f. memberikan layanan kebahasaan dan kesastraan di wilayah kerjanya; 

g. melaksanakan kemitraan di bidang kebahasaan dan kesastraan; 

h. melaksanakan pemantauan dan evaluasi di bidang kebahasaan dan kesastraan di wilayah 

kerjanya; dan 

i. melaksanakan urusan Administrasi. 

 

Kantor Bahasa Provinsi Lampung selaku salah satu Unit Pelaksana Teknis di bawah Badan 

Bahasa juga memperoleh alokasi anggaran berdasarkan KKLP. Adapun struktur anggaran 

KKLP di Kantor Bahasa Provinsi Lampung sebagai berikut. 

 

Tabel 22. Pembagian Struktur Anggaran KKLP 

No KKLP Rincian Output Anggaran 

1 
KKLP Pelindungan dan 

Pemodernan 
Partisipan Pelindungan Satra 

(PN) 
  128.006.000  

  

2 
KKLP Perkamusan dan 

Peristilahan 
Produk Kodifikasi Bahasa   130.844.000  

3 KKLP Literasi 
Generasi Muda Terbina 

Program Literasi (PN) 
409.522.000  
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No KKLP Rincian Output Anggaran 

    
Komunitas Penggerak 

Literasi Terbina 
420.530.000  

4 
KKLP Pembinaan dan 

Bahasa Hukum 

Lembaga Terfasilitasi 

Layanan Profesional 

Kebahasaan 

249.254.000  

    Penutur Bahasa Terbina (PN)   209.333.000  

5 KKLP BIPA 
Lembaga Terfasilitasi 

Program BIPA (PN) 
  113.043.000  

6 KKLP Penerjemahan Produk Penerjemah     75.000.000  

7 Non-KKLP Layanan Perkantoran 3.852.160.000 

    Layanan Umum 705.605.000 

TOTAL 6.379.052.000 

 

Berdasarkan kebijakan anggaran KKLP tersebut, program-program yang ada di Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung didesain berbasis kolaborasi antar-KKLP sehingga setiap KKLP 

dapat fokus pada program yang sesuai dengan tugas dan fungsinya. Salah satu manfaat dari 

collaborative dan crosscutting program ini adalah berbagi peran yang jelas sehingga program 

atau kegiatan tidak tumpang tindih, yang mendukung kepada efisiensi penggunaan anggaran. 

Beberapa program berbasis collaborative dan crosscutting di Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung antara lain adalah sebagai berikut. 
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Sebagaimana terlihat pada program/kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Lampung di atas, 

penyelarasan dan crosscutting dilakukan pada sasaran target. Yang dimaksud dengan 

penyelarasan sasaran target adalah bahwa yang menjadi sasaran generasi muda terbina 

program literasi adalah para generasi muda. Dimana KKLP Pembinaan dan Bahasa 

Hukum lebih berfokus pada bagaimana pengutamaan bahasa pada generasi muda terbina 

sasaran tersebut sedangkan KKLP literasi meskipun juga menyasar pada generasi muda 

terbina, namun yang menjadi fokus sasaran generasi muda adalah generasi muda/siswa-

siswa yang mampu dalam penggunaan bahasa secara baik an benar.  

 

Melalui collaborative dan crosscutting program ini, peran Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung dengan pemerintah daearah jelas. Berikut ini salah satu contoh pembagian 

peran dalam Program Kolaboratif dalam rangka Pelindungan Bahasa. 

 

Tabel 23. Pembagian Peran dalam Program Kolaboratif dalam rangka Pelindungan 

Bahasa. 

No Tahapan Kegiatan 
Anggaran 

APBN APBD 

1 Koordinasi  √ 

2 Kegiatan Generasi Muda Terbina √  

3 
Kegiatan Lembaga Terfasilitasi Layanan 

Profesional Kebahasaan 
√  

4 Pelaksanaan Pemelajaran di luar kelas  √ 

5 Pemantauan  √ 

 

Program collaborative dan crosscutting yang dilakukan di Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung telah berdampak pada efisiensi anggaran, antara lain 

1. efisiensi pada desain anggaran program dan kegiatan karena berkurangnya program 

dan kegiatan yang tumpang tindih antar KKLP yang ada di Kantor Bahasa Provinsi 

Lampung; 

2. efisiensi sumber daya manusia karena setiap KKLP sudah berbagi peran secara jelas 

pada saat persiapan desain program sehingga intervensi yang dilakukan tidak 

tumpang tindih; dan 

3. efisiensi anggaran pelaksanaan kegiatan karena adanya pembagian pembebanan 

anggaran yang jelas antara Kantor Bahasa Provinsi Lampung dengan Pemerintah 

Daerah. 
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BAB IV  

PENUTUP 

 

Selama tahun 2022, Kantor Bahasa Lampung berhasil melaksanakan seluruh kegiatan untuk 

mendukung pencapaian target yang telah ditetapkan. Berikut ringkasan pencapaian indikator 

kinerja dan kinerja keuangan. 

 

 

 

Kinerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung tahun 2022, secara keseluruhan dinyatakan 

berhasil karena capaian rata-ratanya sebesar 128% dari 9 (sembilan) Indikator Kinerja 

Kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Capaian kinerja Kantor 

Bahasa Provinsi Lampung tahun 2022 secara keseluruhan mengalami peningkatan. Capaian 

kinerja tersebut turut didukung kinerja keuangan di tahun 2022 dengan penggunaan anggaran 

sebesar Rp5.774.568.472,- atau 99.16% dari total pagu sebesar Rp Rp5.823.740.000,-.  

 

 

 

 

 

Nominal

Penyerapan Anggaran

DIPA 2022 Realisasi

Rp5.774.568.472,00Rp5.823.740.000,00

99,16%

67%

33%

> 100% = 100%

3 IKK

6 IKK

9 IKK
128%

Capaian Kinerja 
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Dari hasil evaluasi kinerja, hal yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut. 

1. Meningkatkan jumlah ketersediaan dan kompetensi SDM  untuk melaksanakan kegiatan 

agar sesuai dengan beban kerja. 

2. Memberikan pemahaman dan pembinaan pada SDM tentang substansi kegiatan yang 

berorientasi pada target kinerja agar capaian perjanjian kinerja dapat terealisasi sesuai 

target. 

3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan jejaring media dalam penyebarluasan 

informasi terkait kegiatan dan keterbukaan informasi publik agar masyarakat mengetahui 

kontribusi Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam hal pengembangan, pembinaan, dan 

pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah. 

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung, beberapa fokus perbaikan 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut. 

1.  Melakukan monitoring dan evaluasi internal secara berkala atas progres capaian target 

Perjanjian Kinerja dan hasil evaluasi tersebut menjadi sumber data dalam melaporkan 

pengukuran kinerja. 

2. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya untuk perbaikan 

implementasi SAKIP. 

3. Melakukan perbaikan berkelanjutan atas mekanisme perencanaan program dan kegiatan 

untuk mengoptimalkan pencapaian kinerja. 

4.  Meningkatan kualitas SDM melalui peningkatan kompetensi. 
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2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama     : Eva Krisna

Jabatan  : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama     : E. Aminudin Aziz

Jabatan  : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji  akan mewujudkan target  kinerja  yang seharusnya sesuai  lampiran perjanjian
kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja  dari  perjanjian kinerja  ini  dan mengambil  tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa

E. Aminudin Aziz

Bandarlampung,30 Maret 2022

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Eva Krisna
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Target Kinerja

# Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Perjanjian

Kinerja 2022

1 [SK 1] Tersedianya produk
pengembangan bahasa dan sastra

[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan
bahasa dan sastra

2

2 [SK 2] Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam gerakan literasi
kebahasaan dan kesastraan

[IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang
terbina melalui program literasi
kebahasaan dan kesastraan

672

3 [SK 3] Terbinanya lembaga dalam
program kebahasaan dan
kesastraan

[IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina
penggunaan bahasanya

74

[IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak
literasi yang terbina

40

4 [SK 4] Meningkatnya jumlah
pemelajar BIPA

[IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa
Indonesia bagi penutur asing (BIPA)

45

5 [SK 5] Tersedianya produk
diplomasi bahasa

[IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan 5

6 [SK 6] Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pelindungan
bahasa dan sastra daerah

[IKK 6.1] Jumlah partisipan pelindungan
bahasa dan sastra daerah

22

7 [SK 7] Meningkatnya tata kelola
Kantor Bahasa Lampung

[IKK 7.1] Predikat SAKIP Kantor Bahasa
Lampung

BB

[IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas
pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa
Lampung

91
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No Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Rp. 258.850.000

2 2022 Pembinaan Bahasa dan Sastra Rp. 1.374.394.000

3 2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Rp. 4.707.765.000

4 6702 Penguatan Diplomasi Kebahasaan Rp. 188.043.000

TOTAL Rp. 6.529.052.000

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa

E. Aminudin Aziz

Bandarlampung,30 Maret 2022

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Eva Krisna
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Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung

Dengan
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Dalam rangka mewujudkan kinerja pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi
pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama     : Desi Ari Pressanti

Jabatan  : Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama     : E. Aminudin Aziz

Jabatan  : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji  akan mewujudkan target  kinerja  yang seharusnya sesuai  lampiran perjanjian
kinerja ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung
jawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian
kinerja  dari  perjanjian kinerja  ini  dan mengambil  tindakan yang diperlukan dalam rangka optimalisasi
pencapaian target Perjanjian Kinerja tersebut, baik dalam bentuk penghargaan maupun teguran.

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,

E. Aminudin Aziz

Bandarlampung,29 Desember 2022

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung,

Desi Ari Pressanti
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Target Kinerja

# Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan Target
Perjanjian

Kinerja 2022

1 [SK 1] Tersedianya produk
pengembangan bahasa dan sastra

[IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan
bahasa dan sastra

2

2 [SK 2] Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam gerakan literasi
kebahasaan dan kesastraan

[IKK 2.1] Jumlah penutur bahasa yang
terbina melalui program literasi
kebahasaan dan kesastraan

672

3 [SK 3] Terbinanya lembaga dalam
program kebahasaan dan
kesastraan

[IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina
penggunaan bahasanya

45

[IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak
literasi yang terbina

40

4 [SK 4] Meningkatnya jumlah
pemelajar BIPA

[IKK 4.1] Jumlah pemelajar bahasa
Indonesia bagi penutur asing (BIPA)

45

5 [SK 5] Tersedianya produk
diplomasi bahasa

[IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan 5

6 [SK 6] Meningkatnya partisipasi
masyarakat dalam pelindungan
bahasa dan sastra daerah

[IKK 6.1] Jumlah partisipan pelindungan
bahasa dan sastra daerah

22

7 [SK 7] Meningkatnya tata kelola
Kantor Bahasa Lampung

[IKK 7.1] Predikat SAKIP Kantor Bahasa
Lampung

BB

[IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas
pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa
Lampung

91



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

No Kode Nama Kegiatan Alokasi

1 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Rp. 258.850.000

2 2022 Pembinaan Bahasa dan Sastra Rp. 1.374.394.000

3 6702 Penguatan Diplomasi Kebahasaan Rp. 188.043.000

4 2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa

Rp. 4.002.453.000

TOTAL Rp. 5.823.740.000

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa,

E. Aminudin Aziz

Bandarlampung,29 Desember 2022

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung,

Desi Ari Pressanti



10/30/22, 9:07 AM ePlanning 2023

https://eplanning.kemdikbud.go.id/epl_rkt/2022/?op=KT70 1/4

Search:

No Nomenklatur Kode
Nama Satker / Unit / Program / Kegiatan / KRO / Rincian Output / Komponen /

Sumber Dana
Satuan

T.A. 2023 T.A. 2024 T.A. 2025 T.A. 2026

Volume Alokasi Volume Alokasi Volume Alokasi Volume Alokasi

1 Satker 660066 KANTOR BAHASA LAMPUNG 7.467.538 7.238.917 7.429.398 7.665.666

2 Unit 13 BADAN PENGEMBANGAN BAHASA DAN PERBUKUAN 7.467.538 7.238.917 7.429.398 7.665.666

3 Program 13.DH Program Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 2.461.541 2.534.733 2.610.090 2.687.681

4 Kegiatan 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 498.547 512.852 527.556 542.671

9 KRO 2021.DDA Penelitian dan Pengembangan Produk produk 1 176.856 1 181.511 1 186.276 1 191.154

10 RO 2021.DDA.001 Produk Kodifikasi Bahasa produk 1 176.856 1 181.511 1 186.276 1 191.154

11 Komponen 2021.DDA.001-
052

Pemerkayaan Kosakata 121.856 125.511 129.276 133.154

12 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 121.856 125.511 129.276 133.154

13 Komponen 2021.DDA.001-
053

Pengembangan Kamus 55.000 56.000 57.000 58.000

14 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 55.000 56.000 57.000 58.000

15 KRO 2021.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Orang 65 321.691 70 331.341 76 341.280 80 351.517

16 RO 2021.QDC.001 Partisipan pelindungan bahasa Orang 43 180.885 45 186.311 48 191.900 50 197.656

17 Komponen 2021.QDC.001-
051

Koordinasi antarinstansi dalam rangka implementasi model pelindungan bahasa
daerah

27.500 28.325 29.174 30.049

18 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 27.500 28.325 29.174 30.049

19 Komponen 2021.QDC.001-
052

Pemberdayaan penutur jati dalam mengimplementasikan model pelindungan bahasa
daerah

153.385 157.986 162.726 167.607

20 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 153.385 157.986 162.726 167.607

21 RO 2021.QDC.002 partisipan pelindungan sastra Orang 22 140.806 25 145.030 28 149.380 30 153.861

22 Komponen 2021.QDC.002-
051

Koordinasi antarinstansi dalam rangka implementasi model pelindungan sastra daerah 27.500 28.325 29.174 30.049

23 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 27.500 28.325 29.174 30.049

24 Komponen 2021.QDC.002-
052

Pemberdayaan pelaku sastra dalam mengimplementasikan model pelindungan sastra
daerah

113.306 116.705 120.206 123.812

25 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 113.306 116.705 120.206 123.812

26 Kegiatan 2022 Pembinaan Bahasa dan Sastra 1.668.983 1.719.051 1.770.619 1.823.737

Rekapitulasi Usulan Kinerja dan Anggaran RKT Tahun 2023 - 2026 

Show all rows Column visibility ExportPrevious Next

5 Sasaran 2021.04 Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra

6 Indikator 2021.04.01 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra Produk 1 1 1 1

7 Sasaran 2021.05 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah

8 Indikator 2021.05.02 Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah Orang 43 45 48 50

27 Sasaran 2022.31 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan
kesastraan

1

Copyright © 2020.
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No Nomenklatur Kode
Nama Satker / Unit / Program / Kegiatan / KRO / Rincian Output / Komponen /

Sumber Dana
Satuan

T.A. 2023 T.A. 2024 T.A. 2025 T.A. 2026

Volume Alokasi Volume Alokasi Volume Alokasi Volume Alokasi

32 KRO 2022.BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Lembaga 120 817.402 124 841.923 128 867.179 132 893.194

33 RO 2022.BDB.001 Lembaga Terfasilitasi Layanan Profesional Kebahasaan Lembaga 80 354.819 82 365.463 84 376.426 86 387.719

34 Komponen 2022.BDB.001-
051

Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum 201.602 207.650 213.879 220.295

35 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 201.602 207.650 213.879 220.295

36 Komponen 2022.BDB.001-
053

Pelayanan Profesional terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik 153.217 157.813 162.547 167.424

37 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 153.217 157.813 162.547 167.424

38 RO 2022.BDB.002 Komunitas Penggerak Literasi Terbina Lembaga 40 462.583 42 476.460 44 490.753 46 505.475

39 Komponen 2022.BDB.002-
051

Pemutakhiran profil komunitas penggerak literasi 38.500 39.655 40.844 42.069

40 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 38.500 39.655 40.844 42.069

41 Komponen 2022.BDB.002-
052

Pemberdayaan komunitas penggerak literasi 424.083 436.805 449.909 463.406

42 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 424.083 436.805 449.909 463.406

43 KRO 2022.QDC Fasilitasi dan Pembinaan Masyarakat Orang 674 851.581 696 877.128 718 903.440 740 930.543

44 RO 2022.QDC.001 Penutur bahasa terbina Orang 254 306.777 256 315.980 258 325.458 260 335.222

45 Komponen 2022.QDC.001-
054

Peningkatan Kemahiran Berbahasa 191.277 197.015 202.925 209.013

46 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 191.277 197.015 202.925 209.013

47 Komponen 2022.QDC.001-
055

Peningkatan Apresiasi Sastra 115.500 118.965 122.533 126.209

48 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 115.500 118.965 122.533 126.209

49 RO 2022.QDC.002 Penutur bahasa teruji Orang 120 94.330 130 97.160 140 100.075 150 103.077

50 Komponen 2022.QDC.002-
052

Pelaksanaan UKBI Adaptif Merdeka 94.330 97.160 100.075 103.077

51 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 94.330 97.160 100.075 103.077

52 RO 2022.QDC.003 Generasi muda terbina program literasi Orang 300 450.474 310 463.988 320 477.907 330 492.244

53 Komponen 2022.QDC.003-
051

Pemilihan Duta Bahasa penggerak literasi 155.804 160.478 165.292 170.251

54 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 155.804 160.478 165.292 170.251

55 Komponen 2022.QDC.003-
052

Pembinaan literasi generasi muda 294.670 303.510 312.615 321.993

56 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 294.670 303.510 312.615 321.993

57 Kegiatan 6702 Penguatan Diplomasi Kebahasaan 294.011 302.830 311.915 321.273

28 Indikator 2022.31.02 Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan
kesastraan

Orang 674 696 718 740

29 Sasaran 2022.32 Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan

30 Indikator 2022.32.01 Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya Lembaga 80 82 84 86

31 Indikator 2022.32.02 Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina Lembaga 40 42 44 46

58 Sasaran 6702.01 Meningkatnya Jumlah pemelajar BIPA
Copyright © 2020.

Version 2.0
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No Nomenklatur Kode
Nama Satker / Unit / Program / Kegiatan / KRO / Rincian Output / Komponen /

Sumber Dana
Satuan

T.A. 2023 T.A. 2024 T.A. 2025 T.A. 2026

Volume Alokasi Volume Alokasi Volume Alokasi Volume Alokasi

62 KRO 6702.DDA Penelitian dan Pengembangan Produk produk 5 169.664 5 174.753 5 179.996 5 185.396

63 RO 6702.DDA.001 Produk Penerjemahan produk 5 169.664 5 174.753 5 179.996 5 185.396

64 Komponen 6702.DDA.001-
052

Pelaksanaan Penerjemahan 169.664 174.753 179.996 185.396

65 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 169.664 174.753 179.996 185.396

66 KRO 6702.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga Lembaga 5 124.347 8 128.077 10 131.919 12 135.877

67 RO 6702.QDB.001 Lembaga Terfasilitasi Program BIPA Lembaga 5 124.347 8 128.077 10 131.919 12 135.877

68 Komponen 6702.QDB.001-
054

Pelayanan profesional terhadap lembaga penyelenggara program BIPA 124.347 128.077 131.919 135.877

69 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 124.347 128.077 131.919 135.877

70 Program 13.WA Program Dukungan Manajemen 5.005.997 4.704.184 4.819.308 4.977.985

71 Kegiatan 2020 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Badan Pengembangan
dan Pembinaan Bahasa

5.005.997 4.704.184 4.819.308 4.977.985

75 KRO 2020.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal Layanan 2 4.372.997 2 4.504.184 2 4.639.308 2 4.778.485

76 RO 2020.EBA.962 Layanan Umum Layanan 1 1.105.895 1 1.139.070 1 1.173.241 1 1.208.436

77 Komponen 2020.EBA.962-
051

Pelayanan Kerumahtanggaan dan Perlengkapan 19.888 20.484 21.099 21.732

78 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 19.888 20.484 21.099 21.732

79 Komponen 2020.EBA.962-
052

Pelayanan Perpustakaan 49.500 50.985 52.514 54.089

80 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 49.500 50.985 52.514 54.089

81 Komponen 2020.EBA.962-
053

Pelayanan Perencanaan dan Penganggaran Internal 86.388 88.979 91.649 94.398

82 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 86.388 88.979 91.649 94.398

83 Komponen 2020.EBA.962-
054

Pelayanan Pengelolaan Keuangan dan Perbendaharaan 44.379 45.710 47.082 48.494

84 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 44.379 45.710 47.082 48.494

85 Komponen 2020.EBA.962-
055

Pelayanan Barang Milik Negara 27.500 28.325 29.174 30.049

86 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 27.500 28.325 29.174 30.049

87 Komponen 2020.EBA.962-
056

Pelayanan SDM 372.178 383.343 394.843 406.688

88 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 372.178 383.343 394.843 406.688

89 Komponen 2020.EBA.962-
057

Pelayanan Organisasi dan Tata Kelola Internal 33.062 34.054 35.075 36.128

59 Indikator 6702.01.01 Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) Lembaga 5 8 10 12

60 Sasaran 6702.02 Tersedianya produk diplomasi bahasa

61 Indikator 6702.02.01 Jumlah produk penerjemahan Produk 5 5 5 5

72 Sasaran 2020.03 Meningkatnya tata kelola

73 Indikator 2020.03.01 Predikat SAKIP Predikat BB BB BB BB

74 Indikator 2020.03.02 Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-KL Nilai 91 91 91 91

Copyright © 2020.
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No Nomenklatur Kode
Nama Satker / Unit / Program / Kegiatan / KRO / Rincian Output / Komponen /

Sumber Dana
Satuan

T.A. 2023 T.A. 2024 T.A. 2025 T.A. 2026

Volume Alokasi Volume Alokasi Volume Alokasi Volume Alokasi

90 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 33.062 34.054 35.075 36.128

91 Komponen 2020.EBA.962-
058

Pelayanan Kehumasan dan Publikasi 390.500 402.215 414.281 426.709

92 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 390.500 402.215 414.281 426.709

93 Komponen 2020.EBA.962-
059

Pelayanan Monitoring dan Evaluasi Internal 82.500 84.975 87.524 90.149

94 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 82.500 84.975 87.524 90.149

95 RO 2020.EBA.994 Layanan Perkantoran Layanan 1 3.267.102 1 3.365.114 1 3.466.067 1 3.570.049

96 Komponen 2020.EBA.994-
001

Gaji dan Tunjangan 2.077.106 2.139.419 2.203.601 2.269.709

97 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 2.077.106 2.139.419 2.203.601 2.269.709

98 Komponen 2020.EBA.994-
002

Operasional dan Pemeliharaan Kantor 1.189.996 1.225.695 1.262.466 1.300.340

99 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 1.189.996 1.225.695 1.262.466 1.300.340

100 KRO 2020.EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal Unit 87 633.000 7 200.000 12 180.000 5 199.500

101 RO 2020.EBB.951 Layanan Sarana Internal Unit 87 633.000 7 200.000 12 180.000 5 199.500

102 Komponen 2020.EBB.951-
995

Pengadaan Kendaraan 350.000 0 0 0

103 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 350.000 0 0 0

104 Komponen 2020.EBB.951-
997

Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 283.000 200.000 180.000 199.500

105 Sumber Dana A RUPIAH MURNI 283.000 200.000 180.000 199.500

Copyright © 2020.
Version 2.0
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1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan
KANTOR BAHASA LAMPUNG

Tahun 2022

Pengukuran Indikator Kinerja Kegiatan

No Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja
Kegiatan

Satuan Target
PK

Target
Renaksi

Triwulanan

Capaian
Triwulanan

Analisis Progress Capaian



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

1 [SK 1.0]
Tersedianya produk
pengembangan
bahasa dan sastra

[IKK 1.1] Jumlah
produk
pengembangan
bahasa dan sastra

Produk 2 TW1 : 0

TW2 : 0

TW3 : 0

TW4 : 2

TW1 : 1

TW2 : 2

TW3 : 3.14

TW4 : 5.14

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Progres kegiatan produk pengembangan bahasa dan sastra telah selesai pada TW I yaitu pada RO kodifikasi bahasa dan progres
kegiatan pengembangan kamus masih dalam pengerjaan dan verifikasi data yang akan diselesaikan pada TW IV. Kegiatan
inventarisasi kosakata pada kabupaten tanggamus dilaksanakan pada tanggal 13--16 Februari 2022 menghasilkan 300 lema baru.
kegiatan inventarisasi kosakata pada kabupaten Lampung Barat dilaksanakan pada tanggal 22--25 Februari 2022 menghasilkan
400 lema baru. Kegiatan inventarisasi kosakata pada kabupaten Tulangbawang barat dilaksanakan pada tanggal 22--25 Februari
2022 menghasilkan 300 lema baru. Kegiatan invenarisasi kosakata bahasa daerah di tiga kabupaten tersebut memiliki target 1000
lema kosakata bahasa daerah Lampung. Setelah kegiatan inventarisasi kosakata akan dilanjutkan kegiatan lokakarya hasil
inventarisasi kosakata yang dilaksanakan tanggal 25 April 2022 di hotel Praba dengan jumlah peserta 20 orang, 2 panitia, dan 3
orang narasumber. Pada kegiatan lokakarya inventarisasi kosakata ini lema yang diperolah dari tiga kabupaten sebagai asal lema
baru dapat dipaparkan dan dianalisis secara bersama tim analis kata dan istilah KBPL, peserta, dan narasumber. Peserta yang
diundang pada kegiatan ini adalah penutur asli bahasa daerah Lampung, masyarakat punyimbang adat Lampung, dan guru bahasa
Lampung yang memang penutur asli bahasa daerah Lampung. Rangkaian kegiatan produk kodifikasi bahasa akan diakhiri dengan
tahap akhir yaitu kegiatan sidang komisi kosakata bahasa daerah yang direncanakan akan dilaksanakan pada bulan juli 2022
dengan jumlah peserta 10 orang, 1 orang panitia, dan 3 orang narasumber dari tim analis kata dan istilah Pusbanglin. Target akhir
dari rangkaian kegiatan ini diharapkan dapat memenuhi dan melengkapi 1000 lema kosakata daerah bahasa Lampung.
Kendala / Permasalahan :
Kendala pada produk pengembangan bahasa dan sastra adalah proses inventarisasi kosakata unik yang dapat diusulkan untuk
penyusunan kamus budaya Lampung terbatas. Kendala lain terdapat pada pengumpulan lema baru bahasa daerah Lampung
beraneka ragam. Kendala ini timbul karena jumlah penutur jati Lampung sedikit. Penutur jati Lampung yang masih sulit ditemui
karena jarak tempuh, jumlah yang sangat terbatas, dan penutur jati sulit diajak berkomunikasi. Oleh karena itu, pendekatan
dilakukan dengan cara menggandeng Pemda dan Pemkab di kabupaten yang dikunjungi untuk ikut serta dalam pengambilan data
inventarsasi kosakata bahasa daerah Lampung. Pendekatan yang dilakukan oleh tim analis kata dan istilah bertujuan untuk
memudahkan dalam proses pengumpulan data.
Strategi / Tindak Lanjut :
Berdiskusi dengan narasumber dalam hal mengupayakan pemenuhan target kosakata, melakukan pendekatan dan bersinergi
dengan Pemda kabupaten sehingga akan memudahkan tim analis kata dan istilah untuk segera melakukan pemetaan jumlah
penutur jadi bahasa Lampung dan dapat segera menghasilkan lema baru, membuat daftar lema bahasa daerah Lampung yang
benar-benar unik dan jarang dipakai sehingga lema-lema lama dan unik yang jarang dipergunakan dalam komunikasi atau
percakapan sehari-hari tersebut masih bisa di data dan tidak hilang/punah begitu saja.

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Kegiatan pada SK.1 Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra pada IKK 1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan
sastra. Progres kegiatan yang bisa dilaporkan telah sampai pada penyelesaian pengumpulan inventarisasi kosakata dan lokakarya
hasil inventarisasi kosakata. Kegiatan lanjutan yang akan segera dilakukan adalah sidangkomisi kosakata bahasa daerah yang
akan dilaksanakan pada tanggal 1--3 Agustus 2022 di kota Bandarlampung. Kegiatan sidang komisi kosakata bahasa daerah
lampung akan dilakukan selama tiga hari dengan jumlah peserta 15 orang, 1 orang panitia, dan 3 orang narasumber dari
Pusbanglin BPP Bahasa. Kegiatan sidang komisi kosakata bahasa daerah merupakan kegiatan terakhir pada rangkaian kegiatan
pemerkayaan kosakata. Hasil dari sidang komisi kosakata bahasa daerah diharapkan dapat menghasilkan lema baru pada
pemerkayaan kosakata. Hasil dari sidang kokata bahasa daerah merupakan pemikiran bersama antara tim analis kata dan istilah
KBPL, tim dari BPP Pusbanglin, dan peserta kegiatan yang terdiri dari praktisi pendidikan, guru, pemuka adat Lampung, dan
penutur jati bahasa daerah Lampung yang tergabung pada MPAL kota dan MPAL provinsi. Progres kegiatan kedua pada SK1 dan
IKK 1 yaitu pengembangan kamus. Kegiatan pengembangan kamus masih pada tahap penelahaan setiap lema baru yang
didapatkan. Setiap lema yang akan di unggah pada aplikasi UKBI harus melalui standar pembahasan pada sidang komisi kosakata
bahasa daerah. Oleh karena itu, kegiatan pengembangan kamus akan selesai dilaksanakan apabila sidang kosakata bahasa daerah
telah mendapatkan hasil keputusan bersama mengenai kelayakan pemilihan lema baru. Lema baru yang dinyatakan layak untuk
terpilih ditentukan pada sidang komisi kosakata bahasa daerah
Kendala / Permasalahan :
kendala atau permasalahan yang dihadapi pada SK 1 tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra dan IKK 1 jumlah
produk pengembangan bahasa dan sastra terdapat pada pengmbangan kamus. Pengembangan kamus dapat terlaksana dengan
baik dan optimal apabila kegiatan sidang komisi kosakata bahasa daerah telah selesai. Hasil dari sidang komisi yang akan di
unggah pada aplikasi UKBI. Kegiatan sidang komisi kosakata bahasa daerah akan dilaksanakan pada tanggal 1--3 Agustus 2022.
Setelah selesai kegiatan sidang tersebut diharapkan tim analis kata dan istilah harus segera mengunggah lema sesuai target yang
telah ditentukan.Pada SK 1 dan IKK 1 pada target PK ini belum menemui kendala atau hambatan yang membuat tidak
terlakasananya kegiatan. Kendala yang dihadapi masih bisa diatasi sehingga tahapan kegiatan berikutnya dapat dilaksanakan
sesuai dengan target yang ditentukan. Kegiatan ini akan diselesaikan pada TW III.
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi atau tindak lanjut yang bisa dilakukan sebagai aksi dari penyelesaian kegiatan adalah sebagai berikut. 1. Tim analis kata
dan istilah sudah merapikan lema baru yang didapatkan dari hasil kegiatan inventarisasi kosakata bahasa daerah. 2. Lema baru
yang dihasilkan dari pengambilan data telah dikelompokkan sesuai dengan jenis kata. 3. Data yang akan diunggah di aplikasi UKBI
adalah lema yang telah melalui tahap verifikasi dari tim analis kata dan istilan KBPL yang tentu saja didampingi oleh tim kamus
dari Pusbanglin. Apabila tiga tahapan teknis pelaksanaan kegiatan tersebut sudah dilaksanakan maka tim analis kata dan istilah
dapat dengan cepat dan tepat untuk menyelesaikan target pemenuhan serta meminimalisasi kesalahan pada penginputan lema.
Tim analis kata dan istilah akan menyelesaikan kegiatan pada SK 1 dan IKK 1 sesuai dengan target yang ada PK 2022 secara benar
dan memeroleh hasil yang optimal.

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Target terealisasi pada TW III. Ada satu kegiatan lagi yang belum dilakukan yaitu forum diskusi penyusunan kamus budaya
Lampung yang masih dalam proses revisi POK. Kegiatan tersebut akan dilaksanakan pada tanggal 25 Oktober 2022. Hal ini
dilakukan untuk proses optimalisasi realiasasi anggaran. Pada IKK ini per 12 Oktober 2022 capaian realisasi anggaran sebesar
74.34%.
Kendala / Permasalahan :
Kendala pada produk pengembangan bahasa dan sastra adalah progres inventarisasi kosakata telah teratasi dengan pancapaian
pengumpulan target lema 800 sudah tercapai. Saat ini yang telah dilakukan tim analis kata dan istilah KBPL sedang melakukan
penyusunan kegiatan forum diskusi pengembangan kamus budaya Lampung.
Strategi / Tindak Lanjut :
Berdiskusi dengan narasumber dalam hal mengupayakan pemenuhan target kosakata, melakukan pendekatan dan bersinergi
dengan Sekprov dan Sekda.

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung selama triwulan IV dalam menunjang pencapaian SK
Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra dengan IKK Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra sebagai
berikut. Produk Kosakata yang akan diusulkan pada KBBI telah didiskusikan secara berjenjang dengan empat tahapan, yaitu
kegiatan inventarisasi, lokakarya, sidang komisi kosakata bahasa daerah, dan diskusi kelompok terpumpun. Diskusi kelompok
terpumpun kamus budaya Lampung adalah kegiatan terakhir yang dilaksanakan tanggal 11 November 2022. Capaian dari kegiatan
jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra adalah 1000 lema yang kemudian dipilih menjadi 800 lema sesuai dengan
capaian yang harus diperoleh tim analis kata dan istilah pada tahun 2022. Proses pengayaan kosakata ini melibatkan tim analis
kata dan istilah dan narasumber yang mumpuni dan telah dilibatkan dalam proses inventarisasi kosakata. Hasil dari inventariasi
kosakata sebagai sarana pendukung dalam penyusunan kamus budaya lampung telah di invetarisasi dan dilaporkan dalam capaian
program kerja KKLP Perkamusan dan Peristilahan. Capaian IKK tim analis kata dan istilah berupa 800 lema tersebut akan
dimasukkan dalam kamus budaya Lampung yang berbasis digital. Capaian IKK pada Jumlah produk pengembangan bahasa dan
sastra pada triwulan IV adalah 2 produk. Capaian tersebut sesuai dengan rencana aksi yang telah ditetapkan.
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi Kantor Bahasa Provinsi Lampung selama triwulan IV dalam rangka pencapaian IKK Jumlah produk
pengembangan bahasa dan sastra adalah waktu pelaksanaan kegiatan Sidang Komisi Bahasa Daerah (SKBD) yang terbatas. SKBD
dilaksanakan selama 3 hari efektif, sedangkan target kosakata yang ada sebanyak 800 kosakata. Hal ini menjadi masalah karena
idealnya validasi kosakata bahasa daerah yang dapat dilakukan setiap harinya selama SKBD adalah maksimal 70 kosakata
sehingga selama tiga hari efektif pelaksanaan SKBD hanya akan diperoleh sebanyak 210 kosakata. Dengan demikian, akan ada
590 kosakata yang tidak dapat divalidasi selama SKBD.
Strategi / Tindak Lanjut :
Adapun strategi yang telah ditempuh Kantor Bahasa Provinsi Lampung selama triwulan IV dalam mengatasi kendala/permasalahan
yang menghambat capaian IKK Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra adalah mengurangi jam istirahat dan menambah
waktu SKBD setiap harinya untuk menambah capaian kosakata yang dapat divalidasi. Dengan strategi ini, selama tiga hari
kegiatan diperoleh 210 kosakata yang berhasil divalidasi. Strategi ini cukup berhasil dalam meningkatkan capaian validasi
kosakata yang idealnya hanya 210 kosakata menjadi 300 kosakata. Selanjutnya, untuk kosakata yang belum tervalidasi, yaitu
sebanyak 500 kosakata dilakukan validasi secara daring melalui aplikasi zoom. Strategi ini cukup berhasil karena terbukti sebanyak
800 kosakata yang diusulkan pada bulan November ini selesai divalidasi.
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2 [SK 2.0]
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat dalam
gerakan literasi
kebahasaan dan
kesastraan

[IKK 2.1] Jumlah
penutur bahasa
yang terbina melalui
program literasi
kebahasaan dan
kesastraan

Orang 672 TW1 : 384

TW2 : 384

TW3 : 612

TW4 : 672

TW1 : 384

TW2 : 653

TW3 : 881

TW4 : 990

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Kegiatan meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan terdiri dari beberapa kegiatan
utama, diantaranya kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi penegak hukum, peningkatan apresiasi sastra,
penyusunan instrumen UKBI adaftif merdeka, pemilihan duta bahasa penggerak literasi, dan pembinaan literasi generasi muda.
Pada kegiatan pertama yang masuk pada SK 2 adalah peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi penegak hukum. Kegiatan
ini telah dilaksanakan di dua kabupaten yaitu Metro pada tanggal 9--11 Maret 2022 dan di kabipaten Lampung Utara pada tanggal
17--19 Maret 2022. Kedua kegiatan tersebut dilakukan selama tiga hari dengan jumlah peserta 30 orang, 3 orang panitia, dan 3
orang narasumber. Kegiatan kedua pada SK 2 adalah peningkatan apresiasi sastra. Kegiatan ini akan dilaksanakan pada tanggal
11--13 Juli 2022 di Way kanan dan tanggal 14--16 Juli 2022 di kabupaten Mesuji. Kedua kegiatan peningkatan apresiasi sastra ini
akan dilaksanakan selama tiga hari dengan jumlah peserta 30 orang, 3 orang panitia, dan 2 orang narasumber. Kegiatan ketiga
pada SK 2 adalah penyusunan instrumen UKBI adaftif merdeka yang telah dilaksanakan di kota Bandarlampung pada tanggal 1--2
Maret 2022. Kegiatan berlangsung selama 2 hari dengan jumlah peserta 50 orang, 5 orang panitia, dan 3 oarang narasumber.
Kegiatan keempat pada SK 2 adalah pemilihan duta bahasa penggerak literasi. Kegiatan ini telah dilaksanakan selama bulan
februari 2022 untuk tahap seleksi kegiatan ini berhasil mengumpulkan 531 orang peminat dan tentu saja akan diseleksi dan yang
akan masuk dalam tahap selanjutnya yaitu final. Pada tahap final yang dilaksanakan tanggal 24 Maret 2022 di hotel emersia telah
menghasilkan 12 orang pemenang ( 6 pasang untuk masing-masing kategori pemenang). Kegiatan kelima pada SK 2 adalah
pembinaan literasi generasi muda. Untuk kegiatan jambore literasi akan dilaksanakan pada tanggal 11-13 Oktober 2022 di kota
Bandarlampung dengan jumlah peserta 50 orang, 5 orang panitia, dan 3 orang narasumber. Kegiatan jambore sastra adalah bagian
dari kegiatan pembinaan komunitas literasi yang telah dilaksanakan di kabupaten Lampung Utara pada tanggal 7--8 Februari 2022.
Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dengan jumlah peserta 20 orang, 2 orang panitia, dan 3 orang narasumber.
Kendala / Permasalahan :
kKndala atau permasalahan yang dihadapi untuk semua sasaran kegiatan pada SK 2 ini adalah proses penyesuaian dari keadaan
covid 19. Kegiatan yang bersifat tatap muka dapat dilaksanakan sesuai penjadwalan apabila panitia dapat dengan cepat
berkoordinasi mengurus perizinan pelaksanaan kegiatan dengan pihak Pemkab setempat dan satgas covid 19. Kendala lain yang
muncul untuk pembinaan komunitas literasi muda adalah pendataan atau pemetaan jumlah pemuda penggiat literasi belum
terukur dan terdata dengan rapi sehingga panitia perlu mendata ulang dan memfasilitasi kebutuhan di setiap komunitas literasi.
Salah satu kegiatan yang sangat produktif dan cepat terima oleh penggiat literasi adalah pendistribusian buku cerita anak yang
langsung dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar anak di komunitas lietarasi.
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan percepatan realisasi penyelesaian kegiatan pada TW II dengan cara melakukan pendekatan kepada Pemkab setempat
sehingga kegiatan tidak tertunda dan mendapatkan izin keramaian oleh pihak satgas covid 19. Strategi yang bersifat teknis adalah
masing-masing koordinator harus memiliki program kerja untuk segera menyelesaikan kegiatan. Program kerja ini disusun
bertujuan untuk mendata progres kegiatan secara cepat dan tepat

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progres kegiatan pada SK 2 meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan dan pada IKK
2.1 jumlah penutur bahasa terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan yaitu sudah pada tahap penyelesaian
kegiatan. Beberapa kegiatan yang terangkum pada SK 2 dan IKK 2 akan dijelaskan dan diuraikan sebagai berikut. 1. Kegiatan
peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi penegak hukum sudah dapat terselesaikan pada TW II dengan jumlah capaian 90
orang. 2. Kegiatan peningkatan apresiasi sastra yang terangkum dalam kegiatan bengkel teater dan prosa bagi generasi dan
festival musikalisasi puisi belum selesai dilaksanakan. Target kegiatan ini akan diselesaikan pada TW III yaitu akan dilaksanakan
pada bulan Oktober untuk menyambut bulan bahasa. 3. Kegiatan penutur bahasa teruji dalam hal ini tentang penyusunan
instrumen UKBI Adaftif merdeka baru menyelesaikan separuh dari terget kegiatan, target semula kegiatan ini berjumlah 100 orang
baru terselesaikan 50 orang, pemenuhan target untuk 50 orang penutur bahasa teruji akan diselesaikan pada TW III tepatnya
selesai di bulan Agustus 2022. 4. Untuk kegiatan generasi muda terbina program literasi yaitu pada kegiatan pemilihan duta
bahasa penggerak literasi yang semula target pencapaiannya berjumlah 294 orang telah berhasil diselesaikan pada TW I dengan
capaian melebihi dari target yaitu berjumlah 531 orang. Kegiatan pembinaan literasi generasi muda yang belum terlakasana
adalah kegiatan jambore literasi yang akan diselesaikan pada TW III tepatnya pada tanggal 19--21 Juli 2022 dengan jumlah peserta
kegiatan 50 orang, panitia 5 orang dan 3 orang narasumber. kegiatan terakhir pada sub kegiatan ini adalah pembinaan anggota
komunitas literasi di lima kabupaten. Kegiatan ini sudah terlaksana dengan baik dan memeroleh hasil sesuai dengan target yang
ditentukan dan dapat tercapat dengan hasil yang baik.
Kendala / Permasalahan :
Kendala dan permasalahan yang ditemui pada SK 2 meningkatnya partisipasi masyarakat dalam gerakan litersi kebahasaan dan
kesastraan dan IKK 2.1 jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan bisa dikatakan
tidak menemui kendala yang terlalu sulit. Kendala yang dihadapi dapat diselesaikan dengan baik. Tim dari setiap kegiatan yang
ditunjuk pada SK dan IKK 2 ini telah mempersiapkan dan memperhitungkan hal-hal apa saja yang akan terjadi dengan menyiapkan
solusi dari kendala tersebut. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan menemui kendala makan tim yang ditunjuk dengan cepat dapat
menyelesaikan. Solusi dan tindaklanjut atas timbulnya kendala di lapangan telah diprediksi dan langsung dicarikan solusi agar
kegiatan tetap terlaksana dan memeroleh hasil yang sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi atau tindak lanjut untuk SK 2dan IKK 2 lebih pada penajaman dan kejelian setiap ketua tim atau koordinator untuk
memetakan semua kendala dan masalah yang akan terjadi pada penyelesaian kegiatan. Adapun strategi yang dilakukan adalah
sebagai berikut. 1. Ketua tim atau koordinator harus terlebih dahulu membuat program kerja yang memuat sasaran dan tujuan
kegiatan. 2. Ketua tim atau koordinator kegiatan lebih dulu memetakan kendala atau solusi yang harus disiapkan untuk
melaksankan kegiatan. 3. Ketua tim atau koordinator kegiatan harus dapat memikirkan dan memenuhi target dari setiap kegiata.
Pemenuhan atas hasil capaian tidak saja melihat pada capaian pemenuhan output kegiatan melainkan harus lebih mengedepankan
pada hasil capaian outcome kegiatan. Hasil capaian diharapkan terpenuhi dengan maksimal dan dapat bermanfaat pada pengguna
atau masyarakata.

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Target terealisasi pada TW III. Optimalisasi kegiatan telah dilakukan dengan hasil capaian per 12 Oktober 2022 97,36%.
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapai tim pembinaan komunitas literasi muda adalah pendataan atau pemetaan jumlah pemuda penggiat literasi
belum terukur dan terdata dengan rapi sehingga panitia perlu mendata ulang dan menfasilitasi kebutuhan di setiap komunitas
literasi. Salah satu kegiatan yang sangat produktif dan cepat diterima oleh penggiat literasi adalah pendistribusian buku cerita
anak yang langsung dapat digunakan sebagai salah satu bahan ajar anak di komunitas literasi. Satu kegiatan telah dilaksanakan
pada tanggal 10--11 Oktober 2022 yaitu kegiatan Bengkel Teater dan Prosa bagi Generasi Muda.
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan percepatan realisasi penyerapan anggaran TW III dengan cara melakukan pendekatan kepada Sekprov dan Sekda
mengenai hal yang bersifat teknis pelaksanaan kegiatan dan masing-masing koordinator harus memiliki program kerja untuk
segera menyelesaikan kegiatan. Program kerja disusun bertujuan untuk mendata progres kegiatan secara cepat dan tepat.

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Kegiatan yang dilaksanakan Kantor Bahasa Provinsi Lampung selama triwulan IV dalam mendukung pencapaian SK Meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam gerakan literasi kebahasaan dan kesastraan dengan IKK Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui
kegiatan generasi muda terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dan penutur bahasa teruji. Kegiatan ini
merupakan capaian yang efisien karena melebihi target sejumlah 268 orang. Pada kegiatan penutur bahasa Indonesia teruji
pencapaian juga melebihi target sebanyak 50 orang. Capaian IKK Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi
kebahasaan dan kesastraan dan penutur bahasa teruji pada capaian di triwulan IV ini, secara keseluruh capaian IKK Jumlah penutur
bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan sebanyak 612 orang. Capaian tersebut melebihi target
total yang telah ditetapkan.
Kendala / Permasalahan :
Pada Triwulan IV tidak ditemukan kendala dalam pencapaian target IKK Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program
literasi kebahasaan dan kesastraan karena target yang ditatapkan telah tecapai pada triwulan III.
Strategi / Tindak Lanjut :
Meskipun tidak ditemukan kendala selama triwulan IV, Kantor Bahasa Provinsi Lampung mengupayakan peningkatan capaian IKK
pada Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui program literasi kebahasaan dan kesastraan dan Jumlah penutur bahasa yang
teruji melalui program kerja yang efektif. Strategi yang digunakan adalah memanfaatkan dana yang tersedia dengan pencapaian
yang dapat melebihi target dari rencana aksi yang telah ditentukan.
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3 [SK 3.0] Terbinanya
lembaga dalam
program
kebahasaan dan
kesastraan

[IKK 3.1] Jumlah
lembaga yang
terbina penggunaan
bahasanya

Lembaga 74 TW1 : 0

TW2 : 44

TW3 : 74

TW4 : 74

TW1 : 0

TW2 : 44

TW3 : 74

TW4 : 74

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Kegiatan terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan dengan IKK jumlah lembaga yang terbina pengguna
bahasanya terdiri dari beberapa kegiatan yaitu peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi instansi pemerintah dan
pelayanan profesional terhadap pengguna ruang publik. Kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa bagi instansi pemerintah di
kabupaten Pringsewu dijadwalkan pada tanggal 23--25 Mei 2022, tanggal 1--3 Juni 2022 di kabupaten Lampung Selatan, dan pada
tanggal 13--15 Juni 2022 di kabupaten Lampung Barat. Kegiatan ini dilaksanakan bertujuan untuk meningkatkan kemahiran
berbahasa Indonesia bagi instansi pemerintah dengan jumlah peserta di masing -masing kabupaten adalah 50 orang, 5 orang
panitia, dan 3 orang narasumber. Kegiatan kedua pada IKK ini adalah kegiatan pelayanan profesional terhadap pengguna ruang
publik. Kegiatan ini belum dilaksanakan dan dijadwalkan pelaksanaannya pada bulan oktober untuk memeriahkan kegiatan bulan
bahasa. Koordinator kegiatan pelayanan profeional terhadap pengguna ruang publik sudah melakukan koordinasi dan membuat
program kerja untuk persiapan pelaksanaan kegiatan. Peserta kegiatan ini berjumlah 50 orang yang berasal dari 15
kabupaten/kota.
Kendala / Permasalahan :
Tidak ada kendala hanya saja kegiatan ini memang dijadwalkan akan dilaksanakan pada TW II yaitu akan dilaksanakan pada bulan
Mei dan Juni 2022. Koordinator kegiatan akan melakukan koordinasi dan monitoring terlebih dahulu sebelum kegiatan dilaksanakan
di setiap kabupaten. Monitoring atau pendataan terhadap jumlah instansi yang bisa ikut hadir dalam kegiatan amat sangat penting
dikarenakan untuk menghindari peserta yang hadir berasal dari instansi yang sama.
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan inventarisasi jumlah lembaga terbina pengguna bahasa yang belum terfasilitasi, koordinasi dengan pihak terkait seperti
Pemda dan Pemkab, dan melakukan pendataan terhadap jumlah lembaga terbina yang sudah mengikuti pembinaan dan yang
belum mengikuti sehingga prioritas kegiatan akan tertuju pada wilayah kabupaten yang instansi pemerintahnya belum sama sekali
mendapatkan pembinaan dari Kantor Bahasa Provinsi Lampung. kegiatan kedua berupa pelayanan profesional terhadap pengguna
ruang publik belum dilaksanakan koordinator dan panitia kegiatan telah melakukan penjaringan peserta baik secara daring
maupun luring. Hal ini merupakan salah satu strategi yang ditempuh agar jumlah peserta yang diinginkan terpenuhi.

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progres kegiatan pada SK 3 terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan dan pada IKK 3.1 jumlah lembaga
yang terbina pengguna bahasanya berada tahap penyelesaian. Untuk kegiatan peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi
instansi pemerintah telah diselesaikan pada TW II ini dengan capaian target 44 lembaga untuk empat kegiatan yang dilakukan di
empat kabupaten yaitu kabupaten Lampung Selatan, Pringsewu, Pesawaran, dan Lampung Barat. Pada SK 3 dan IKK 3.1 ini ada
satu kegiatan yang masih dalam proses pengerjaan yaitu kegiatan pelayanan profesional terhadap lembaga pengguna bahasa di
ruang publik. Kegiatan ini memang sudah terjadwal akan diselesaikan pada TW III yaitu pada bulan September dan pemberian
uang pembinaan akan dilakukan pada malam puncak pelaksanaan kegiatan bulan bahasa di bulan Oktober. Kegiatan pelayanan
profesional terhadap lembaga pengguna bahasa di ruang publik diharapkan akan memeroleh pemenuhan capaian target yaitu 30
lembaga pengguna bahasa di ruang publik. Dengan pemenuhan capaian target 74 lembaga maka target pada SK 3 dan IKK 3.1
dapat dikatakan berhasil dan capaiaan yang dihasilkan sesuai target yang ada pada renja kegiatan KBPL.
Kendala / Permasalahan :
Kendala atau permasalahan ppada SK 3 dan IKK 3.1 kali ini tidak menemui kendala yang sulit untuk di siasati. Adapun pada TW II
kali ini belum bisa menyelesaikan target sesuai dengan target PK 2022 dikarenakan pelaksanaan kegiatan memang sudah
terjadwal akan selesai pada September dan berakhir pada kegiatan penganugerahan pemenang di bulan Oktober 2022. Tepatnya
pada perayaan kegiatan bulan bahasa. Oleh sebab itu, pemenuhan target untuk SK 3 dan IKK 3.1 akan selesai pada TW III.
Pemenuhan target ini diharapkan dapat memberikan manfaat pada setiap lembaga pengguna bahasa di ruang publik.
Strategi / Tindak Lanjut :
Startegi atau tindaklanjut yang bisa diupayakan untuk penyelesaian SK 3 dan IKK 3.1 adalah sebagai berikut 1. Ketua tim atau
koordinator kegiatan harus mampu memberikan penjelasan mengenai sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan kepada tim
erlebih dahulu. Hal ini diharuska adanya pembinaan terlebih dahulu pada anggota tim agar dalam pencarian peserta kegiatan
dapat difokuskan pada lembaga profesional yang ada tugas dan fungsi kesehariannya bergelut pada kegiatan bahasa dan hukum.
2. Ketua tim atau koordinator kegiatan terlebih dahulu sebelum memulai kegiatan harus memetakan jumlah peserta yang akan
diundang untuk hadir dalam kegiatan. Pemetaan jumlah peserta ini bertujuan agar setiap lembaga yang melakukan pelayanan
terhadap bahasa dan hukum dapat ikut serta seecara menyeluruh. harapannya adalah keberanekaragaman peserta dari instasi
yang berbeda diharapkan akan mendapatkan hasil yang baik. Semakin banyak lembaga yang mengetahui program kerja KBPL
akan lebih baik pula hasil yang akan diperoleh. Dengan kata lain tugas KBPL yang salah satunya adalah pelayanan dalam hal
kebahasaan dan kesastraan dapat berhasil dan memeroleh capaian target yang sempurna. Tidak hanya sekadar memikirkan
capaian output atas terserapnya anggaran secara maksimal akan tetapi sudah memikirkan apa yang didapatkan atau dihasilkan
dari kegiatan tersebut untuk lembaga itu sendiri. Keberhasilan dapat diukur melalui keberhasilan lembaga ketika mereka mampu
mengimplementasikan ilmu yang telah diajarkan untuk dapat dipraktikkan langsung pada keseharian pelakasanaan tugas
diinstansi masing-masing.

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Target terealisasi pada TW III. Ketercapaian realisasi anggaran belum maksimal karena masih ada satu kegiatan yaitu Lomba
Wajah Bahasa se Prov Lampung 15 kab kota yang akan dilaksanakan pada tanggal 3 November 2022. Capaian realiasasi anggaran
per 12 Oktober 2022 90.96%.
Kendala / Permasalahan :
Kegiatanyang belum dilaksanakan pada SK ini yaitu penghargaan Pelayanan Profesional terhadap Lembaga Pengguna Bahasa di
Ruang Publik Lomba Wajah Bahasa Se-Provinsi Lampung di 15 Kabupaten/Kota. Untuk kegiatan ini terjadwalkan akan dilaksanakan
pada TW III tanggal 3 November 2022.
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan koordinasi terhadap Sekprov dan Sekkab atau dinas terkait, untuk melakukan pendekatan dan memberikan mengenai
kegiatan pembinaan Pelayanan Profesional Bidang Bahasa dan Hukum pada peningkatan kemahiran berbahasa Indonesia bagi
Instansi Pemerintah secara berkelanjutan.

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Rangkaian kegiatan yang menunjang capaian IKK Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya telah selesai dilaksanakan
pada triwulan III. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi kegiatan Audiensi, Sosialisasi, Pendampingan, dan Evaluasi Layanan
Profesional Kebahasaan pada Lembaga Badan Hukum dan Ruang Publik. Dari rangkaian kegiatan tersebut telah diperoleh capaian
IKK Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya sebanyak 74 lembaga. Capaian ini sesuai dengan target yang telah
ditetapkan dalam rencana aksi. Target PK pada SK 3 dan IKK 3.1 telah direvisi menjadi 45 Lembaga
Kendala / Permasalahan :
Pada Triwulan IV tidak ditemukan kendala dalam pencapaian target IKK Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya
karena semua rangkaian kegiatan yang mendukung capaian IKK ini telah selesai dilaksanakan pada triwulan III. Kendala dan
permasalahan yang timbul telah diselesaikan pada kegiatan koordinasi awal ketika pelaksanaan belum dimulai. Segala
permasalahan dan kendala yang dianggap akan muncul sudah didiskusikan dan telah mendapatkan solusi yang efektif dalam hal
penyelesaian kegiatan.
Strategi / Tindak Lanjut :
Meskipun tidak ditemukan kendala dalam pencapaian IKK Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya selama triwulan IV,
guna meningkatkan semangat para lembaga sasaran dalam pengutamaan bahasa negara di ruang publik pada tahun-tahun
berikutnya, Kantor Bahasa Provinsi Lampung melakukan pembinaan dengan cara melakukan kegiatan monitoring pada kabupaten
tertentu.
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4 [SK 3.0] Terbinanya
lembaga dalam
program
kebahasaan dan
kesastraan

[IKK 3.2] Jumlah
komunitas
penggerak literasi
yang terbina

Lembaga 40 TW1 : 28

TW2 : 39

TW3 : 39

TW4 : 40

TW1 : 28

TW2 : 39

TW3 : 79

TW4 : 80

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Progres kegiatan komunitas penggerak literasi terbina belum terlaksana secara menyeluruh, tiga dari kegiatan sudah dilaksanakan,
masih tersisa satu kabupaten yang belum melaksanakan kegiatan. Kegiatan pemetaan literasi yang sudah terlaksana antaralain
sebagai berikut tanggal 27--29 Januari 2022 telah terlaksana di kabupaten Lampung Utara, tanggal 1--3 Februari 2022 telah
terlaksana di kabupaten Tanggamus, dan tanggal 8--10 Februari telah terlaksana di kabupaten Lampung Selatan. Satu Kabupaten
yang tersisa adalah kabupaten Pesisir Barat yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 12--14 april 2022. Koordinasi dan
pendataan pelaksanaan kegiatan peningkatan mutu komunitas literasi di daerah 3 T terus dilakukan. Saat ini koordinator kegiatan
sudah membuat program kerja dalam rangka persiapan pelaksanaan kegiatan. Kegiatan pengingkatan mutu komunitas literasi di
daerah 3T akan dilaksanakan secara serentak pada tanggal 5--9 juli 2022 di tiga kabupaten yaitu Pesisir Barat, Lampung Barat, dan
Mesuji.
Kendala / Permasalahan :
Peserta komunitas majemuk merupakan salah satu kendala dalam menyamakan pola pengajaran, pendataan pesrta komunitas
yang masih belum terpola, keberanekaragaman latar belakang komunitas penggerak literasi pun menjadi salah satu kendala yang
dihadapi, belum adanya keseragaman atas visi dan misi komunitas literasi yang dipengaruhi oleh latar belakang suku dan budaya
penduduk setempat.
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan koordinasi terhadap Pemda dan Pemkab atau dinas terkait, melakukan pendekatan terhadap kepala desa atau kepala
suku di setiap kabuten, memberika pembinaan mengenai manfaat dari kegiatan pembinaan komunitas literasi dan berupaya
melakukan pembinaan pada peserta komunitas baca secara berkelanjutan.

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progres kegiatan SK 3 terbina lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan dan IKK 3.2 jumlah komunitas penggerak
literasi terbina pada kegiatan 1. Pemuktahiran profil komunitas penggerak literasi. Kegiatan ini berbasis website bertujuan untuk
pendataan komunitas yang ada di Bandarlampung. Kegiatan ini memiliki dua program utama yaitu pengembangan website
program aplikasi profil literasi dan penyusunan data profil komunitas literasi. Kegiatan ini baru terserap 41.47%, keterserapan
dalam yang belum optimal ini dikarenakan pendataan jumlah komunitas yang masuk pada aplikasi profil literasi belum selesai. 2.
Kegiatan pemberdayaan komunitas literasi terdiri dari beberapa kegiatan yaitu Pemetaan Literasi di empat Kabupaten,
peningkatan mutu komunitas literasi, dan peningkatan mutu komunitas literasi daerah 3T. Dua dari tiga kegiatan tersebut telah
terselesaikan, yang tersisa adalah kegiatan peningkatan komunitas literasi daerah 3T. komunitas literasi daerah 3T yang
rencananya akan dilaksanakan di 3 Kabupaten yaitu Mesuji, Pesisir Barat, dan Lampung Barat. Kegiatan peningkatan komunitas
literasi daerah 3T di kabupaten Mesuji akan dilaksanakan pada tanggal 4--8 Juli 2022, untuk Kabupaten Pesisir Barat akan
dilaksanakan pada 11--15 Juli 2022, dan untuk kabupaten Lampung barat akan dilaksanakan pada tanggal 25--29 Juli. 2022. Jadwal
dari kegiatan peningkatan mutu komunitas literasi daerah 3T akan terselesaikan pada akhir bulan Juli 2022. Target capaian yang
pada TW II ini belum sepenuhnya terpenuhi akan dipenuhi secara utuh pada TW III. Kegiatan penigkatan mutu komunitas literasi di
wilayah 3T adalah salah satu bentuk perhatian sebagai bentuk kerja nyata KBPL untuk menyentuh bagian daerah kabupaten
terluar yang ada di Provinsi Lampung. Hal ini merupakan upaya untuk menghilangkan pendapat mengenai pemilihan wilayah kota
saja yang akan menjadi program kerja KBPL. Daerah terluar yang akan dikunjungi dan dilakukan pembinaan komunitas literasi
adalah daerah terluar dan sulit untuk mendapatkan akses dari manapun. Kesulitan menjangkau daerah 3T sering kali
mengakibatkan daerah tersebut terisolasi dari perubahan atau era golablisasi yang telah lama bisa dinikmati oleh masyarakat kota
yang berdomisili di kota Bandarlampung.
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pada SK 3 dan IKK 3.2 lebih terasa pada kegiatan peningkatan mutu
komunitas literasi di daerah 3T. kendala yang ditemui oleh tim penggerak literasi khususnya untuk menjangkau wilayah 3T sebagai
berikut. 1. Informasi dan kondisi alam daerah yang akan dijadikan tempat kedatangan panitia terlalu jauh dan kondisi jalan buruk.
2. Jarak tempuh dari kota Bandarlampung ke daerah 3T itu sangat lama, untuk mengunjungi daerah 3T di wilayah Mesuji maka
panitia akan melakukan perjalanan selama 5 jam dan baru tiba di kabupaten Mesuji. Sementara itu untuk menjangkau daerah
tujuan utama masih memerlukan kurang lebih 3--4 jam perjalanan lagi dengan kondisi prasarana yang dapat digunakan untuk
mengakses daerah tersebut masih jauh dari kata memadai untuk bisa dikunjungi. 3. Masyarakat atau penduduk di daerah 3T
tersebut cenderung menutup diri dan enggan untuk belajar mengenai perkembangan literasi. Hal ini menjadi tantangan besar
untuk tim literasi KBPL agar dapat menciptakan suasana pembelajaran dalam konsep baru, ringan, dan lebih menyenangkan.
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi dan tindak lanjut yang bisa diupayakan oleh tim literasi KBPL sebagai implementasi dari kegiatan peningkatan mutu
komunitas literasi di wilayah 3T adalah sebagai berikut. 1. Berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten, kecamatan, dan kepala
kampung yang akan dijadikan tempat untuk melakukan pembinaan komunitas literasi. 2. Mengajak generasi muda yang ada
dikampung tersebut untuk ikut berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan literasi di kampungnya. 3. Pemilihan role model atau
panutan menjadi salah satu strategi yang akan dilakukan oleh tim literasi KBPL. Melalui upaya ini maka generasi muda yang belum
bergabung dapat tertarik sehingga keingan belajar mengenai litarasi timbul. 4. Menciptakan kegiatan peningkatan mutu komunitas
literasi di daerah 3T dikemas dalam konsep kerja baru. Konsep kerja yang akan dilakukan adalah bagaimana generasi muda yang
ada didaerah 3T dalam terbina dengan keadaan pembinaan yang sifatnya ringan, mengena, dan lebih ringkas. Model pembinaan
tersebut diharapkan dapat menjadi stimulasi untuk generasi muda yang ada di daerah 3T untuk berani tampil dan mau
mnengembangkan potensi yang dimilik.

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Target telah terealisasi. Sisa Anggaran akan dilaksanakan kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun Komunitas Literasi 19--20
Oktober 2022. Capaian realiasasi anggaran pada tanggal 3 Oktober 2022 88,27%.
Kendala / Permasalahan :
Tidak ada kendala pada SK. 3 hanya saja kegiatan ini memang dijadwalkan akan dilaksanakan pada TW III yaitu kegiatan "Diskusi
Kelompok Terpumpun Komunitas Literasi" akan dilaksanakan pada tanggal 19--20 Oktober 2022.
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan inventarisasi jumlah lembaga terbina pengguna bahasa yang belum terfasilitasi, koordinasi dengan pihak terkait seperti
Pemdan dan Pemkab, dan melakukan pendataan terhadap jumlah lembaga terbina yang sudah mengikuti pembinaan dan yang
belum mengikuti sehingga prioritas kegiatan akan tertuju pada wilayah kabupaten yang instansi pemerintahnya belum sama seklai
mendapatkan pembinaan dari KBPL.

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Kegiatan yang mendukung SK Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan kesastraan dengan IKK Jumlah komunitas
penggerak literasi yang terbina telah diselesaikan pada TW I dan TW II. Kantor Bahasa Provinsi Lampung telah menyelesaikan
target secara keseluruhan pada triwulan IV. Capaian ini sesuai dengan renaksi yang telah ditentukan.
Kendala / Permasalahan :
Selama triwulan IV tidak ditemukan kendala dalam pencapaian IKK Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina karena target
telah tercapai pada triwulan I dan triwulan II, dan sisa pelaksanaan terselesaikan pada triwulan IV.
Strategi / Tindak Lanjut :
Meskipun target IKK Jumlah komunitas penggerak literasi telah tercapai, Kantor Bahasa Provinsi Lampung tetap melakukan
pembinaan dengan melakukan pendampingan komunitas literasi.
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5 [SK 4.0]
Meningkatnya
jumlah pemelajar
BIPA

[IKK 4.1] Jumlah
pemelajar bahasa
Indonesia bagi
penutur asing (BIPA)

Orang 45 TW1 : 0

TW2 : 45

TW3 : 45

TW4 : 45

TW1 : 0

TW2 : 45

TW3 : 90

TW4 : 90

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Progres kegiatan pada jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) sudah selasai pada tahap pembentukan
APPBIPA Lampung. Kegiatan pembentukan APPBIPA Lampung dilaksanakan pada tanggal 25--27 April 2022 di hotel Grand Praba.
Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dengan jumlah peserta 30 orang, 3 orang panitia, dan 1 orang narasumber dari APPBIPA
pusat.
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang timbul adalah koordinasi dengan lembaga penyelenggara BIPA memerlukan waktu yang cukup lama, koordinasi yang
dilakukan terhadap pihak terkait sudah cukup intens akan tetapi respon dari lembaga penyelenggara BIPA lambat, dan kendala
terakhir adalah timbulnya perbedaan pendapat karena peserta APPBIPA berasal dari berbagai instansi pemerintah dan perguruan
tinggi
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi yang dilakukan sebagai wujud upaya penyelasaian dari kendala yang ada adalah melakukan koordinasi dengan lembaga
penyelenggara BIPA jauh hari dari tanggal pelaksanaan, mencari lembaga penyelenggara BIPA yang benar-benar mau mendukung
program kerja BIPA Kantor Bahasa Provinsi Lampung, dan melakukan pembinaan pada peserta APPBIPA Lampung secara
berkelanjutan

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progres kegiatan pada SK 4 meningkatnya jumlah pemelajar BIPA dan IKK 4.1 Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur
asing (BIPA) yaitu sejumlah 45 pemelajar telah berhasil diselesaikan dengan baik. Apabila melihat dari capaian serapan anggaran
kegiatan BIPA telah menghabiskan anggaran dengan kisaran 97.48%. Capaian serapan anggaran ini telah berbanding lurus
terhadap hasil yang telah di capai oleh tim BIPA. Koordinator KKLP di KBPL telah berhasil membentuk penyelenggara BIPA yang
dinamai APPBIPA. Pembentukan APPBIPA yang diprakarsai oleh tim BIPA KBPL dapat dinyatakan sebagai progres kemajuan
kegiatan yang sangat optimal. Pengukuran terhadap kata optimal dapat diukur dari ketercapaian serapan anggaran yang hampir
sempurna dan pemenuhan target 45 pemelajar telah berhasil didapatkan.
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang ditemui pada SK 4 meningkatnya jumlah pemelajar BIPA dan IKK 4.1 Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi
penutur asing (BIPA) pada awalnya adalah tim BIPA KBPL sedikit mengalami kesulitan karena respon dari perguruan tinggi negeri
maupun swasta sangat lambat, perbedaan pendapat pada pembentukan APPBIPA pun sempat menjadi salah satu kendala yang
dihadapi, dan perbedaan konsep terhadap program kerja dan sasaran kerja adalah hal yang timbul karena latar belakang mereka
yang berasal dari berbagai instansi. Perbedaan-perbedaan yang timbul sebagai kendala pada kegiatan ini telah berhasil di
diskusikan antara tim BIPA KBPL dan APPBIPA. Perbedaan yang ditimbul dapat disatukan dengan mencari kesamaan pendapat dari
semua sasaran dan program kerja APPBIPA.
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi atau tindak lanjut yang bisa dilakukan pada SK 4 meningkatnya pemelajar BIPA dan IKK 4.1 Jumlah pemelajar bahasa
Indonesai bagi penutur asing (BIPA) adalah dengan cara 1. tim BIPA KBPL harus bisa lebih agresif untuk memberikan informasi
tentang program BIPA yang dipunyai oleh KBPL. 2. Tim BIPA KBPL harus bisa menjual diri secara akademis dan praktis sehingga
daya tarik akan timbul dan memikat instansi lain untuk berkeinginan mengetahui program dan sasaran kerja BIPA KBPL. Hasil akhir
dari tahapan pemasaran atas program BIPA itu sendiri adalah meningkatnya jumlah pemelajar BIPA. Hal ini bisa terjadi karena
masyarakat luas mengetahui program BIPA KBPL dan akhirnya akan ikut bergabung untuk memperluas jangkauan kerja BIPA di
provinsi Lampung.

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Target sudah terealisasi dengan capaian realiasasi anggaran pada tanggal 12 Oktober 2022 97.48%.
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang timbul adalah koordinasi dengan lembaga peyelenggara BIPA memerlukan waktu yang cukup lama, koordinasi yang
dilakukan terhadap pihak terkait sudah cukup intens akan tetapi respon dari lembaga penyelnggara BIPA lambat. Kendala terakhir
adalah timbulnya perbedaan pendapat karena peserta APPBIPA berasal dari berbagai instansi pemerintah dan perguruan tinggi.
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi yang dilakukan sebagai wujud upaya penyelesaian dari kendala yang ada adalah melakukan koordinasi dengan lembaga
penyelenggara BIPA jauh hari dari tanggal pelaksanaan, mencari lembaga penyelenggara BIPA yang benar-benar mau mendukung
program kerja BIPA KBPL, dan melakukan pembinaan pada peserta APPBIPA secara berkelanjutan.

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Target IKK Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA) sebanyak 45 pemelajar BIPA telah tercapai pada triwulan
II. Meskipun demikian, Kelompok Kepakaran Layanan Profesional (KKLP) BIPA selama triwulan IV ini tetap berkomunikasi dengan
para lembaga BIPA yang terhimpun pada APPBIPA untuk dapat lebih aktif lagi dalam memberikan layanan ke-BIPA-an pada
pemelajar BIPA yang ada di bawah naungan masing-masing lembaga BIPA. Hal ini dilakukan sebagai salah satu upaya peningkatan
kualitas capaian IKK Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA).
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi Kantor Bahasa Provinsi Lampung pada IKK Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur asing (BIPA)
adalah belum tersedianya data wadah atau organisasi profesional yang menaungi para pengajar dan pegiat BIPA
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi yang telah dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung dengan membentuk APPBIPA (Afiliasi pengajar dan pegiat BIPA)
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6 [SK 5.0]
Tersedianya produk
diplomasi bahasa

[IKK 5.1] Jumlah
produk
penerjemahan

Produk 5 TW1 : 0

TW2 : 0

TW3 : 5

TW4 : 5

TW1 : 0

TW2 : 0

TW3 : 5

TW4 : 5

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Progres kegiatan pada jumlah produk penerjemahan telah sampai pada inventarisasi produk penerjemahan yang akan dianalisis
dan dijadikan bahan penelitian. Kegiatan penerjemahan akan dilaksanakan di dua kabupaten, Lampung Barat pada tanggal 19--21
Mei 2022 dan pada tanggal 24--26 Mei 2022 di kabupaten Tulangbawang. Masing-masing koordinator pelaksana kegiatan telah
melakukan koordinasi awal melalui telepon genggam sebelum turun lapangan. Hal ini dilakukan agar kesesuaian data yang diambil
benar-benar valid mengingat waktu pengambilan data terjemahan hanya 3 hari kerja.
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi adalah sulitnya menemukan infroman yang benar-benar mumpuni, ketika ditanyai infroman cenderung
bercerita kesana kemari sehingga tidak fokus pada apa yang akan diceritakannya, informan tidak lancar menggunakan bahasa
Indonesia sehingga pengambilan data agak terganggu dan mesti benar-benar mencermati apa yang diucapkan atau diperagakan
oleh informan, pengucapan dan artikulasi oleh informan juga tidak jelas hal ini merupakan pengaruh dari dialek atau bahasa yang
informan gunakan dalam kesehariannya, dan struktur bercerita tidak teratur sehingga pola bercerita dan menentukan makna dari
cerita yang disampaikan akan sulit untuk diterjemahkan
Strategi / Tindak Lanjut :
Berkoordinasi dengan pihak terkait mulai dari Pemda, Pemkab, Kepala Desa, dan Kepala Kampung daerah pengambilan data
terjemahan, memberikan arahan kepada informan untuk bercerita secara runut dan fokus, meminta sanak famili informan untuk
mendampingi agar dapat membantu tim pencari data dalam hal terjemahan atau adanya pengucapan yang tidak jelas, ketika
sedang wawancara sebaiknya tim pengambil data terjemahan merekam apa yang diucapkan oleh informan sehingga apabila ada
yang luput atau belum jelas dapat diputar kembali hasil rekaman tersebut.

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progress atau kegiatan pada SK 5 tersedianya produk diplomasi bahasa dan IKK 5.1 jumlah produk penerjemahan belum sampai
pada tahap penyelesaian. Progres masih pada tahap penyuntingan isi dari naskah cerita rakyat yang berhasil dikumpulkan dengan
dua metode. Metode pertama penjaringan naskah terjemahan diperoleh dari sayembara naskah. Metode yang kedua adalah
dengan melakukan perjalan dinas untuk mencari naskah yang bisa dijadikan bahan terjemahan. Meskipun secara progres kegiatan
belum berhasil terselesaikan pada TW II akan tetapi jumlah dari pemenuhan jumlahproduk terjemahan melebihi dari target yang
ditentukan. Target semula pada PK 2022 adalah 5 Produk, maka tim penerjemahan KBPL berhasil mengumpulan 2 Produk lagi.
Capaian yang dihasilkan tidak luput dari motivasi yang diberikan oleh Kepala KBPL sehingga tim penerjemahan lebih percaya diri
dan semangat untuk menyelesaikan 7 produk naskah terjemahan. Target pemenuhan jumlah produk penerjemahan akan
terselesaikan pada TW III yaitu pada bulan September 2022.
Kendala / Permasalahan :
Kendala atau permasalahan yang dihadapi pada SK 5 tersedianya produk diplomasi bahasa dan IKK 5.1 jumlah produk
penerjemahan adalah pada awalnya adalah 1. tim terjemahan mengalami kesulitan untuk menemukan naskah yang layak untuk
dijadikan bahan terjemahan. Banyak cerita daerah Lampung yang secara makna isi tidak dapat dijadikan bahan pembelajaran
untuk anak-anak dan remaja. Segmentasi pencarian naskah sumber sebagai bahan terjemahan harus dilakukan lebih seksama
karena akhir dari kegiatan terjemahan ini diperuntukkan pada anak-anak dan remaja. 2. Proses pencarian data didaerah
mengalami kendala karena sudah tidak banyak penutur jati bahasa Lampung yang mampu memceritakan secara lugas dan terinci.
3. Jarak tempuh dalam pencarian naskah terjemahan sangat lama karena pencarian data benar-benar terletak pada pedalaman.
Keberadaan pengambilan data yang sangat jauh dari kabupaten menjadi kendala tersendiri karena keselamatan tim
pernerjemahan juga di pertaruhkan karena bukan tidak mungkin area yang dijadikan tempat pengambilan data masih rawan dan
jauh dari peradilan hukum.
Strategi / Tindak Lanjut :
Stretegi dan tindak lanjut yang bisa diupayakan pada SK 5 tersedianya produk diplomasi bahasa dan IKK 5.1 jumlah produk
penerjemahan adalah 1. menggandeng pemerintah provinsi dan kota Bandarlampung untuk dapat bersinergi dalam hal
pengupayakan melestarikan naskah terjemahan Lampung terlindungi dari ancaman kepunahan. 2. Mengajak Dinas Pendidikan
Provinsi dan Kota Bandarlampung turut serta dan melakukan pencarian naskah terjemahan. 3. Mengajak instasi atau lembaga yang
ada di Kabupaten untuk saling mendukung proses pengmbilam naskah terjemahan di kabupaten. 4. Tim terjemahan KBPL akan
memerlukan pendampingan khusus oleh camat atau kepala kampung ketika akan melakukan proses wawancara pengambilan
data. Pendampingan dari aparat desa diharapkan dapat mempermudah proses pengambilan data. 5. Penutur jati yang saat ini
jumlahnya terbatas harus dihimbau untuk dapat mencerikan semua naskah kuno Lampung yang dulu pernah dimiliki oleh
leluhurnya.

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Target sudah terealisasi untuk naskah penerjemahn, saat ini masih pada tahap penyuntingan, dan kegiatan ini akan terealisasi
pada TW III. Target sudah terealisasi dengan capaian realiasasi anggaran per 12 Oktober 2022 94.30%
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi dapat diatasi dengan pemenuhan target. Saat ini tim KKLP penerjemah KBPL sedang merapikan dan
mendata ulang hasil dari capaian target tersebut.
Strategi / Tindak Lanjut :
Berkoordinasi dengan pihak terkait yaitu Sekprov dan Sekda mengenai program kerja KKLP Penerjemahan. Diskusi yang bersifat
teknis pelaksanaan kegiatan dan program kerja masuk dalam bahasan dan diskusi bersama Sekprov dan Sekda.

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Bahasa Provinsi Lampung selama triwulan IV dalam mendukung pencapaian SK
Tersedianya produk diplomasi bahasa dengan IKK Jumlah Produk Penerjemahan adalah diselesaikannya pada triwulan III. Capaian
IKK Jumlah Produk Penerjemahan telah tercapai sebanyak 7 produk. Capaian IKK tersebut sesuai dengan target yang telah
ditetapkan dalam Rencana Aksi. Target yang ditentukan pada renaksi adalah 5 produk.
Kendala / Permasalahan :
Kantor Bahasa Provinsi Lampung tidak menemui kendala dalam hal pelaksanaan kegiatan. Kegiatan inventarisasi jumlah produk
penerjemahan dapat terselesaikan pada triwulan III dan dapat melebihi target dari yang ditentukan pada renaksi.
Strategi / Tindak Lanjut :
Adapun strategi yang dapat dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung adalah melakukan pendataan naskah terjemahan
yang dapat diterjemahkan pada tahun berikutnya.



Catatan:
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang ditertibkan oleh BSrE

7 [SK 6.0]
Meningkatnya
partisipasi
masyarakat dalam
pelindungan bahasa
dan sastra daerah

[IKK 6.1] Jumlah
partisipan
pelindungan bahasa
dan sastra daerah

Orang 22 TW1 : 22

TW2 : 22

TW3 : 22

TW4 : 22

TW1 : 22

TW2 : 53

TW3 : 75

TW4 : 106

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Kegiatan yang dilakukan untuk menunjang pencapaian SK meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan
sastra daerah dengan IKK jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah adalah pelatihan pewarisan revitalisasi sastra
lisan yang telah dilaksanakan pada tanggal 23--25 Maret 2022 di kabupaten Tulangbawang. Kegiatan ini telah menghasilkan 22
orang yang dapat membantu Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam hal revitalisasi sastra lisan yang ada di kabupaten
Tulangbawang. Pewarisan yang dilakukan merupakan salah satu uapaya untuk pemenuhan target pada SK meningkatnya
partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah. Upaya yang dilakukan koordinator kegiatan untuk pmenuhan
IKK ini adalah dengan pendataan sastra lisan yang ada di kabupaten Tulangbawang
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi oleh tim reviataliasasi sastra lisan adalah sebagai berikut jarak tempuh ke daerah yang dituju cukup lama
dan kondisi jalan yang ditempuh rusak parah, lokasi yang dituju sangat jauh dan masih berbahaya untuk para pendatang, sulitnya
memperoleh peserta yang benar-benar menguasain karya sastra lisan, keterbatasan jumlah peserta membuat timrevitalisasi sastra
yang turun lapangan harus berusaha keras sehingga capaian terhadap jumlah peserta tercukupi, dan hasil yang didapatkan
bermanfaat dan sesuai sasaran pada IKK.
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi yang dilakukan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung adalah sebagai berikut berkoordinasi dengan Pemda, Pemkab, dan
instansi terkait, melakukan pendekatan terhadap komunitas-komunitas budaya untuk dapat memperoleh peserta yang memiliki
kemampuan dalam hal pengembangan revitalisasi sastra daerah, dan membuat program kerja singkat dan tepat dalam hal upaya
penyelesaian kegiatan pelatihan perekaman pewarisan sastra lisan

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progress kegiatan pada SK 6 meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah dan IKK 6.1
jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah dapat dikatakan telah berhasil dan melebihi target. Target awal adalah 22
orang dan telah berhasil melebihi target tersebut dengan jumlah 31 orang. Keberhasilan dalam pemenuhan target bahkan melebihi
target ini merupakan kerja keras yang telah dilakukan oleh tim revitalisasi bahasa dan sastra daerah KBPL. Motivasi dan dukungan
penuh dari kepala KBPL menjadi stimulan bagi tim reviatalisasi bahasa dan sastra daerah. Pemenuhan target yang semula di
agendakan pada TW III dapat diselesaikan secara baik pada TW II.
Kendala / Permasalahan :
Kendala atau permasalahan yang ditemui pada SK 6 meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra
daerah dan IKK 6.1 jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah adalah 1. penentuan tempat pelaksanaan kegiatan. 2.
Pencarian narasumber yang benar-benar mumpuni dan bisa melakukan perekaman terhadap pewarisan bahasa dan sastra daerah
Lampung sangatlah terbatas. 3. Kecenderungan sifat penduduk yang masih tertutup dan enggan berinteraksi dengan masyarakat
luar juga menjadi salah satu kendala yang dihadapi oleh tim revitalisasi bahasa dan sastra daerah KBPL.
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi dan tindak lanjut yang bisa dilakukan pada pemenuhan SK 6 meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan
bahasa dan sastra daerah dan IKK 6.1 jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah adalah 1. melakukan koordinasi
dengan pihak terkait meliputi Pemprov, Pemkab, Camat, dan Kepala Desa. 2. Tim revitalisasi KBPL harus mempu meyakinkan
masyarakat setempat bahwa program kerja ini dilakukan untuk melindungi bahasa dan sastra yang mereka miliki agar terhindar
dari kepunahan. 3. Melakukan pendataan jumlah bahasa dan sastra daerah yang berhasil penduduk ingat agar segera dilakukan
perekaman sehingga dapat didokumentasikan secara baik dan dapat dijadikan bahan penelitian.

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Target sudah terealisasi dengan capaian realiasasi anggaran pada tanggal 12 Oktober 2022 99,01%
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapai oleh tim revitalisasi sastra lisan dapat teratasi dengan menggunakan strategi penyelesaian kendala. Salah
satu cara yang paling efektif adalah memetakan jumlah peserta yang dapat mengikuti kegiatan dan asal peserta sehingga sebelum
pelaksanaan kegiatan di lapangan tiom revitalisasi sastra lisan telah mengetahui ketercapaian jumlah peserta. Hal ini akan
memepermudah dalam hal pencapaian target sesuai dengan sasaran dan IKK.
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi yang dilakuan oleh tim revitalisasi KBPL adalah berkoordinasi dengan Pemda, Pemkab, dan instansi terkait, melakukan
pendekatan terhadap komunitas-komunitas budaya untuk dapat memeperoleh peserta yang memiliki kemampuan dalam hal
pengembanagan sastra lisan daerah, dan membuat program kerja singkat dan tepat dalam hal upaya penyelesaian kegiatan
pelatihan perekaman pewarisan sastra lisan.

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Bahasa Provinsi Lampung pada triwulan IV untuk menunjang pencapaian SK
Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah dengan IKK Jumlah partisipan pelindungan
bahasa dan sastra daerah adalah pementasan dan pemasyarakatan aksi dari revitalisasi sastra lisan. Kegiatan ini disambut baik
oleh para pegiat sastra lisan sehingga capaian dari target ini berlebih 31 orang.
Kendala / Permasalahan :
Kantor Bahasa Provinsi Lampung tidak mendapatkan kendala yang signifikan untuk menyelesaikan IKK Jumlah partisipan
pelindungan bahasa dan sastra daerah hal ini terlihat pada capaian IKK yang melebihi dari target renaksi yang telah ditentukan.
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi yang telah dilakukan Kantor Bahasa Provinsi Lampung selama triwulan IV dalam rangka pencapaian target IKK Jumlah
partisipan pelindungan bahasa dan sastra daerah adalah melakukan koordinasi dengan para pegiat literasi sastra lisan yang ada di
daerah.
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8 [SK 7.0]
Meningkatnya tata
kelola Kantor
Bahasa Lampung

[IKK 7.1] Predikat
SAKIP Kantor
Bahasa Lampung

Predikat BB TW1 : -

TW2 : -

TW3 : -

TW4 : BB

TW1 : -

TW2 : -

TW3 : BB

TW4 : A

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk menunjang pencapaian target SK meningkatnya tata
kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung dengan IKK predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Lampung adalah sebagai berikut
Penyusunan Laporan Kinerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung Tahun 2021 (Januari 2022),rapat sosialisasi Perjanjian Kinerja Kepala
Tahun 2021 (10 Februai 2022),rapat reviu atas Laporan Kinerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung (20 Januari 2022), Rapat
penyampaian LAKIN 2021 tanggal 24 Januari 2022, Rapat reviu Rencana Strategis dan pentingnya PK (4 Februari 2022), rapat
penyusunan pagu indikatif Kantor Bahasa Provinsi Lampung, rapat koordinasi penyusunan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 melalui
aplikasi SPASIKITA secara daring (17 Maret 2022), rapat evaluasi anggaran (25 Maret 2022), dan Penyusunan Perjanjian Kinerja
(18--30 Maret 2022).
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk mencapai target IKK predikat Sakip adalah petugas pelaporan
masih belum mumpuni terkait komponen penilaian SAKIP sesuai aturan permenpan baru, koordinasi antara petugas pelaporan dan
koordinator kegiatan terkait dokumentasi belum berjalan lancar, lemahnya pendokumentasian terhadap aktivitas rapat kegiatan,
dan adanya komponen data dukung SAKIP yang harus dipenuhi secara bersama antara petugas pelaporan dan penanggungjawab
kegiatan
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi yang ditempuh oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung sebagai berikut petugas pelaporan harus mencermati komponen
pemenuhan penilaian SAKIP, melakukan rapat evaluasi setiap kegiatan pada akhir atau awal bulan sehingga petugas pelaopran
dapat memberikan laporan kinerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung secara detail dan SMART, dan melakukan rapat secara
berkelanjutan antara petugas pelaporan dan para koordnator/penanggungjawab kegiatan

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progres kegiatan pada SK 7 menigkatnya tata kelola KBL dan IKK 7.1 predikat SAKIP KBL adalah sebagai berikut. 1. melakukan
penyusunan data dukung SAKIP tahun anggaran 2022. 2. Pengecekan ulang terhadap isi dan ketentuan data dukung sesuai arahan
dari Biro Perencanaan dan BPP Bahasa. 3. Proses perubahan pada renstra kementerian akan berpengaruh pada renstra BPP
Bahasa, dan tentu saja perubahan itu berakibat pada perubahan renstra KBPL. 4. Mengoreksi dan memperbaiki dengan membaca
dan mengkaji ulang mengenai keselarasan ini renstra lama dan renstra baru.
Kendala / Permasalahan :
Kendala atau permasalahan yang timbul pada SK 7 menigkatnya tata kelola KBL dan IKK 7.1 predikat SAKIP KBL adalah 1.
Perubahan renstra akan berakibat pada perubahan sasaran kerja dan indikator kinerja kegiatan. 2. Tim SAKIP KBPL harus jeli dan
cermat dalam hal merevisi dan mereviu isi dari renstra itu sendiri. 3. Pemenuhan data dukung penilaian SAKIP yang lebih detail di
tahun 2022 merupakan tantangan baru bagi tim SAKIP KBPL. 4. Pemenuhan tata kelola SAKIP harus didukung oleh setiap pegawai
KBPL sehingga semua data yang diperlukan dapat terkumpul dengan cepat, tepat, dan benar.
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi atau tindak lanjut yang bisa dilakukan untuk pemenuhan target pada SK 7 menigkatnya tata kelola KBL dan IKK 7.1
predikat SAKIP KBL adalah sebagai berikut. 1. Sosialisasi terhadap keberadan SAKIP di KBPL. 2. Setiap pegawai KBPL harus paham
dan mampu memaparkan ulang mengenai SAKIP yang dimiliki oleh KBPL dalam konsep ringkas secara benar dan akurat. 3. Tim
SAKIP harus bisa lebih agresif untuk meminta pendampingan atau diskusi khusus oleh tim pelaporan dari BPP Bahasa.
Pendampingan terhadap data dukung SAKIP diharapkan dapat meminimalisasi kesalahan pada penyiapan data dukung dan proses
menggunggah data SAKIP.

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Pada IKK 7.1 perihal pemenuhan nilai SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Lampung, telah banyak hal-hal yang dipersiapkan oleh KBPL.
Salah satu diantaranya adalah persiapan untuk melengkapi data dukung yang diminta oleh Biro Perencanaan. Progres pemenuhan
kesiapan data dukung SAKIP 2022 sesuai dengan komponen penilaian per tanggal 12 Oktober 2022 97%
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi KBPL untuk mencapai target penilaian Sakip adalah pemenuhan pemberkasan komponen penialain SAKIP.
Hal ini sudah diatasi dengan meminta laporan setiap Koordinator KKLP KBPL mengenai pencapaian kegiatan dengan menuliskan
dalam laporan kegiatan secara rinci.
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi yang ditempuh oleh KBPL sebagai berikut petugas pelaporan harus mencermati komponen pemenuhan penilaian SAKIP,
melakukan rapat evaluasi setiap kegiatan pada akhir atau awal bulan seehingga petugas pelaporan dapat memberikan laporan
kinerja KBPL secara detail dan SMART, dan melakukan rapat secara berkelanjutan antara petugas pelaporan dan
koordinator/penanggungjawab kegiatan.

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Bahasa Provinsi Lampung untuk menunjang pencapaian target SK Meningkatnya tata
kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung dengan IKK Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Lampung selama triwulan IV adalah 1.
Rapat Pemanfaatan PK dan RA Triwulan IV (20 Oktober 2022); 2. Pengisian Pengukuran Kinerja Triwulan III di Aplikasi SPASIKITA (4
Oktober 2022); 3. Evaluasi Penilaian Akhir SAKIP bersama Tim Evaluasi Inspektorat Jenderal Kemdikbudristek (14—17 Oktober
2022); 4. Mengikuti kegiatan Sosialisasi Modul Laporan Kinerja pada Aplikasi SPASIKITA (1 Desember 2022); 5. Rapat Pengukuran
Kinerja Triwulan IV dan Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2022 (2 Desember 2022); 6. Pengisian Pengukuran Kinerja melalui
Aplikasi SPASIKITA (6—8 Desember 2022); 7. Mengikuti Kegiatan Penyusunan Laporan Kinerja Eselon I dalam Rangka Penyusunan
Laporan dan Bahan Rekomendasi (6—9 Desember 2022).
Kendala / Permasalahan :
Pada triwulan IV tidak ditemui kendala berarti terkait pencapaian IKK Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Lampung
Strategi / Tindak Lanjut :
Meskipun pada triwulan IV tidak ditemukan kendala berarti dalam rangka pencapaian IKK Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi
Lampung, tetapi Kantor Bahasa Provinsi Lampung tetap melakukan komunikasi dan koordinasi yang baik dengan tim pendamping
dari Sekretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa serta mengikuti dan melaksanakan setiap kegiatan yang dapat
menunjang pencapaian IKK Predikat SAKIP Kantor Bahasa Provinsi Lampung
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8 [SK 7.0]
Meningkatnya tata
kelola Kantor
Bahasa Lampung

[IKK 7.2] Nilai
Kinerja Anggaran
atas pelaksanaan
RKA-K/L Kantor
Bahasa Lampung

Nilai 91 TW1 : 0

TW2 : 0

TW3 : 0

TW4 : 91

TW1 : 0

TW2 : 0

TW3 : 91

TW4 : 91.65

TW1 :
Progress / Kegiatan :
Kegiatan yang telah dilakukan Kantor Bahasa Provinsi Lampung dalam hal pemenuhan SK meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa
Provinsi Lampung dan IKK nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L adalah sebagai berikut penyusunan jadwal kegiatan
untuk menunjang percepatan daya serap anggaran, merevisi hal III DIPA, dan melakukan rapat kegiatan pengendalian program
kerja Kantor Bahasa Provinsi Lampung
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dialami adalah aplikasi pelaporan untuk triwulan I belum siap dan serapan anggaran yang ada di aplikasi MOLK dan
SAKTI cenderung berbeda
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan pencatatan capaian output secara manual sambil menunggu kesiapan aplikasi untuk proses penginputan dan
mengupayakan penyerapan anggaran sesuai dengan target serapan yang ada di hal III DIPA

TW2 :
Progress / Kegiatan :
Progres kegiatan pada SK 7 menigkatnya tata kelola KBL dan IKK 7.2 nilai kerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L KBL telah
berhasil mencapai 53.91%. Keterserapan dana sudah berhasil tercapai lebih dari 50% di TW II. Hal ini, mengindikasikan bahwa
progress hampir semua kegiatan yang dipunyai oleh KBPL terlaksana dengan baik. Sisa pemenuhan atas anggaran akan terus
dilakukan secara optimal . Progres pada setiap anggaran yang ada pada nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L akan
terus dilihat dan dikaji ulang dalam bentuk diskusi bersama agar progress setiap kegiatan dapat terlihat kelemahan dan
kekurangannya sehingga ketertinggalan beberapa kegiatan bukan dikarenakan sebuah kelalaian melaikan sesuai dengan
penjadwalan kegiatan apa awal tahun 2022
Kendala / Permasalahan :
Kendala atau permasalahan SK 7 menigkatnya tata kelola KBL dan IKK 7.2 nilai kerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L KBL
adalah sebagai berikut 1. proses penginputan pada aplikasi SAKTI sangat rijit sehingga tidak boleh terjadi kesalahan penginputan.
Apabila kesalahan terjadi maka akan berakibat anggaran minus pada kegiatan tertentu. 2. Kesalahan penginputan pada aplikasi
SAKTI yang berujung pada pagu minus dapat menghalangi revisi berikutnya apabila tidak cepat diselesaikan.
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi dan tindak lanjut pada SK 7 menigkatnya tata kelola KBL dan IKK 7.2 nilai kerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L KBL
Sisa pemenuhan atas anggaran akan terus dilakukan dengan cara 1.metode percepatan serapan anggaran. 2. Setiap kegiatan
yang belum berhasil dilaksanakan secara optimal harus dicermati dan di pantau progres kegiatannya per hari atau setiap satu
minggu. 3. KPA, PPSM dan Koordinator Tata usaha harus bersinergi sehingga dapat mencermati dan memantau progres
kegiatannya per hari atau setiap satu minggu.

TW3 :
Progress / Kegiatan :
Perkembangan pada IKK 7.2 Nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi Lampung sedang diupayakan
agar target 91 dapat terpenuhi. Pada tahun 2021 nilai NKA yang berhasil diperoleh oleh Kantor Bahasa Provinsi Lampung per
tanggal 12 Oktober 2022 adalah 87.26
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dialami penyesuaian antara RPD dan realisasi anggaran masih sering meleset. Hal ini dikarenakan oleh kendala
teknis di lapangan pada saat pelaksanaan kegiatan.
Strategi / Tindak Lanjut :
Melakukan pencatatan manual agar pada saat proses penginputan pada aplikasi akan cepat dan benar.

TW4 :
Progress / Kegiatan :
Kegiatan yang telah dilaksanakan Kantor Bahasa Provinsi Lampung selama triwulan IV dalam mendukung pencapaian SK
Meningkatnya tata kelola Kantor Bahasa Provinsi Lampung Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi
Lampung adalah 1. Penginputan capaian output bulan September di Aplikasi SPASIKITA menu SIMPROKA (1—3 Oktober 2022); 2.
Penginputan capaian output bulan September di Aplikasi SAKTI (1—3 Oktober 2022); 3. Revisi POK (5 Oktober 2022); 4. Revisi DIPA
Kewenangan Kanwil dan Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (21—28 Oktober 2022) 5. Penginputan capaian output bulan
Oktober di Aplikasi SPASIKITA menu SIMPROKA (1—5 November); 6. Penginputan capaian output bulan Oktober di Aplikasi SAKTI
(1—5 November 2022); 7. Penginputan capaian output bulan November di Aplikasi SPASIKITA menu SIMPROKA (23 Desember
2022); 8. Penginputan capaian output bulan November di Aplikasi SAKTI (3 Desember 2022). 11. Rakor Optimalisasi NKA (12—14
Desember 2022)
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang dihadapi Kantor Bahasa Provinsi Lampung selama triwulan IV dalam dalam rangka pencapaian IKK Nilai Kinerja
Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi Lampung selama triwulan IV adalah masih adanya perubahan pada
nilai penarikan konsistensi RPD yang mengakibatkan deviasi pada halaman III DIPA.
Strategi / Tindak Lanjut :
Strategi yang dilakukan Kantor Bahasa Provinsi Lampung selama triwulan IV dalam mengatasi masalah yang dihadapi dalam
rangka pencapaian IKK Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Kantor Bahasa Provinsi Lampung adalah melakukan
penyesuaian rencana penarikan dana. Rencana penarikan dana pada bulan lalu disesuaikan dengan realisasi sedangkan untuk
bulan yang akan datang disesuaikan dengan jadwal yang akan dilaksanakan.
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Pengukuran Kinerja Rincian Output

No RO / Komponen Volume Satuan TW 1 TW 2 TW 3 TW 4 Anggaran

1 Produk Kodifikasi Bahasa 2.0000 produk 0.09 0.14 1.14 2 Rp. 130.844.000

2 [052] Pemerkayaan Kosakata 0.24 0.36 0.36 1 Rp. 76.544.000

3 [053] Pengembangan Kamus 0 0 0 1 Rp. 54.300.000

4 partisipan pelindungan
sastra

22.0000 Orang 20 53 53 53 Rp. 128.006.000

5 [051] Koordinasi antarinstansi dalam
rangka implementasi model
pelindungan sastra daerah

1 2 4 4 Rp. 25.388.000

6 [052] Pemberdayaan pelaku sastra
dalam mengimplementasikan model

pelindungan sastra daerah

20 33 33 33 Rp. 102.618.000

7 Lembaga Terfasilitasi
Layanan Profesional
Kebahasaan

45.0000 Lembaga 0 34 34 45 Rp. 249.254.000

8 [051] Pelayanan Profesional Bidang
Bahasa dan Hukum

0 59 74 74 Rp. 206.614.000

9 [053] Pelayanan Profesional terhadap
Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang

Publik

0 0 0 40 Rp. 42.640.000

10 Komunitas Penggerak
Literasi Terbina

40.0000 Lembaga 18 39 40 40 Rp. 420.530.000

11 [051] Pemutakhiran profil komunitas
penggerak literasi

0 0 0 1 Rp. 56.576.000

12 [052] Pemberdayaan komunitas
penggerak literasi

18 39 39 39 Rp. 363.954.000

13 Penutur bahasa terbina 278.0000 Orang 90 99 129 278 Rp. 209.333.000

14 [054] Peningkatan Kemahiran
Berbahasa

89 90 90 90 Rp. 104.333.000

15 [055] Peningkatan Apresiasi Sastra 0 0 30 188 Rp. 105.000.000

16 Penutur bahasa teruji 100.0000 Orang 50 50 150 150 Rp. 85.755.000

17 [051] Penyusunan Instrumen UKBI
Adapatif Merdeka

50 50 150 150 Rp. 85.755.000

18 Generasi muda terbina
program literasi

294.0000 Orang 562 562 562 562 Rp. 409.522.000

19 [051] Pemilihan Duta Bahasa
penggerak literasi

531 531 531 531 Rp. 136.720.000

20 [052] Pembinaan literasi generasi
muda

125 125 125 175 Rp. 272.802.000

21 Produk Penerjemahan 5.0000 produk 0 0 7 7 Rp. 75.000.000

22 [052] Pelaksanaan Penerjemahan 0 0 7 7 Rp. 75.000.000

23 Lembaga Terfasilitasi
Program BIPA

5.0000 Lembaga 0 10 10 10 Rp. 113.043.000

24 [054] Pelayanan profesional terhadap
lembaga penyelenggara program BIPA

0 10 10 10 Rp. 113.043.000

25 Layanan Umum 1.0000 Layanan 1 1 1 1 Rp. 705.605.000

26 [051] Pelayanan Kerumahtanggaan
dan Perlengkapan

3 6 9 12 Rp. 44.486.000

27 [052] Pelayanan Perpustakaan 3 6 9 12 Rp. 83.280.000

28 [053] Pelayanan Perencanaan dan
Penganggaran Internal

3 6 9 12 Rp. 57.932.000

29 [054] Pelayanan Pengelolaan Keuangan
dan Perbendaharaan

3 6 9 12 Rp. 23.800.000

30 [055] Pelayanan Barang Milik Negara 3 5 8 12 Rp. 4.900.000

31 [056] Pelayanan SDM 3 6 9 12 Rp. 93.935.000

32 [057] Pelayanan Organisasi dan Tata
Kelola Internal

3 6 9 12 Rp. 55.822.000
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33 [058] Pelayanan Kehumasan dan
Publikasi

3 6 9 12 Rp. 267.580.000

34 [059] Pelayanan Monitoring dan
Evaluasi Internal

3 6 9 12 Rp. 73.870.000

35 Layanan Perkantoran 1.0000 Layanan 1 1 1 1 Rp. 3.296.848.000

36 [001] Gaji dan Tunjangan 3 6 9 12 Rp. 2.114.757.000

37 [002] Operasional dan Pemeliharaan
Kantor

3 6 9 12 Rp. 1.182.091.000

TOTAL JUMLAH PAGU Rp. 5.823.740.000
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Bandarlampung,04 Januari 2023

Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung,

Desi Ari Pressanti



















































Lampiran II : Surat Keputusan Kepala Kantor Bahasa Provinsi Lampung 

Nomor         : 064/I5.21/SK/2022 

Tanggal       : 30 Maret 2022 

 

SASARAN KINERJA PEGAWAI BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA 

SATUAN KERJA KANTOR BAHASA PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2022 

 

No. Sasaran Kegiatan  Indikator Kinerja 

Kegiatan 

Target 

Perjanjian 

Kinerja 

2022 

Pengampu Kegiatan 

1. [SK 1] Tersedianya 

produk pengembangan 

bahasa dan sastra 

[IKK 1.1] Jumlah 

produk 

pengembangan 

bahasa dan sastra 

2 Agus Riyadi,S.E., M.Pd. 

Anggraini Saputri,S.S. 

Desi Nurul Anggraini, M.Pd. 

Yulfi Zawarnis, M.Hum. 

2. [SK 2] Meningkatnya 

partisipasi masyarakat 

dalam gerakan literasi 

kebahasaan dan 

kesastraan 

[IKK 2.1] Jumlah 

penutur bahasa 

yang terbina 

melalui program 

literasi 

kebahasaan dan 

kesastraan 

672 Erwin Wibowo, S.S., M.Pd. 

Yudo Suryo Hapsoro, M.A. 

Dina Ardian, S.Pd. 

Fadhilatun H, S.Pd. 

3. [SK 3] Terbinanya 

lembaga dalam 

program kebahasaan 

dan kesastraan 

[IKK 3.1] Jumlah 

lembaga yang 

terbina 

74 Hasnawati Nasution, M.Pd. 

Kiki Zakiah Nur, S.S. 

Wahyu Sekar Sari, S.S. 



penggunaan 

bahasanya 

Guspradana Sesrida Alius, 

S.HUM. 

Resti Putri Andriati, S.Hum. 

  [IKK 3.2] Jumlah 

komunitas 

penggerak literasi 

yang terbina 

40 Erwin Wibowo, S.S., M.Pd.. 

Yudo Suryo Hapsoro, M.A. 

 

4. [SK 4] Meningkatnya 

jumlah pemelajar 

BIPA 

[IKK 4.1] Jumlah 

pemelajar bahasa 

Indonesia bagi 

penutur asing 

(BIPA) 

45 Yohana Shera RFN, S.S. 

Lusiana Dewi,S.Hum. 

5. [SK 5] Tersedianya 

produk diplomasi 

bahasa 

[IKK 5.1] Jumlah 

produk 

penerjemahan 

5 Ramlan Andi,S.S. 

6. [SK 6] Meningkatnya 

partisipasi masyarakat 

dalam pelindungan 

bahasa dan sastra 

daerah 

[IKK 6.1] Jumlah 

partisipan 

pelindungan 

bahasa dan sastra 

daerah 

22 Sarman, S.Pd. 

Sustiyanti,M.Hum. 

Lisa Misliani, M.Hum. 

Dian Anggraini, S.S., M.Pd. 



7 ISK 7] Meningkatnya

tata kelola Kantor

Bahasa Lampung

lrKK 7.11

Predikat SAKIP

Kantor Bahasa

Lampung

BB Anggraini Saputrl, S.S.

Dian Anggraini, S.S., M.Pd.

Yudo Suryo Hapsoro,M.A.

Siti Masitoh, S.A.N.

IIKK 7.2] Nilai

Kinerja Anggaran

atas pelaksanaan

RKA-K/L Kantor

Bahasa Lampung

9t Dian Anggraini,.S.S. M.Pd.

Tiurma Situmeang,A.Md.

Tika Wulandari, S.E.

Anggraini Saputi, S.S.

Rima Ulfayanti, M.H.

Siti Masitoh, S.A.N.

Maryamah

Ari Oktavian, S.Kom.

Antonius Endro Saputro

Pardiyanto
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