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IKHTISAR EKSEKUTIF 

 

Atas dasar Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk 

Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 

Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, seperti tahun yang lalu, pada 2016 ini Balai Bahasa 

Provinsi Riau menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. 

Balai Bahasa  Riau, sesuai dengan tusi, visi, dan misinya, selalu berkeinginan 

dapat memberikan kontribusi nyata dalam bidang pembinaan, pengembangan, dan 

pelindungan bahasa dan sastra melalui berbagai kegiatan. Pada tahun 2016 ini Balai 

Bahasa Riau melaksanakan 11 kegiatan, yakni 

(1) Penelitian/Pengkajian Aspek Kebahasaan dan Kesastraan dan Penerjemahan 

bukuacuan, 

(2) Peningkatan Kompetensi Kebahasaan dan Kesastraan Indonesia di beberapa 

Kabupaten/Kota 

(3) Bengkel Sastra: Musikalisasi Puisi di Kabupaten/Kota 

(4) Gerakan Indonesia Membaca dan Menulis (GIM), 

(5) Pekan Bahasa, 

(6) Pekan Sastra, 

(7) Bimbingan Teknis Literasi di Kabupaten/Kota, 

(8) Peningkatan Mutu Penulisan Karya Ilmiah di Kabupaten/Kota, 

(9) Koordinasi dan Konsolidasi Program Kerja Balai Bahasa dengan Instansi lain, 

(10) Informasi dan Publikasi kebahasaan dan Kesastraan (Siaran TVRI, RRI, Penulisan 

esai di media cetak dan terbitan Jurnal Madah), 

(11) Pengelolaan Organisasi, Ketatausahaan, dan Kelembagaan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. GAMBARAN UMUM 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dibuat dalam 

rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi serta pengelolaan 

sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada setiap Instansi 

Pemerintah. Bentuk pertanggungjawaban tersebut ditindaklanjuti dengan diterbitkan 

Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (AKIP), sebagai perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk 

mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran berupa laporan kinerja yang akuntabel. 

Laporan Akuntabilitas Kinerja tahun 2016 ini memuat capaian kinerja selama 

satu tahun. Capaian kinerja itu diukur dengan indikator kinerja utama (IKU) dan 

indikator kinerja kegiatan (IKK) sesuai dengan struktur program dan kegiatan 

sebagaimana yang tertuang dalam kutipan Renstra Badan Pengembangan dan 

Pembinaan yang berkaitan dengan balai/kantor bahasa. 

 

B. DASAR HUKUM 

1. TAP MPR XI/MPR/1998 

2. UU No. 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas 

dari KKN 

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang 

Negara, serta Lagu Kebangsaan 

4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2001 tentang 

Perincian Tugas Balai Bahasa dan Kantor Bahasa 

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 20 tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kantor Bahasa di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 21 tahun 2012 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Balai Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan  

7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 78 

Tentang Perubahan atas  Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

21 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja  Balai  Bahasa di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 77 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 

Bahasa di Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

10. PP No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi 

Pemerintah 

11. INPRES No. 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi 

12. Permenpan RB No.29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan PK dan 

pelaporan AKIP 

13. KEPMENDIKNAS NO. 092/P/2002 Tentang Pelaporan Akuntabilitas Kinerja di 

Lingkungan Departemen Pendidikan 

14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 35 Tahun 2014 tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kemdikbud 

15. Keputusan Kepala LAN No. 239/IX/6/8/2003 Tentang Pedoman penyusunan 

pelaporan AKIP 

 

C. TUGAS DAN FUNGSI SERTA STRUKTUR ORGANISASI 

Balai Bahasa Provinsi Riau merupakan unit pelaksana teknis (UPT) dari Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. 

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Riau diberi tanggung jawab 

untuk melaksanakan berbagai kegiatan yang terkait dengan pembinaan, pengembangan, 

dan pelindungan bahasa dan sastra di Provinsi Riau.  
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 Tugas dan fungsi Balai Bahasa Provinsi Riau dijabarkan dalam Keputusan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2012 tanggal 

19April 2012. PadaPasal 2 Kepmendikbud itu dinyatakan bahwa balai bahasa memiliki 

tugas untuk melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia 

di provinsi wilayah kerjanya. Selanjutnya, pada Pasal 3 disebutkan, bahwa balai bahasa 

menyelenggarakan fungsi 

1. pengkajian bahasa dan sastra; 

2. pemetaan bahasa dan sastra; 

3. pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia; 

4. fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra; 

5. pemberian layanan informasi kebahasaan dan kesastraan; 

6. pelaksanaan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan 

7. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai Bahasa. 

Pada pasal 4,  susunan organisasi  unit  kerja  Balai Bahasa terdiri atas, 

1.   Kepala Balai 

2.   Kepala Subbagian Tata Usaha  

3.   Kelompok Jabatan Fungsional 

Untuk kepentingan koordinasi tugas kerja, Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau 

mengambil kebijakan mengorganisasi Balai secara internal membagi atas 

1. Kepala Balai Bahasa, 

2. Kepala Subbagian Tata Usaha, 

3. Kelompok Jabatan Fungsional (Peneliti dan Penerjemah), 

4. Subbidang Pengembangan Infrastruktur dan Pelindungan, 

5. Subbidang Pengembangan Strategi dan Diplomasi, 

6. Subbagian Pembinaan dan Pemasyarakatan, 

7. Urusan Umum, 

8. Urusan Hukum dan Kepegawaian, 

9. Urusan Keuangan, 

10. Urusan Perencanaan dan Penganggaran. 
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Bagan Struktur Organisasi Balai Bahasa Provinsi Riau sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip) ini memuat hasil 

pelaksanaan seluruh kegiatan Balai Bahasa Provinsi Riau pada tahun 2016 sebagai 

bentuk pertanggungjawaban kinerja, di samping dapat digunakan sebagai bahan 

informasi tentang apa dan bagaimana kegiatan-kegiatan kebahasaan dan kesastraan 

yang telah dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi Riau pada tahun 2016, diharapkan 

Lakip ini juga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja untuk lebih 

memantapkan kegiatan-kegiatan berikutnya dan rencana kegiatan pada tahun 

mendatang. 

 

 

 

Kepala Balai Bahasa 

 

 Kepala Subbagian  

TataUsaha 

 

 

Subbidang Pengembangan 

Infrastruktur dan  

Pelindungan 

Subbidang 

Pengembangan Strategi 

dan Diplomasi 

Pemasyarakatan 

Urusan        

Umum 

 

Urusan  

Perencanaan 

dan 

Penganggaran  

 

Urusan  

Hukum dan 

Kepegawaian 

 

Urusan  

Keuangan 

 

Subbidang    

Pembinaan dan 

Pemasyarakatan 

Kelompok Jabatan Fungsional  

(Peneliti dan Penerjemah) 
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BAB II 

PERENCANAAN DAN PENETAPAN KINERJA 

 

A. RENCANA STRATEGIS 

Renstra Balai Bahasa Provinsi Riau memuat visi, misi, tujuan strategis, sasaran 

strategis, kebijakan pokok serta berorientasi pada hasil yang akan dicapai dengan 

memperhitungkan berbagai potensi, peluang, dan kendala yang mungkin timbul. 

Renstra juga menjadi pedoman bagi semua pengelola program/kegiatan kebahasaan dan 

kesastraan di Balai Bahasa Provinsi Riau. 

 

1. Visi, Misi, dan Tata Nilai 

Balai Bahasa Provinsi Riau memiliki visi yang akan dicapai, yaitu 

“Terwujudnya balai bahasa sebagai pusat informasi dan pelayanan yang prima di 

bidang kebahasaan dan kesastraan serta kajian kebahasaan dan kesastraan dalam 

rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa yang berwibawa dan bahasa 

perhubungan luas tingkat antarbangsa” 

Untuk mewujudkan visi itu, Balai Bahasa Provinsi Riau memiliki misi sebagai 

berikut. 

Misi Balai Bahasa Provinsi Riau 

Kode Misi 

M1 Meningkatkan mutu bahasa dan sastra 

M2 Meningkatkan sikap positif masayarakat terhadap bahasa dan sastra 

M3 Mengembangkan bahan/sarana informasi kebahasaan dan kesastraan 

M4 Mengembangkan tenaga kebahasaan dan kesastraan menjadi tenaga 

profesional 

M5 Meningkatkan hubungan kerjasama dengan lembaga-lembaga terkait, baik 

pemerintah maupun swasta. 

 

Visi dan misi Balai Bahasa Provinsi Riau tersebut akan dapat terwujud apabila 

didukung dengan penerapan tata nilai yang sesuai serta mendukung usaha 

pelaksanaan misi dalam rangka pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar 
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sekaligus arah bagi sikap dan perilaku seluruh pegawai Balai Bahasa Provinsi 

Riaudalam melaksanakan tugas. Tata nilai juga akan menyatukan hati dan pikiran 

seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan layanan prima kepada masyarakat.Tata 

nilai yang dimaksud adalah amanah, profesional, visioner, demokratis, inklusif, dan 

berkeadilan. 

 

2.  Tujuan dan Sasaran Strategis Tahun 2016—2019 

Untuk merealisasikan visi dan misi tersebut, Balai Bahasa Provinsi Riau 

menetapkan 7 tujuan strategis dan 9 sasaran strategis 2016—2019, yaitu agar secara 

lebih jelas dapat menggambarkan ukuran keterlaksanaan misi dan tercapainya visi. 

Balai Bahasa Provinsi Riau mempunyai tujuan jangka panjang yaitu terdapatnya 

pembinaan dan pengembangan bahasa dan sastra Indonesia secara terus menerus 

dan terencana di Provinsi Riau. 

Tujuan strategis Balai Bahasa Provinsi Riau yaitu: 

1) meningkatkan mutu hasil pengkajian/penelitian berbagai aspek kebahasaan 

dan kesastraan, 

2) meningkatkan mutu hasil pengkajian/pengembangan kebahasaan dan 

kesastraan sebagai sarana pengungkap nilai-nilai estetika, 

3) meningkatkan sikap positif serta apresiasi masyarakat terhadap bahasa dan 

karya sastra, 

4) meningkatkan bahan/sarana serta pelayanan informasi kebahasaan dan 

kesastraan bagi masyarakat, 

5) meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan yang memiliki 

kompetensi dan wawasan yang luas sehingga dapat bersaing di berbagai 

kesempatan, 

6) meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi, serta upaya peningkatan dan 

perluasan kerjasama kebahasaan dan kesastraan antarinstansi 

pemerintah/swasta/lembaga terkait meliputi pertemuan dalam negeri, serta 

dengan Pemprov/Pemkot/Pemkab, dan 

7) meningkatkan mutu dan pengembangan sistem pengelolaan organisasi, 

ketatausahaan, dan kelembagaan. 
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Untuk keperluan pengukuran ketercapaian tujuan strategis Balai Bahasa 

Provinsi Riau diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan 

kondisi yang harus dicapai pada tahun 2016. Sasaran strategis Balai Bahasa 

Provinsi Riau untuk tahun anggaran 2016 adalah sebagai berikut. 

1) Meningkatnya jumlah dan mutu pengembangan bahasa dan sastra didaerah 

2) Meningkatnya akses dan mutu pelindungan bahasa dan sastra di daerah 

3) Meningkatnya tata kelola kelembagaan dalam penanganan kebahasaan di 

daerah 

4) Menguatnya tatakelola kelembagaan dalam penaganan kebahasaan di daerah 

 

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN 

Program jangka menengah yang tertuang di renstra dijabarkan untuk menjadi 

urutan prioritas pelaksanaannya per tahun sehingga menjadi rencana kinerja tahunan. 

Berikut rencana kinerja tahunan Balai Bahasa Provinsi Riau. 

Unit Kerja/UPT  : Balai Bahasa Provinsi Riau 

Tahun Anggaran : 2016 

 

Tabel Rencana Kinerja Tahunan 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target 

1 

Meningkatnya jumlah dan 

mutu pengembangan 

bahasa dan sastra di daerah 

1 Jumlah dokumen kajian bahasa dan 

sastra 
6 naskah 

2 Jumlah Dokumen Penerjemahan 
3 naskah 

2 

Meningkatnya akses dan 

mutu pelindungan bahasa 

dan sastra di daerah 

1 Jumlah bahan ajar mulok bahasa dan 

sastra daerah 
-- 

3 Meningkatnya akses dan 

mutu pemasyarakatan 

bahasa dan sastra di daerah 

1 Jumlah pendidik terbina dalam 

penggunaan bahasa dan sastra 

960 oramg 

2 Jumlah pendidik teruji melalui UKBI -- 

3 Jumlah masyarakat terbina dalam 

penggunaan bahasa dan sastra 

Jumlah bahan informasi dan publikasi 

kebahasaan dan kesastraan 

2.162 orang 

 

 

 

5 terbitan 
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C. PERJANJIAN PENETAPAN KINERJA 

Penetapan kinerja Balai Bahasa Provinsi Riau terdiri dari empat sasaran strategis 

yaitu (1) meningkatnya jumlah dan mutu pengembangan bahasa dan sastra di daerah, 

yang indikator kinerja kegiatannya adalah jumlah dokumen kajian dan penerjemahan 

bahasa dan sastra, targetnya 6 naskah penelitian dengan alokasi anggaran Rp 

218.350.000,00, dan 3 naskah penerjemahan buku acuan dengan alokasi anggaran Rp 

53.250.000,00 (2) meningkatnya akses dan mutu pelindungan bahasa dan sastra di 

daerah yang indikator kinerja kegiatanya adalah jumlah bahan ajar mulok bahasa dan 

sastra daerah (3) meningkatnya akses dan mutu pemasyarakatan bahasa dan sastra di 

daerah yang indikator kinerjanya adalah jumlah pendidik terbina dalam penggunaan 

bahasa dan sastra, targetnya 3362 orang, alokasi anggaran Rp 5.424.875.000,00. Jumlah 

bahan informasi dan publikasi kebahasaan dan kesastraan, target 5 terbitan, alokasi 

anggaran Rp 487.850.000,00. Jumlah lembaga yang penggunaan bahasanya terkendali, 

targetnya 10 lembaga, alokasi anggaran Rp 386.810.000,00. (4) menguatnya tata kelola 

kelembagaan dalam penanganan kebahasaan di daerah, indikator kinerja kegiatannya 

adalah presentase tindak lanjut temuan, targetnya 70%. Nilai Lakip Balai/Kantor 

bahasa, target nilai 80. Presentase tindak lanjut kerja sama kelembagaan, targetnya 75%.  

4 Jumlah pengapresiasi sastra 240 orang 

5 Jumlah pemelajar BIPA -- 

6 Jumlah penerjemah tulis dan lisan 

(Interpreter) 

_ 

7 Jumlah lembaga  yang penggunaan 

bahasanya terkendali 

 

10 lembaga 

4 Menguatnya tata kelola 

kelembagaan dalam 

penanganan kebahasaan di 

daerah 

1 Jumlah pengunjung perpustakaan 

Balai/Kantor Bahasa 

 

-- 

2 Persentase tindak lanjut hasil temuan 
70% 

3 Nilai Lakip Balai/KantorBahasa 
80 

4 Persentase tindak lanjut kerja sama 

kelembagaan 75% 
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Uraian Penetapan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Riau tersebut disusun dalam 

bentuk Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Kepala Balai Bahasa dengan Kepala 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 

Penetapan Kinerja berisi sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja dan 

alokasi anggaran Balai Bahasa Provinsi Riau yang akan dicapai sesuai dengan rencana 

strategis. Berikut ini adalah Penetapan Kinerja Balai Bahasa Provinsi Riau tahun 2016 

yang terdapat dalam perjanjian kinerja antara kepala Balai Bahasa Provinsi Riau dengan 

Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 
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TUGAS 
 

 
 

 

 
 

FUNGSI 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARGET CAPAIAN 

KEGIATAN : Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan 

Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah  

Balai Bahasa Provinsi Riau 
 

Melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra 
Indonesia di Provinsi Riau 
 

1. Melaksanakan pengkajian bahasa dan sastra; 

2. Melaksanakan pemetaan bahasa dan sastra; 

3. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia; 

4. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan; 

5. Melaksanakan pemberian layanan informasi kebahasaan dan 

kesastraan; 

6. Melaksanakan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan 

7. Melaksanakan urusan ketatausahaan Balai Bahasa. 

Perjanjian Kinerja Tahun 2016 
Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau 

dengan 
Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target Anggaran 

1 Meningkatnya jumlah 
dan mutu 
pengembangan 
bahasa dan sastra di 
daerah 

1 Jumlah dokumen kajian 
bahasa dan sastra 

6 naskah 218.350.000,00 

2 Jumlah Dokumen 
Penerjemahan 

3 naskah  53.250.000,00 

2 Meningkatnya akses 
dan mutu 
pelindungan bahasa 
dan sastra di daerah 

1 Jumlah bahan ajar mulok 
bahasa dan sastra daerah 

-- -- 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu 
pemasyarakatan 
bahasa dan sastra di 
daerah 

1 Jumlah pendidik terbina 
dalam penggunaan bahasa 
dan sastra 

960 orang 1.914.100.000,00 

2 Jumlah pendidik teruji 
melalui UKBI 

-- -- 

3 Jumlah masyarakat 
terbina dalam 
penggunaan bahasa dan 
sastra 

Jumlah bahan informasi 
dan publikasi kebahasaan 
dan kesastraan 

2.162 orang 
 
 
 
 

5 terbitan 

3.029.875.000,00 
 
 
 
 

487.850.000,00 

4 Jumlah pengapresiasi 
sastra 

240 orang 480.900.000,00 

5 Jumlah pemelajar BIPA -- -- 

6 Jumlah penerjemah tulis 
dan lisan (Interpreter) 

_ _ 

7 Jumlah lembaga  yang 
penggunaan bahasanya 
terkendali 

 
10 lembaga 

 
386.810.000,00 

4 Menguatnya tata 
kelola kelembagaan 
dalam penanganan 
kebahasaan di 
daerah 

1 Jumlah pengunjung 
perpustakaan 
Balai/Kantor Bahasa 

 
-- 

 
-- 

2 Persentase tindak lanjut 
hasil temuan 70% 

 
23.200.000,00 

3 Nilai Lakip 
Balai/KantorBahasa 0 

78.000.000,00 

4 Persentase tindak lanjut 
kerja sama kelembagaan 75% 

 
-- 
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Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Satra di 

Daerah Balai Bahasa Provinsi Riau Rp10.423.987.000,00 (Sepuluh milyar empat ratus dua puluh tiga juta 

sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). 

 

Rencana Penyerapan Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, 

Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 

Balai Bahasa Provinsi Riau 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

EVALUASI 

 

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah ditetapkan 

dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Kemendikbud, berdasarkan ketentuan berlaku. 

 

 

2.04% 
4.96% 

9.19% 
15.30% 

21.54% 

29.24% 

39.98% 

50.32% 

62.05% 

72.61% 

84.96% 

100.00% 
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0
100,000
200,000
300,000
400,000
500,000
600,000
700,000
800,000
900,000

1,000,000
1,100,000
1,200,000
1,300,000
1,400,000
1,500,000
1,600,000
1,700,000
1,800,000
1,900,000
2,000,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des

Penyerapan Bulanan (ribuan)RIBUAN 

KOMPONEN 
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 

PenyerapanBulanan 212,649 506,482 891,876 1,348,386 1,607,873 1,712,505 1,656,857 1,251,638 766,764 340,509 109,128 19,318 

PenyerapanKumulatif 242.576 719,132 1,611,008 2,959,394 4,567,267 6,279,772 7,936,629 9,188,268 9,955,031 10,295,540 10,404,669 10,423,987 

Persentase 2.04% 4.96% 9.19% 15.30% 21.54% 29.24% 39.98% 50.32% 62.05% 72.61% 84.96% 100% 

Rencana Penyerapan Anggaran 
Balai BahasaProvinsi Riau Tahun 2016 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

BALAI BAHASA PROVINSI RIAU 

 

 

 

A.  CAPAIAN KINERJA ORGANISASI 

   Pengukuran Kinerja adalah suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan 

terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya, termasuk informasi atas: 

efisiensi penggunaan sumber daya dalam menghasilkan capaian realisasi iutput dan 

anggaran, hasil kegiatan dibandingkan dengan outcome yang diinginkan dan efektivitas 

tindakan dalam mencapai tujuan. Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai prestasi 

pimpinan dan staf suatu unit instansi yang dipimpinnya. 

Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas instansi 

pemerintah K/L dalam pelayanan publik yang lebih baik. Akuntabilitas di sini bukan 

sekedar kemampuan menunjukkan anggaran negara yang dibelanjakan, akan tetapi juga 

meliputi kemampuan menunjukan bahwa anggaran tersebut telah dibelanjakan secara 

ekonomis, efisien, dan efektif. 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan 

hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan 

dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima 

pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. 

 Sesuai dengan target kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja dan 

penetapan kinerja selama tahun 2016, Balai Bahasa Provinsi Riau mempunyai 

kewajiban untuk mencapai target yang telah ditetapkan tersebut sebagai bentuk 

pertanggungjawaban kinerja instansi. Untuk mengetahui tingkat keberhasilan ataupun 

kegagalan organisasi dalam upaya pencapaian sasaran strategisnya dan juga sebagai 

bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, diperlukan suatu pengukuran kinerja yang 

menyebutkan jumlah target yang terealisasi dan persentase realisasi  target. 

Balai Bahasa Provinsi Riau, sebagai unit Eselon III memiliki satu kegiatan yang 

sama dengan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yaitu Kegiatan 
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Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra. Kegiatan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa dan Sastra didukung oleh Kegiatan Dukungan Manajemen dan 

Pelaksanaan Tugas Teknis  Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa 

dan Sastra di Daerah. Kegiatan tersebut dalam pelaksanaannya disusun perencanaan 

kinerja seperti tertuang dalam tujuan strategis yang selanjutnya ditetapkan sasaran 

strategis. Setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dokumen penetapan kinerja 

perlu diketahui tingkat ketercapaiannya, hal itu untuk mengetahui keberhasilan atau 

kegagalan suatu unit kerja dan sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang 

diamanatkan.Tingkat ketercapaian sasaran strategi unit kerja sebagaimana ditetapkan 

dalam penetapan kinerja tertuang dalam tabel pengukuran kinerja. 

Pengukuran kinerja memuat apa yang ada dalam penetapan kinerja disandingkan 

dengan sasaran strategisnya. Berikut penjabaran capaian kinerja berdasarkan indikator 

kinerjanya pada sasaran Meningkatnya jumlah dan mutu pengembangan bahasa 

dan sastra di daerah, yaitu : 

1. Jumlah dokumen kajian bahasa dan sastra 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA KEGIATAN 

2015 
% 

2016 
% 

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 

Meningkatnya 

jumlah dan 
mutu 

pengembangan 

bahasa dan 
sastra di daerah 

B. Jumlah dokumen kajian 

bahasa dan sastra 

 

5 naskah 
 

 

5 naskah 
 

 

100 

 

6 naskah 
 

 

6 naskah 
 

 

100 

 

Pada tahun 2016 jumlah dokumen kajian bahasa dan sastra terbagi atas 6 (enam) 

naskah dengan dengan capaian output sebesar 100%. 

Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja pada tahun ini berdasarkan 

keluaran kegiatan: 

1) Penelitian Kebahasaan terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang menghasilkan tiga judul 

naskah penelitian yaitu: 

a. Situasi Kebahasaan, Sikap Bahasa, Dan Pemertahanan Bahasa Melayu Tualang 

b. Sikap Bahasa Pengembang Perumahan Di Riau 

c. Peningkatan Makna Kata Dalam Bahasa Bonai 

2) Penelitian Kesastraan terdiri atas 3 (tiga) kegiatan yang menghasilkan 3 judul naskah 

penelitian yaitu: 
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a. Cerita Rakyat Kabupaten Bengkalis Dan Kabupaten Siak Sri Indrapura : 

Pendokumentasian Dan Pengkajian Strukturalisme Vladimir Propp 

b. Cerita Rakyat Indragiri Hulu : Analisis Strukturalisme Levi-Strauss 

c. Tradisi Lisan Masyarakat Kubu, Rokan Hilir 

Dari tabel capaian tersebut di atas, terlihat pada tahun 2015 kegiatan penelitian 

kebahasaan dan kesastraan dengan target capaian 5 naskah dapat terealisasi semuanya. 

Begitupun juga di tahun 2016 dengan target capaian 6 naskah juga dapat terealisasi 

seluruhnya dengan persentase sebesar 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan ini 

dapat berjalan lancar dan tidak menemukan kendala dan hambatan. 

2. Jumlah Dokumen Penerjemahan 

Pencapaian kinerja kegiatan penerjemahan terhadap buku kebahasaan dan kesastraan 

dapat dilihat pada tabel berikut : 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA KEGIATAN 

2015 
% 

2016 
% 

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 

Meningkatnya 

jumlah dan 

mutu 

pengembangan 

bahasa dan 

sastra di daerah 

C. Jumlah dokumen 

penerjemahan 

 

3 naskah 

 

 

3 naskah 

 

 
 

 
 

100 

 

3 naskah 

 

 

3 naskah 

 

 
 

 
 

100 

 

  Sesuai dengan target pada Perjanjian Kinerja pada tahun 2016 kegiatan yang 

terdapat dalam indikator kinerja kegiatan ini mempunyai target sebanyak 3 (tiga) naskah 

penerjemahan. Capaian output sudah 100%. Penerjemahan buku acuan tiga kegiatan 

yang menghasilkan 3 judul naskah terjemahan yaitu: 

a. Dialectology  

b. The Spirit of Malay 

c. Language Planning and Education 

  Dengan capaian tersebut di atas, terlihat tidak ada kendala dan hambatan yang 

dialami pada pencapaian target pada tahun 2015 dan 2016, dari target dokumen 

penerjemahan sudah tercapai semua, dengan persentase realisasi sebesar 100%. 
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Sasaran 3:Meningkatnya akses dan mutu pemasyarakatan bahasa dan sastra di 

daerah dapat ditunjukan pada tabel sebagai berikut. 

SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

2015  

% 

2016  

% TARG

ET 

CAPA

IAN 

TARG

ET 

CAPA

IAN 

Meningkatnya akses dan 

mutu pemasyarakatan bahasa 

dan sastra di daerah 

Jumlah pendidik terbina 

dalam penggunaan bahasa 

dan sastra 

420 720 300 960 960  100 

 

1. Penyelenggaraan 

penyuluhan bahasa 

dan sastra untuk guru 

di dua belas 

kabupaten/kota 

420 720 300 960 960 100 

 

 Dari tabel di atas, dapat dilihat ada beberapa indikator kinerja kegiatan yang 

mencakup pada sasaran kinerja ini, yaitu :  

1. Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra. 

  Kegiatan yang menunjang pada indikator ini diwujudkan dalam bentuk 

penyuluhan bahasa dan sastra Indonesia. Berikut beberapa kegiatan 

penyelenggaraan penyuluhan bahasa dan sastra pada 12 (dua belas) kabupaten/kota 

di Provinsi Riau pada tahun 2016 yang telah selesai diselenggarakan : 

a. Penyuluhan di Kota Pekanbaru diikuti oleh 80 guru SD dilaksanakan selama 

empat hari, dari tanggal 1 sampai 4 Maret 2016 

b. Penyuluhan di Kabupaten Kampar diikuti oleh 80 guru SD dilaksanakan 

selama empat hari, dari tanggal 10 sampai 13 Maret 2016 

c. Penyuluhan di Kabupaten Kuantan Singingi diikuti oleh 80 guru SD  

dilaksanakan selama empat hari, dari tanggal 14 sampai 17 Maret 2016 

d. Penyuluhan di Kabupaten Indragiri Hulu diikuti oleh 80 guru SD dilaksanakan 

selama empat hari, dari tanggal 16 sampai 19 Maret 2016 

e. Penyuluhan di Kabupaten Siak diikuti oleh 80 guru SD dilaksanakan selama 

empat hari, dari tanggal 21 sampai 24 Maret 2016 

f. Penyuluhan di Kabupaten Kepulauan Meranti diikuti oleh 80 guru SD  

dilaksanakan selama empat hari, dari tanggal 28 sampai 31 Maret 2016 
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g. Penyuluhan di Kabupaten Pelalawan diikuti oleh 80 guru SD dilaksanakan 

selama empat hari, dari tanggal 5 sampai 28 April 2016 

h. Penyuluhan di Kabupaten Rokan Hilir diikuti oleh 80 guru SD dilaksanakan 

selama empat hari, dari tanggal 11 sampai 14 April 2016 

i. Penyuluhan di Kota Dumai diikuti oleh 80 guru SD dilaksanakan selama 

empat hari, dari tanggal 18 sampai 21 April 2016 

j. Penyuluhan di Kota Rokan Hulu diikuti oleh 80 guru SD dilaksanakan selama 

empat hari, dari tanggal 9 sampai 12 Mei 2016 

k. Penyuluhan di Kabupaten Indragiri Hilir diikuti oleh 80 guru SD dilaksanakan 

selama empat hari, dari tanggal 16 sampai 19 Mei 2016 

l. Penyuluhan di Kabupaten Bengkalis diikuti oleh 80 guru SD dilaksanakan 

selama empat hari, dari tanggal 23 sampai 26 Mei 2016. 

Pencapaian realisasi pada penyelenggaraan penyuluhan bahasa dan sastra pada 12 

(dua belas) kabupaten/kota di Provinsi Riau dengan target kinerja pada tahun 2015 

sebanyak 420 orang, dan realisasinya mencapai 720 orang atau melebihi target yang 

ditentukan dengan persentase 171%. Pada tahun 2016 kegiatan penyuluhan bahasa dan 

sastra masih tetap diselenggarakan di 12 (dua belas) kabupaten/kota di Provinsi Riau 

dengan target kinerja 960 orang, realisasinya sebanyak 960 orang dengan persentase 

100%. Dengan capaian ini terlihat di kedua tahun anggaran tersebut dalam 

pelaksanaannnya tidak mengalami kendala dan hambatan. 

2. Jumlah masyarakat terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra. 

SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

2015  

% 

2016  

% TARG

ET 

CAPA

IAN 

TARG

ET 

CAPA

IAN 

Meningkatnya akses dan 

mutu pemasyarakatan bahasa 
dan sastra di daerah 

Jumlah masyarakat terbina 

dalam penggunaan bahasa 

dan sastra 

2566 2889 113 2162 2030 93,89 

 

Jumlah masyarakat terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra untuk tahun 

anggaran 2016 targetnya adalah 2162 orang realisasi sebanyak 2030 orang dengan 

persentase sebesar 93,89%. Untuk mendukung pencapaian indikator kinerja kegiatan ini 

diselenggarakan beberapa kegiatan berupa sosialisasi dan lomba-lomba kebahasaan dan 

kesastraan yang melibatkan guru-guru, siswa, mahasiswa, maupun dari kalangan umum. 

Penyelenggaraannya tidak hanya dilaksanakan di kota Pekanbaru melainkan juga ke 
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beberapa kabupaten di Provinsi Riau. Berikut ini akan dijelaskan beberapa bentuk 

kegiatan pendukung yang diwujudkan ke dalam 9 (sembilan) bentuk kegiatan 

kebahasaan dan kesastraan, yaitu : 

a. Gerakan Indonesia Menulis 

Kegiatan ini ditujukan untuk para guru SLTP dan SLTA dalam rangka 

menyamakan pemahaman antara siswa dan guru tentang bagaimana membaca dan 

bagaimana mendokumentasikan hasil bacaan itu ke dalam bentuk tulisan. Dilaksanakan 

di 3 kabupaten/kota Provinsi Riau, yaitu : 

(1) Kabupaten Rokan Hilir diikuti oleh 80 orang peserta (40 guru SLTP dan 40 guru 

SLTA), ditangani 8 panitia (6 orang dari pegawai Balai Bahasa dan 2 orang dari 

pegawai instansi daerah), dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 5 s.d. 8 

September 2016 

(2) Kota Dumai diikuti oleh 80 orang (40 guru SLTP dan 40 guru SLTA), ditangani 8 

panitia (6 orang dari pegawai Balai Bahasa dan 2 orang dari pegawai instansi 

daerah), dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 8 s.d. 11 November 2016 

(3) Kabupaten Siak diikuti oleh 80 orang (40 guru SLTP dan 40 guru SLTA), ditangani 

8 panitia (6 orang dari pegawai Balai Bahasa dan 2 orang dari pegawai instansi 

daerah), dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 14 s.d. 17November 2016 

 Pada tahun anggaran 2015 pelaksanaanya di 5 kabupaten/kota dengan target 500 

orang dan realisasi sebanyak 500 orang dengan besaran persentase 100%. Sedangkan 

tahun 2016 target fisik 240 orang dan realisasi sebanyak 240 orang dengan persentase 

100%. Dari capaian ini terlihat bahwa kegiatan Gerakan Indonesia Membaca dan 

Menulis telah terselenggara dengan lancar dan tidak ada kendala. 

b. Pekan Bahasa  
  

 Pada tahun anggaran 2015 pelaksanaan kegiatan Pekan Bahasa diwujudkan ke 

dalam 7(tujuh) macam lomba kebahasaan dengan hasil yang cukup memuaskan. Hal ini 

terlihat dari capaian output sebesar 120% dari target yang direncanakan. Untuk tahun 

anggaran 2016 kegiatan Pekan Bahasa terdiri dari 6 (enam) lomba kebahasaan dengan 

hasil capaian sebesar 100% sesuai dari target yang direncanakan. Diselenggarakan 
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selama enam hari dari 1 s.d. 6 Agustus 2016 di Hotel Royal Asnof Pekanbaru.Berikut 

rincian enam lomba dalam pekan bahasa yaitu, 

(1) Lomba debat bahasa, diikuti oleh 16 tim/48 orang (setiap tim terdiri dari tiga orang 

mahasiswa), kegiatan ini ditangani oleh 5 orang panitia dan 3 orang juri 

(2) Lomba cerdas cermat, diikuti oleh 27 tim/81 orang (setiap tim terdiri dari tiga orang 

siswa SLTA), kegiatan ini ditangani oleh 5 orang panitia dan 3 orang juri 

(3) Pemilihan duta bahasa, diikuti oleh 15 pasang/30 orang (setiap pasang terdiri dari 2 

orang/1 laki-laki, 1 perempuan mahasiswa/umum), kegiatan ini ditangani oleh 5 

orang panitia dan 3 orang juri 

(4) Lomba mengajar dengan bahasa Indonesia yang baik dan benar, diikuti oleh 41 

orang (guru-guru SD), kegiatan ini ditangani oleh 5 orang panitia dan 3 orang juri 

(5) Lomba pidato, diikuti oleh 50 orang (remaja), kegiatan ini ditangani oleh 5 orang 

panitia dan 3 orang juri 

(6) Lomba pewara, diikuti oleh 50 orang (pegawai instansi), kegiatan ini ditangani oleh 

5 orang panitia dan 3 orang juri 

 Dari hasil capaian kegiatan lomba-lomba kebahasaan dalam penyelenggaraan 

pekan bahasa dapat disimpulkan bahwa kegiatan tersebut telah terlaksana dengan baik 

dan lancar tanpa adanya hambatan. 

c. Pekan Sastra  
 

 

 Penyelenggaraan kegiatan pekan sastra tahun 2016 dalam pelaksanaannya tidak 

terdapat perbedaan di tahun sebelumnya. Bentuk kegiatannya berupa lomba-lomba 

kesastraan yang berlangsung  selama tujuh hari yaitu dari tanggal 8 s.d. 14Agustus 2016 

di Hotel Royal Asnof Pekanbaru. Berikut rincian enam lomba dalam pekan sastra yaitu, 

(1)  Lomba cerita rakyat, diikuti oleh 26 orang (guru-guru SD), ditangani 5 panitia dan 

3 juri 

(2) Lomba dendang syair, diikuti oleh 28 orang (masyarakat umum), ditangani 5 

panitia dan 3 juri  

(3) Lomba mendongeng, diikuti oleh 50 orang (guru-guru TK/PAUD), ditangani 5 

panitia dan 3 juri 
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(4) Lomba baca puisi, diikuti oleh 50 orang (siswa SLTP), ditangani 5 panitia dan 3 

juri 

(5) Lomba berbalas pantun, diikuti oleh 12 tim/24 orang (setiap tim 2 mahasiswa), 

ditangani 5 panitia dan 3 juri 

(6) Festival musikalisasi puisi, diikuti oleh 12 tim/72 orang (setiap tim 6 siswa SLTA), 

ditangani 10 panitia dan 3 juri 

Terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaan perlombaan pekan sastra, dapat 

diuraikan sebagai berikut : 

1. Pada lomba cerita rakyat dengan target peserta 50 orang, hanya diikuti oleh  26 

orang guru. Hal ini disebabkan kurang antusiasnya para guru SD untuk ikut 

berpartisipasi mengikuti perlombaan ini. Sebagian besar mengemukakan kurangnya 

minat dalam menulis ditambah minimnya pengetahuan tentang perbendaharaan 

cerita rakyat yang ada di provinsi Riau.  

2. Lomba dendang syair yang target pesertanya sebanyak 50 orang hanya diikuti oleh 

28 orang dari masyarakat umum. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh kurangnya 

kepercayaan diri calon peserta untuk tampil di hadapan banyak orang karena 

merasa kurang memiliki kemampuan berdendang syair. Selain itu kebanyakan 

peserta yang berasal dari mahasiswa urung untuk mengikuti lomba ini karena 

penyelenggaraannya berbenturan dengan waktu pelaksanaan praktek kerja lapangan 

dan tidak memperoleh izin dari atasan. Pada saat yang bersamaan juga bertepatan 

pada hari libur semester sehingga mereka banyak yang tidak bisa mengikuti 

perlombaan tersebut. 

3. Lomba berbalas pantun dengan target peserta 24 tim hanya diikuti oleh 12 tim yang 

berjumlah 24 orang, masing-masing tim terdiri dari 2 orang. Sama halnya dengan 

lomba dendang syair, kendala yang dihadapi panitia juga berkaitan dengan kondisi 

para mahasiswa yang sedang menjalankan Praktek Kerja Lapangan dan bertepatan 

dengan libur semester ganjil. 

Untuk lomba mendongeng, baca puisi, dan musikalisasi puisi tidak ada kendala dan 

sudah memenuhi target perencanaan karena seluruh peserta dapat mengikuti 

perlombaan ini. Kedepannya diharapkan seluruh lomba dalam pekan sastra ini dapat 
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memenuhi target peserta yang seharusnya direncanakan. Langkah yang dapat 

diambil adalah : 

1. Menyebarluaskan selebaran pengumuman lomba dalam jangkauan yang lebih 

luas lagi, tidak hanya melalui media massa dan surat undangan ke beberapa 

universitas  dan sekolah, tetapi juga melalui berbagai media di jejaring sosial 

lainnya sehingga dapat dilihat oleh semua kalangan. 

2. Menumbuhkan minat bagi calon peserta tentang pentingnya keikutsertaan 

sebagai sarana dalam menambah wawasan dan pengetahuan, disamping adanya 

apresiasi yang akan diberikan terhadap para pemenang. 

3. Menyesuaikan jadwal pelaksanaan perlombaan dengan kegiatan belajar 

mengajar di sekolah maupun di universitas agar keikutsertaan calon peserta tidak 

terkendala dengan jadwal ujian dan tugas mahasiswa di kampusnya. 

d. Pengiriman peserta pekan bahasa dan sastra tingkat regional 

Pengiriman peserta pekan bahasa dan sastra tingkat regional ini sama dengan 

kegiatan pekan bahasa dan sastra yang diadakan di tingkat provinsi, yaitu berupa 

pengiriman peserta lomba-lomba kebahasaan (pekan bahasa) dan lomba-lomba 

kesastraan (pekan sastra). Untuk tahun 2015 kegiatan pekan bahasa dilaksanakan di 

Medan dan pekan sastra di Jambi dengan peserta lomba yang dikirim berjumlah 45 

orang (25 peserta lomba dan 20 orang pendamping). Sedangkan pada tahun 2016 pekan 

bahasa dilaksanakan di Aceh dan pekan sastra di Bengkulu dengan peserta lomba yang 

dikirim berjumlah 40 orang (25 peserta lomba dan 15 orang pendamping). Dua orang 

pendamping tidak dapat ikut pada acara pekan Sastra di Bengkulu karena sakit. 

e. Seminar sastra Indonesia 

 Kegiatan ini membahas masalah kesastraan yang melekat pada tradisi lisan, artinya 

segala tindakan masyarakat yang dilakukan berulang dan diturunkan atau diikuti oleh 

generasi berikutnya. Dengan begitu, hampir seluruh kehidupan masyarakat selalu 

berkaitan atau tergolong dalam tradisi lisan ini sehingga memberikan identitas dan 

kebanggaan pada kelompoknya. Untuk itulah kegiatan ini perlu diagendakan agar 

pihak-pihak terkait ikut berperan serta melestarikan keberadaan dan kelangsungan 

tradisi lisan ini. Kegiatan ini mempunyai target output sebanyak 100 peserta yang terdiri 
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dari kalangan umum, seperti sastrawan, mahasiswa dan pejabat terkait di provinsi Riau. 

Namun tidak dapat direalisasi karena adanya efisiensi anggaran dalam self-blocking dan 

termasuk dalam salah satu kegiatan yang dihapuskan. 

f. Peningkatan mutu penulisan karya ilmiah untuk guru  

 Target output kegiatan ini sebanyak 160 orang, jumlah peserta masing-masing 80 

orang di 2 kabupaten. Dalam pelaksanaannya diselenggarakan selama 5 (lima) hari, 

yaitu di Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 21 s.d 25 November 2016 dan 

Kabupaten Indragiri Hulu pada tanggal 28 November s.d 1 Desember 2016. Kegiatan 

ini berjalan sebagaimana mestinya dan tidak mengalami kendala dan hambatan. 

 

 

g. Gerakan Nasional Literasi Bangsa 

 Bentuk kegiatan yang dilaksanakan berupa lomba menceritakan ulang dari suatu 

bacaan dan meringkas cerita. Dari kegiatan ini para peserta diharapkan mampu secara 

cerdas dan kreatif membaca dan memahami suatu karya sastra seperti cerpen atau novel. 

Kegiatan ini berlangsung di Balai Bahasa Pekanbaru pada tanggal 8 Desember 2016 

dihadiri oleh para siswa dari SMP IT As-Shofa Pekanbaru sebanyak 150 orang. 

h. Gerakan cinta sastra untuk siswa/i (kegiatan duta bahasa) 

Kegiatan Karya Tulis Ilmiah di Taluk Kuantan 
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Kegiatan ini melibatkan duta bahasa untuk memotivasi siswa-siswadi Sekolah 

Dasar dalam rangka meningkatkan kearifan lokal berupa literasi cerita rakyat. Target 

output sebanyak 600 orang, realisasinya 550 orang dan dilaksanakan di 4 sekolah, yaitu 

MTs Al-Hidayah tanggal 12 s.d 13 Maret 2016 dengan jumlah peserta 100 orang, SDN 

184 Pekanbaru tanggal 21 s.d 22 Oktober 2016 dengan jumlah peserta 150 orang, SDN 

036 Pekanbaru tanggal 4 s.d 5 November 2106 dengan jumlah peserta 150 orang, dan 

SDN 159 Pekanbaru tanggal 9 s.d 10 Desember 2016 dengan jumlah peserta 150 orang. 

Realisasi output pada kegiatan ini ditotal berjumlah 550 orang dari 600 target yang 

direncanakan. Kekurangan peserta 50 orang telah dicukupkan dan dialihkan pada 

kegiatan gerakan nasional literasi bangsa sehingga masing-masing kegiatan tersebut 

telah dapat memenuhi target dan dapat disimpulkan bahwa kedua kegiatan ini berjalan 

sebagaimana mestinya tanpa adanya kendala dan hambatan.  

i. Bimtek Literasi 

 Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka meningkatkan  minat membaca dan 

menulis bagi siswa SLTP dan memotivasi guru untuk menggerakkan minat membaca 

siswanya. Target outputnya 80 orang di 3 kabupaten/kota dan realisasinya di 2 

kabupaten/kota, yaitu : 

(1) Kabupaten Rokan Hulu diikuti oleh 80 orang (40 guru SLTP dan 40 siswa SLTP), 

ditangani 8 panitia (6 orang dari pegawai Balai Bahasa dan 2 orang dari pegawai 

instansi daerah), dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 11 s.d. 14 Oktober 

2016. 

(2) Kota Pekanbarudiikuti oleh 80 orang (40 guru SLTP dan 40 siswa SLTP), ditangani 

8 panitia (6 orang dari pegawai Balai Bahasa dan 2 orang dari pegawai instansi 

daerah), dilaksanakan selama empat hari dari tanggal 25 s.d. 28 Oktober 2016. 

Bimtek Literasi hanya dilaksanakan di 2 (dua) kabupaten dari 3 kabupaten/kota 

yang direncanakan. Hal ini disebabkan adanya penyesuaian terhadap jadwal diklat 

kepemimpinan kepala Balai Bahasa Riau terkait penyajian materi di dalam kegiatan ini.  
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3. Jumlah Pengapresiasi Sastra 

SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

2015  

% 

2016  

% TARG

ET 

CAPA

IAN 

TARG

ET 

CAPA

IAN 

Meningkatnya akses dan 

mutu pemasyarakatan bahasa 
dan sastra di daerah 

Jumlah pengapresiasi 

sastra 

1419 1419 100 240 240  100 

 

 Jumlah pengapresiasi sastra untuk tahun 2015, realisasi peserta sesuai targetnya 

adalah 1.419 orang, output kegiatannya yaitu penyelenggaraan bengkel sastra pada 5 

kabupaten/kota di Provinsi Riau. Pada tahun 2016 target output kegiatan ini berjumlah 

240 orang dengan capaian realisasi yang sama (100%) dilaksanakan di 3 kabupaten, 

yaitu: 

a. Pelaksanaan bengkel sastra (musikalisasi puisi dan menulis kreatif) di 

Kabupaten Pelalawan  pada tanggal 24 s.d 27 Agustus 2016 diikuti oleh 40 

siswa dan 40 guru 

b. Pelaksanaan bengkel sastra (musikalisasi puisi dan menulis kreatif) di Kota 

Pekanbaru pada 27 s.d 30 September 2016 diikuti oleh 40 siswa dan 40 guru 

c. Pelaksanaan bengkel sastra (musikalisasi puisi dan menulis kreatif) di 

Kabupaten Indragiri Hilir pada 5 s.d 8 Oktober 201 diikuti oleh 40 siswa dan 

40 guru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pelaksanaan Bengkel Sastra di  Tembilahan 
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4. Jumlah lembaga  yang penggunaan bahasanya terkendali 

SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

2015  

% 

2016  

% TARG

ET 

CAPA

IAN 

TARG

ET 

CAPA

IAN 

Meningkatnya akses dan 

mutu pemasyarakatan bahasa 
dan sastra di daerah 

Jumlah lembaga  yang 

penggunaan bahasanya 

terkendali 

0 0 0 10 0  0 

 

Kegiatan dalam bentuk identifikasi data dan penyelenggaraan forum diskusi untuk 

10 lembaga baik yang berasal dari pihak swasta maupun pemerintah dengan target 100 

orang peserta dijadwalkan pada bulan November 2016 tidak dapat dilaksanakan karena 

merupakan salah satu kegiatan yang direvisi oleh kendala efisiensi anggaran dalam self-

blocking.  

 Realisasi output yang tertuang di dalam dokumen DIPA Balai Bahasa Riau 

untuk anggaran 2015 dan 2016 sebagian besar memenuhi target. Karena dalam 

pelaksanaannya tidak mengalami kendala dan berjalan dengan lancar. Hal ini 

dipengaruhi oleh tingginya apresiasi  para peserta terutama di kabupaten daerah dalam 

mengikuti kegiatan. Sasaran strategis meningkatnya akses dan mutu pemasyarakatan 

bahasa dan sastra di daerah pada tahun 2015 targetnya adalah 2.566 orang dengan 

realisasi 2.889 orang dari 7 sub output kegiatan. Capaian persentase yang melebihi 

target diperoleh sebesar 113% dikategorikan berjalan lancar dan sukses. Untuk tahun 

anggaran 2016 targetnya adalah 3362 orang dengan realisasi sebanyak 2980 orang yang 

terdiri dari 9 sub output. Kegiatan yang terdapat dalam sasaran meningkatnya akses dan 

mutu pemasyarakatan bahasa dan sastra di daerah dapat berjalan sebagaimana mestinya. 

Begitupun juga dengan koordinasi yang melibatkan panitia daerah yang bertugas  

mengundang para peserta di daerah tidak mengalami kendala. Hal ini dapat dilihat dari 

jumlah perserta yang memenuhi target pada setiap kabupaten/kota tempat 

diselenggarakannya kegiatan tersebut. Serapan anggaran yang tidak maksimal 

dipengaruhi oleh adanya efisiensi anggaran dan pengendalian belanja K/L melalui self-

blocking. Hal ini mengakibatkan adanya pembatalan terhadap 2 (dua) sub output 

kegiatan yang telah direncanakan. Namun program yang telah direncanakan dan 

tertuang dalam Perjanjian Kinerja tetap dijalankan. Hanya saja volume kegiatan 

dikurangi dan pembiayaan yang melekat pada kegiatan juga dikurangi, seperti 

akomodasi peserta kegiatan yang awalnya diinapkan kemudian dihapuskan, besaran 
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belanja transportasi peserta dikurangi, hingga pemotongan besaran honorarium 

narasumber kegiatan. Dalam hal perencanaan alokasi anggaran diupayakan sesuai 

dengan kebutuhan dan akurat agar penyerapannya optimal dengan melakukan 

penajaman atas rencana kegiatan dan pembiayaan yang tercantum dalam DIPA tanpa 

menghilangkan efektivitas pencapaian outcome. 

Untuk sasaran meningkatnya jumlah dan mutu pengembangan bahasa dan sastra di 

daerah ini dalam pelaksanaannya tidak mengalami kendala dan hambatan. Walaupun 

dalam proses penyelesaiannya panitia yang merupakan pegawai peneliti juga harus 

dihadapkan pada beberapa kegiatan lain dalam kepanitiaan sekaligus dalam membuat 

pelaporan hasil kegiatan tersebut. Sehingga menimbulkan beban pekerjaan yang cukup 

menyita tenaga dan pikiran. Namun sejauh ini semua kegiatan yang berjalan secara 

maraton sesuai jadwal dan dapat diselesaikan dengan baik karena tim kepanitiaan 

bekerja secara terkoordinir dan saling membantu satu sama lain.  

5.     Jumlah bahan informasi dan publikasi kebahasaan dan kesastraan  

SASARAN STRATEGIS 
INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

2015  

% 

2016  

% TARG

ET 

CAPA

IAN 

TARG

ET 

CAPA

IAN 

Meningkatnya akses dan 

mutu pemasyarakatan bahasa 
dan sastra di daerah 

Jumlah bahan informasi 

dan publikasi kebahasaan 

dan kesastraan 

5 5 100 5 5  100 

 

Untuk tahun anggaran 2016 tidak ada perbedaan di tahun sebelumnya, targetnya adalah 

lima terbitan, output kegiatannya sebagai berikut, 

a. Penyusunan jurnal dan buku kebahasaan dan kesastraan, diterbitkan dua  edisi dalam 

satu tahun, edisi April dan Oktober 

b. Pelaksanaan siaran bahasa dan sastra melalui media massa (TVRI, RRI, Koran Riau 

Pos), diterbitkan dalam bentuk naskah dan CD.  

Pencapaian kedua kinerja ini dalam laporan realisasi anggaran belanja disebutkan 

adanya layanan informasi dengan target kinerja 5 terbitan, outputnya adalah bahan 

informasi dan publikasi kebahasaan dan kesastraan, sub outputnya (1) penyusunan buku 

kebahasaan dan kesastraan (jurnal Madah) yang diterbitkan dua kali dalam satu tahun 

(2) pelaksanaan siaran bahasa dan sastra melalui media massa dalam bentuk dialog 

Bahasa dan Sastra (siaran interaktif) melalui Siaran TVRI sebanyak 12 kali siaran, RRI 
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sebanyak 12 kali siaran, dan penulisan alenia/opini di Koran harian Riau Pos 58 kali 

terbit, pencapaian target kinerjanya terangkum dalam 3 dokumen laporan yaitu 

berbentuk 12 VCD dan naskah siaran TVRI, 12 CD dan naskah siara RRI, dan 54 

naskah tebitan Riau Post masing-masing terangkum dalam tiga laporan. Pencapaian 

realisasi fisik 100 %. 

Sasaran 4: Menguatnya tata kelola kelembagaan dalam penanganan bahasa dan 

sastra di daerah 

 

Sesuai dengan rencana pembangunan jangka menengah nasional yang tertuang 

dalam dokumen Rencana Strategis Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk 

tahun 2105 s.d 2019 tidak ada perbedaan target terhadap 4 (empat) indikator kinerja 

kegiatan ini. Indikator kinerja kegiatan ini mengarah pada presentase pengelolaan 

administrasi ketatausahaan Balai Bahasa Provinsi Riau dalam mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi organisasi/lembaga yang outputnya adalah rekomendasi kebijakan 

bidang kebahasaan dan kesastraan, tata kelola kerumahtanggaan/perlengkapan, 

kepegawaian, keuangan, layanan perkantoran, dokumen perjalanan dinasserta beberapa 

laporan pertanggungjawaban.  

Sasaran ini terbagi atas 3 (tiga) output sebagai berikut : 

1. Persentase tindak lanjut hasil temuan. 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

2015 

% 

2016 

% TARGE

T 

CAPAIA

N 
TARGET 

CAPAIA

N 

Menguatnya 

tatakelola 
kelembagaan 

dalam 

penaganan 
kebahasaandida

erah 

Presentase tindak lanjut 

temuan 

70% - - 70% 46% 65,71 

Kegiatan indikator pencapaian kinerja ini pada tahun 2016 telah memenuhi 

realisasi sebesar 46% dari target yang ditetapkan yaitu 70% hasil temuan yang 

ditindaklanjuti, sehingga persentase capaiannya sebesar 65,71%. Dalam mengukur 

ketercapaian target indikator ini dihitung dari semua temuan pemeriksa/auditor yang ada 

di Balai Bahasa Riau yang ditindaklanjuti, yaitu temuan Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Temuan pemeriksaan tersebut adalah : 
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Tabel Temuan Inspektorat Jenderal 

Kode 
Kelompok 

Temuan 
Sub Kelompok Temuan 

Jumlah 

Kasus 
Nilai (Rp.) 

1 Ketidakpatuhan 

terhadap 

peraturan 

Kekurangan Volume 

Pekerjaan dan/atau barang 

(1.01.03) 

1  24.283.904,00 

Kelebihan pembayaran 

selain kekurangan volume 

pekerjaan dan/atau barang 

(1.01.04) 

2 114.488.750,00 

Pertanggungjawaban tidak 

akuntabel (bukti tidak 

lengkap/tidak valid) 

(1.04.01) 

1  6.000.000,00 

 Jumlah  4   144.772.654,00 

 

Beberapa strategi yang dilakukan dalam mencapai target kinerja indikator tindak lanjut 

hasil temuan sebagai berikut. 

1. Pemberitahuan secara tertulis kepada yang bersangkutan terkait temuan 

2. Mengundang yang bersangkutan untuk menyosialisasikan hasil temuan dan 

segera menyelesaikan 

3. Melakukan kunjungan kepada yang bersangkutan agar segera menindaklanjuti 

hasil temuan. 

 Pencapaian kinerja ini dalam tahun sebelumnya tidak diukur persentase realisasinya. 

Namun langkah yang ditempuh terhadap adanya temuan sudah ditindak lanjuti dan 

diselesaikan. Kepada para pihak yang terlibat dan terkait namanya dalam temuan sudah 

diberikan surat teguran untuk mengembalikan besaran alokasi dana yang telah terpakai. 

Untuk saat ini prosesnya adalah menunggu respon dan jawaban dari yang bersangkutan 

atas adanya surat teguran tersebut.  
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2. Nilai Lakip  Balai Bahasa Riau  

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

2015 

% 

2016 

% TARGE

T 

CAPAIA

N 
TARGET 

CAPAIA

N 

Menguatnya 

tatakelola 

kelembagaan 
dalam 

penaganan 

kebahasaandida
erah 

Nilai LAKIP Balai /Kantor 

Bahasa  

80 - - 80 - - 

 Berdasarkan sasaran strategis menguatnya tata kelola kelembagaan dalam 

penanganan kebahasaan di daerah yang didukung oleh indikator kinerja Nilai Lakippada 

tahun 2016 capaian kinerjanya belum dapat diketahui. Hal ini dikarenakan belum 

adanya informasi dari Sekretariat Badan Bahasa mengenai hasil penilaian LAKIP Balai 

Bahasa Riau Tahun 2016. Upaya Balai Bahasa Riau dalam meningkatkan kualitas 

implementasi penguatan akuntabilitas kinerja selalu dilakukan. Selain itu, peningkatan 

penerapan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) yang baik terus 

dilakukan pula.  

3. Presentase tindak lanjut kerja sama kelembagaan 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

2015 

% 

2016 

% TARGE

T 
CAPAIA

N 
TARGET 

CAPAIA
N 

Menguatnya 

tatakelola 
kelembagaan 

dalam 

penaganan 
kebahasaandida

erah 

Presentase tindak lanjut kerja 

sama kelembagaan 

 

75% - - 75% 75% 100 

Ruang lingkup kerjasama yang disepakati oleh Balai Bahasa Riau diantaranya:  

1) Siaran bahasa dan sastra di TVRI  

2) Siaran bahasa dan sastra di RRI 

3) Kolom alinea bahasa dan sastra di Riau Pos 

Kerjasama ini dituangkan dalam bentuk perjanjian kesepakatan bersama antara kedua 

belah pihak untuk jangka waktu 1 (satu) tahun anggaran dan telah selesai dilaksanakan. 

Untuk siaran bahasa dan sastra di TVRI dan RRI dilaksanakan 2 (dua) kali dalam 

sebulan. Sedangkan penulisan alinea di media massa Riau Pos dilaksanakan sekali 

dalam seminggu yaitu pada hari Sabtu. Capaian kinerja untuk tahun anggaran 2016 

sebesar 75% dapat direalisasikan seluruhnya dengan memberikan bobot 25% pada 

masing-masing bentuk kerjasama tersebut. Indikator kinerja kegiatan persentase tindak 
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lanjut kerjasama kelembagaan dapat berjalan sesuai rencana dan tidak mengalami 

kendala. 

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

1. Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Belanja Tahun 2016 

Balai Bahasa Riau pada Tahun Anggaran 2016 memperoleh alokasi anggaran 

sebesar Rp 11.906.162.000,- (Sebelas milyar sembilan ratus enam juta seratus enam 

puluh dua ribu rupiah). Pada bulan Agustus Tahun 2016, Pemerintah mengeluarkan 

kebijakan mengenai penyesuaian anggaran melalui APBNP, sehingga alokasi anggaran 

pada Balai Bahasa Riau mengalami perubahan, yaitu menjadi Rp 10.423.987.000,- 

(Sepuluh milyar empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu 

rupiah). Pada APBNP jilid II, anggaran Balai Bahasa Riau mengalami penyesuaian 

kembali, yaitu anggaran sebesar Rp 741.025.000,- (Tujuh ratus empat puluh satu juta 

dua puluh lima ribu rupiah) berstatus self-blocking. Seluruh anggaran didistribusikan ke 

setiap output kegiatan di lingkungan Balai Bahasa Riau. Pagu belanja Balai Bahasa 

Provinsi Riau dalam DIPA dibagi atas dua pos pengeluaran, yaitu: (1) Belanja pegawai, 

(2) Belanja Barang, dan (3) Belanja Modal. Pos pengeluaran belanja pegawai 

merupakan pos yang dikhususkan untuk belanja pegawai, misalnya gaji dan tunjangan-

tunjangan. Pos pengeluaran belanja barang merupakan pos pengeluaran yang meliputi 

belanja untuk keperluan sehari-hari perkantoran, pemeliharaan, dan perjalanan dinas 

sebagai penunjang kegiatan. Pos Modal untuk pengadaan peralatan dan fasilitas kantor. 

Untuk belanja modal pada Balai Bahasa Provinsi Riau pada tahun anggaran 2016 tidak 

dianggarkan. 

Berikut Grafik dan Realisasi Anggaran Per Belanja yang disajikan dalam tabel di 

bawah ini : 

Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Belanja 

Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Belanja  

No Jenis Belanja Pagu Blokir Realisasi % 

1 Pegawai 2.724.651.000 - 2.445.421.016 89,75 
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2 Barang 7.699.336.000 741.025..000 5.762.080.501 74,84 

3 Modal - - - - 

T O T A L 10.423.987.000 741.025.000 8.207.501.517 78,74 

Total pagu belanja pada DIPA Balai Bahasa Provinsi Riau tahun 2016 sebesar 

Rp10.423.987.000,00(sepuluh  milyar  empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus 

delapan puluh juta dua riburupiah). Dari jumlah tersebut belanja pegawai mendapatkan 

alokasi sebesar 2.724.651.000,00 (26,14%), belanja barang mendapatkan alokasi 

7.699.336.000,00 (73,86%)dan belanja modal mendapatkan alokasi 0,00 (00,00%.).

 Realisasi pengeluaran DIPA Balai Bahasa Provinsi Riau sampai dengan bulan 

Desember 2016 adalah Rp 8.207.501.517,00. Dengan demikian, daya serap anggaran 

Balai Bahasa Provinsi Riau (Januari s.d.Desember 2016)adalah : 

 

 8.207.501.517 

       10.423.987.000 

 

Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran Per Belanja Tahun 2016 

 

 

 

2. Alokasi dan Realisasi Anggaran per Output Tahun 2016 

Output  merupakan hasil yang dapat dicapai dari pelaksanaan sebuah kegiatan 

untuk mendukung pencapaian outcome program atau outcome fokus prioritas. Output 
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mencakup jenis barang atau jasa dan satuan output yang ingin dihasilkan sebagai suatu 

refleksi tugas dan fungsi. Dalam menjalankan kegiatan dan dalam rangka pencapaian 

output, Balai Bahasa Riau berpijak sesuai dengan indikator kinerja kegiatan yang telah 

ditetapkan sebagai tolok ukur. Keseluruhan anggaran dialokasikan pada setiap output 

yang terdiri dari beberapa komponen kegiatan. Berikut ini akan dijelaskan rincian 

alokasi dan realisasi anggaran per output Balai Bahasa Riau pada tahun anggaran 2016 : 

1) Output Dokumen Kajian Kebahasaan (5289.001), dengan jumlah anggaran Rp. 

218.350.000,00 (Dua ratus delapan belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) 

terealisasi sebesar Rp.  177.716.500,00 ( Seratus tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus 

enam belas ribu lima ratus rupiah) persentase capaian sebesar 81,39% 

2) Output Pembinaan Penggunaan Bahasa dan Sastra Masyarakat (5289.002), dengan 

jumlah anggaran Rp. 5.424.875.000,00 (Lima milyar empat ratus dua puluh empat 

juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) teralisasi sebesar Rp. 

4.276.589.580,00 ( Empat milyar dua ratus tujuh puluh enam juta lima ratus 

delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh rupiah) persentase capaian 

sebesar 78,83% 

3) Output Penerjemahan (5289.007), dengan jumlah anggaran Rp. 53.250.000,00 

(Lima puluh tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 

22.384.000,00 ( Dua puluh dua juta tiga ratus delapan puluh empat ribu rupiah) 

persentase capaian sebesar 42,04% 

4) Output Pengendalian Penggunaan Bahasa Lembaga Pemerintah dan Swasta 

(5289.008), dengan jumlah anggaran Rp. 386.810.000,00 (Tiga ratus delapan puluh 

enam juta delapan ratus sepuluh ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 0,00 

5) Output Bahan Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan (5289.009), 

dengan jumlah anggaran Rp. 57.000.000,00 (Lima puluh tujuh juta rupiah) 

terealisasi sebesar Rp. 51.407.000,00 ( Lima puluh satu juta empat ratus tujuh ribu 

rupiah) persentase capaian sebesar 90,19% 

6) Output Layanan Informasi (5289.015), dengan jumlah anggaran Rp. 

487.850.000,00 (Empat ratus delapan puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh ribu 
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rupiah) terealisasi sebesar Rp. 305.152.000,00 ( Tiga ratus lima juta seratus lima 

puluh dua ribu rupiah) persentase capaian sebesar 62,55% 

7) Output Layanan Perkantoran (5289.994), dengan jumlah anggaran Rp. 

3.795.852.000,00 (Tiga milyar tujuh ratus sembilan puluh lima juta delapan ratus 

lima puluh dua ribu rupiah) terealisasi sebesar Rp. 3.374.252.437,00 ( Tiga milyar 

tiga ratus tujuh puluh empat juta dua dua ratus lima puluh dua ribu empat ratus tiga 

puluh tujuh rupiah ) persentase capaian sebesar 88,89% 

Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran per Output Tahun 2016 

 

 

3. Alokasi dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2016 

Capaian Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis 

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah 

merupakan salah satu kegiatan penting dari Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut alokasi dan realisasi 

anggaran per sasaran tahun 2016 : 

Tabel Alokasi dan Realisasi Anggaran per Sasaran 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Realisasi % 

1 Meningkatnya jumlah 

dan mutu 

pengembangan 

bahasa dan sastra di 

daerah 

Jumlah dokumen kajian 

bahasa dan sastra 218.350.000 177.716.500 81,39 

Jumlah Dokumen 

Penerjemahan 53.250.000 
 

22.384.000 

 

42,04 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Pagu Realisasi % 

2 Meningkatnya akses 

dan mutu 

pemasyarakatan 

bahasa dan sastra di 

daerah 

Jumlah pendidik terbina 

dalam penggunaan bahasa 

dan sastra 

     

1.914.100.000 
1.577.717.500 82,00 

Jumlah masyarakat terbina 

dalam penggunaan bahasa 

dan sastra 

     

3.570.775.000 

 

 

2.698.872.080 
75,58 

Jumlah bahan informasi dan 

publikasi kebahasaan dan 

kesastraan 
487.850.000 305.152.000 62,55 

Jumlah lembaga  yang 

penggunaan bahasanya 

terkendali 

 

        

386.810.000 

 

- 
0,00 

3 Menguatnya tata 

kelola kelembagaan 

dalam penanganan 

kebahasaan di daerah 

Persentase tindak lanjut 

hasil temuan 23.200.000 19.884.000,00 85,71 

Nilai Lakip 

Balai/KantorBahasa 78.000.000 61.757.000 79,18 

 

Pencapaian sasaran kinerja Balai Bahasa Provinsi Riau 2016 secara rinci dapat 

dijelaskan sebagai berikut. 

 

Sasaran 1: Meningkatnya jumlah dan mutu pengembangan bahasa dan sastra di 

daerah 

Sasaran strategis ini capaian realisasinya diukur oleh 5(lima) indikator kinerja kegiatan 

dengan output 9 naskah, dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut. 

 
SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA KEGIATAN 

2015 2016 

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 

Meningkatnya 

jumlah dan 

mutu 
pengembangan 

bahasa dan 

sastra di daerah 

D. Jumlah dokumen kajian 

bahasa dan sastra 

 

480.650.000 

 

 

409.554.000 

 

 

218.350.000 

 

 

177.716.500 

 

a. Penelitian Kebahasaan 

2 judul 

 
159.860.000 

 
105.090.000 

 
76.700.000 

 
61.316.500 

b. Penelitian Kesastraan 

2 judul 

 

285.290.000 

 

226.460.000 
 

 

77.200.000 

 

 

58.200.000 

 

c. Inventarisasi kosa 

kata bahasa daerah 

-- -- 
38.600.000 35.100.000 

d. Penelitian cerita 

rakyat daerah 

-- -- 
25.850.000 23.100.000 

e. Penerjemahan buku 

acuan 
85.500.000 78.004.000 53.250.000 22.384.000 

Berikut realisasi anggaran sampai dengan bulan November yang terbagi dalam tiga 

indikator kinerja kegiatan : 
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a. Penelitian Kebahasaan 2 (dua) judul naskah dengan menyerap dana sebesar 

61.316.500.000,00 dari pagu anggaran Rp 76.700.000,00. Persentase penyerapan 

sebesar 79,94% digunakan untuk survey lapangan, proses pengambilan data, dan 

pelaporan. 

b. Penelitian Kesastraan 2 (dua) judul naskah dengan menyerap dana sebesar 

58.200.000,00 dari pagu anggaran Rp 77.200.000,00 Persentase penyerapan 

sebesar 75,39% digunakan untuk survey lapangan, proses pengambilan data, dan 

pelaporan. 

c. Inventarisasi kosa kata bahasa daerah 1 judul naskah dengan menyerap dana 

sebesar Rp. 35.100.000,00 dari pagu anggaran Rp 38.600.000,00 Persentase 

penyerapan sebesar 90,93% digunakan untuk survey lapangan, proses 

pengambilan data, dan pelaporan. 

d. Penelitian cerita rakyat daerah 1 naskah dengan menyerap dana sebesar 

Rp.23.100.000,00 dari pagu anggaran Rp 25.850.000,00 Persentase penyerapan 

sebesar 89,36% digunakan untuk survey lapangan, proses pengambilan data, dan 

pelaporan. 

e. Penerjemahan buku acuan kebahasaan dan kesastraan 3 naskah dari pagu 

anggaran 53.250.000,00 dengan serapan dana sebesar Rp. 22.384.000,00 

persentase penyerapan 42,04% digunakan untuk proses penerjemahan dan 

pelaporan. 

Pencapaian realisasi anggaran pada sasaran strategis ini di tahun 2016 sebesar Rp. 

177.716.500,00 dari pagu Rp 218.350.000,00 dengan persentase capaian 81,39%. 

Kendala yang timbul terhadap penyerapan anggaran ini terletak pada kelompok belanja 

jasa profesi karena pembayaran tidak dapat dikeluarkan secara maksimal khususnya 

untuk pembimbing peneliti pihak ke-3 dan untuk indikator kegiatan penerjemahan 

pembayaran terhadap honor penerjemah tidak dapat diberikan keseluruhan karena 

kegiatan penerjemahan sudah termasuk dalam ruang lingkup tugas pokok dan fungsi 

penerjemah yang telah tertuang dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). Namun kegiatan 

ini dikategorikan memenuhi target yang ditetapkan karena capaian fisik berupa 8 naskah 

dapat terealisasi sepenuhnya.  
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Sasaran 2: Meningkatnya Akses dan Mutu Pemasyarakatan Bahasa dan Sastra di 

Daerah 

 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

KEGIATAN 

2015 2016 

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 

Meningkatnya akses dan 

mutu pemasyarakatan 

bahasa dan sastra di 
daerah 

Jumlah pendidik terbina 

dalam penggunaan 

bahasa dan sastra 

1.210.000.000 1.215.340.000 1.854.100.000 1.577.717.500 

1. Penyelenggaraan 

penyuluhan bahasa 

dan sastra untuk guru 

di dua belas 

kabupaten/kota 

1.210.000.000 1.215.340.000 1.854.100.000 1.577.717.500 

 

Jumlah Masyarakat 

terbina dalam 

penggunaan bahasa dan 

sastra 

    

1. Gerakan Indonesia 

Menulis 

524.075.000 504.923.500 435.350.000 401.677.000 

2. Penyelenggaraan 

Pekan  Bahasa 

 

544.250.000 528.962.000 480.900.000 384.517.500 

3. Penyelenggaraan 

Pekan  Sastra 

551.350.000 479..371.000 474.200.000 333.538.080 

4. Pemantauan 

penggunaan bahasa di 

media luar ruang 

442.110.000 321.749.000 386.810.000 0 

5. Pengiriman peserta 

pecan bahasa dan 

sastra tingkat regional 

277.040.000 284.640.000 403.300.000 370.146.000 

6. Seminar bahasa 

Indonesia 

-- -- 82.000.000 0 

7. Peningkatan mutu 

penulisan karya 

ilmiah untuk guru 

-- -- 449.825.000 255.698.000 

8. Gerakan Nasional 

Literasi Bangsa 

-- -- 46.700.000 39.817.500 

9. Gerakan Cinta Sastra 

untuk Siswa/i 

(Kegiatan Duta 

Bahasa) 

-- -- 161.100.000 135.370.000 

10. Bimtek Literasi -- -- 496.500.000 301.503.000 

11. Penguatan kompetensi 

professional dan 

pedagogis guru 

bahasa 

1.835.450.000 1.766.040.700 -- -- 
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12. Koordinasi dan 

konsolidasi kegiatan/ 

program kerja 

331.250.000 310.386.500 -- -- 

Jumlah bahan informasi 

dan publikasi 

kebahasaan dan 

kesastraan 

522.400.000 339.716.350 487.850.000 110.745.000 

1. Penyusunan Jurnal, 

buku kebahasaan dan 

kesastraan 

281.800.000 149.276.350 167.450.000 85.200.000 

2. Pelaksanaan siaran 

bahasa dan sastra 

melalui media 

massa  

240.600.000 190.400.000 320.400.000 219.952.000 

Jumlah pengapresiasi 

sastra 

606.725.000 600.650.000 540.900.000 476.605.000 

1. Penyelenggaraan  

bengkel sastra 

606.725.000 600.650.000 540.900.000 476.605.000 

 

Pencapaian sasaran strategis pada meningkatnya akses dan mutu masyarakat 

bahasa dan sastra di daerah melalui beberapa indikator kinerja kegiatan di tahun 2015 

dan 2016 menghasilkan capaian anggaran yang berbeda. Berikut perbandingan dari 

masing-masing kaegiatan tersebut : 

1. Jumlah pendidik terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra, outputnya dalam 

bentuk penyelenggaraan penyuluhan bahasa dan sastra. Alokasi anggaran pada 

tahun 2015 sebesar Rp. 1.210.000.000,00 realisasi penggunaan anggaran sebesar 

Rp. 1.215.000.000,00 dengan persentase 100,44% melebihi target. Sedangkan pada 

tahun 2016 alokasi anggaran sebesar Rp. 1.854.100.000,00 sudah terealisasi sebesar 

Rp. 1.577.717.500,00 dengan persentase capaian 85,09%, efisiensi anggaran Rp. 

276.382.500,00. 

2.  Jumlah masyarakat terbina dalam penggunaan bahasa dan sastra, terbagi atas 

beberapa kegiatan, yaitu : 

a. Gerakan Indonesia Menulis pada tahun 2015 alokasi anggarannya Rp. 

524.075.000,00 dengan realisasi sebesar Rp. 504.923.500,00 (96,35%). Untuk 

tahun 2016 target keuangan Rp. 435.350.000,00 diperoleh capaian realisasi 
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sebesar Rp. 401.677.000,00 dengan persentase 92,27% efisiensi anggaran Rp. 

33.673.000,00. 

b. Peyelenggaraan Pekan Bahasa pada tahun 2015 dengan pagu sebesar Rp. 

544.250.000,00 realisasi anggarannya hampir memenuhi target yaitu Rp. 

528.962.000,00 (97,19%). Di tahun 2016 alokasi anggaran Rp. 480.900.000,00 

telah selesai dilaksanakan dengan realisasi sebesar Rp. 384.517.500,00 (79,96%) 

efisiensi Rp. 96.382.500,00. 

c. Penyelenggaraan Pekan Sastra pada tahun 2015 dengan pagu sebesar Rp. 

551.350.000,00 realisasi anggarannya yaitu Rp. 479.371.000,00 (86,87%). Di 

tahun 2016 alokasi anggaran Rp. 474.200.000,00 telah selesai dilaksanakan 

dengan realisasi sebesar Rp. 333.538.080,00 (70,34%) efisiensi Rp. 

140.661.920,00. 

d. Kegiatan pemantauan penggunaan bahasa di media luar ruang pada tahun 2015 

dengan pagu sebesar  Rp. 442.110.000,00 realisasi anggarannya yaitu Rp. 

321.749.000,00 (72,78%). Untuk tahun 2016 alokasi anggaran sebesar Rp. 

386.810.000,00 tidak ada realisasi karena adanya pengendalian anggaran dalam 

bentuk self-blocking. 

e. Pengiriman peserta pekan bahasa dan pekan sastra  pada tahun 2015 dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 277.040.000,00 dicapai dengan realisasi yang 

melebihi target sebesar Rp. 284.640.000,00 (102,78%). Dan pada tahun 2016 

pagu sebesar Rp. 403.300.000,00 dapat dipenuhi dengan realisasi anggaran 

sebesar Rp. 370.146.000,00 persentase 91,78% efisiensi anggaran Rp. 

33.154.000,00. 

f. Seminar Bahasa Indonesia tidak diagendakan pada tahun 2015.  Untuk tahun 

2016 kegiatan ini sudah terjadwal di awal bulan Desember tetapi tidak dapat 

dilaksanakan karena adanya pengendalian anggaran dalam self-blocking. Alokasi 

anggarannya sebesar Rp. 82.000.000,00 

g. Peningkatan mutu penulisan karya ilmiah untuk guru dengan pagu sebesar Rp. 

449.825.000,00 self-blocking Rp. 97.625.000,00 terealisasi sebesar Rp. 

255.698.000,00 persentase capaian sebesar  56,84%  efisiensi anggaran Rp. 

96.502.000,00. 
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h. Gerakan Nasional Literasi Bangsa dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

46.700.000,00 sudah direalisasikan sebesar Rp. 39.817.500,00 persentase 

85,26%. Sama halnya dengan kedua kegiatan di atas kegiatan ini juga tidak 

diagendakan pada tahun anggaran 2015. 

i. Gerakan cinta sastra untuk siswa/i (kegiatan duta bahasa), alokasi anggarannya 

Rp. 161.100.000,00 sudah selesai dilaksanakan dengan realisasi sebesar Rp. 

135.370.000,00 (84,03%) efisiensi anggaran Rp. 25.730.000,00. Kegiatan ini 

tidak diagendakan pada tahun 2015. 

j. Bimtek literasi, alokasi anggaran sebesar Rp. 496.500.000,00 self-blocking Rp. 

131.150.000,00 sudah direalisasi sebesar Rp. 301.503.000,00 dengan persentase 

60,73% efisiensi anggaran Rp. 63.847.000,00. Kegiatan ini tidak diagendakan 

pada tahun anggaran 2015. 

k. Pada tahun 2015 ada 2(dua) kegiatan yang tidak diagendakan di tahun 2106, 

yaitu : 

a) Penguatan kompetensi profesional dan pedagogis guru bahasa dengan 

alokasi anggaran sebesar Rp. 1.835.450.000 capaian kinerja hampir 

mendekati target Rp. 1.766.040.700,00 dengan persentase 96,22% 

b) Koordinasi dan konsolidasi kegiatan/program kerja alokasi anggarannya Rp. 

331.250.000,00 direalisasi dengan capaian persentase 93,70% sebesar Rp. 

310.387.500,00.  

 Pencapaian realisasi anggaran pada sasaran strategis ini di tahun 2016 sebesar Rp. 

4.276.589.580,00 dari pagu Rp 5.424.875.000,00 dengan persentase capaian 78,83%. 

Kendala yang timbul terhadap penyerapan anggaran ini adalah adanya pengendalian 

anggaran dalam self-blocking sehingga ada beberapa anggaran kegiatan yang tidak 

dapat direalisasikan disamping efisiensi dalam pengeluaran terhadap kelompok belanja 

bahan, belanja persediaan, sewa, jasa profesi, dan jasa lainnya serta belanja perjalanan.  

 

3. Jumlah bahan informasi dan publikasi kebahasaan dan kesastraan, yang terbagi atas 

2 (dua) output kegiatan, yaitu : 
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a. Penyusunan jurnal dan buku kebahasaan dan kesastraan. Di tahun 2015 alokasi 

anggarannya sebesar Rp. 281.800.000,00 dengan penggunaan anggaran  Rp. 

149.276.350,00 (52,97%). Untuk tahun 2016 pagu sebesar Rp. 167.450.000,00 

self-blocking Rp. 43.440.000,00 sudah terealisasi Rp. 85.200.000,00 (50,88%) 

efisiensi anggaran Rp. 38.810.000,00 

b. Pelaksanaan siaran bahasa dan sastra melalui media massa untuk tahun 2015 

dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 240.600.000,00 dilaksanakan dengan 

penggunaan anggaran Rp. 190.400.000,00 besaran persentase 79,15%. 

Sedangkan di tahun 2016 pagu kegiatan  Rp. 320.400.000,00 sudah direalisasi 

sebesar Rp. 219.952.000,00 (68,65%) efisiensi anggaran Rp. 100.448.000,00 

Pencapaian realisasi anggaran pada sasaran strategis ini di tahun 2016 sebesar Rp. 

305.152.000,00 dari pagu Rp 487.850.000,00 dengan persentase capaian 62,55%. Kendala yang 

timbul terhadap penyerapan anggaran ini adalah adanya pengendalian anggaran dalam self-

blocking dan efisiensi dalam pengeluaran terhadap kelompok belanja honorarium, belanja 

barang non operasiona lainnya, dam belanja jasa lainnya. 

4. Jumlah pengapresiasi sastra outputnya yaitu penyelenggaraan Bengkel Sastra. 

Untuk tahun 2015 alokasi anggaran Rp. 606.725.000,00 realisasinya hampir 

memenuhi target sebesar Rp. 600.650.000,00 (99%). Pada tahun 2016 pagu 

anggaran sebesar Rp. 540.900.000,00 sudah terealisasi Rp. 476.605.000,00 besaran 

persentase 88,11% efisiensi anggaran sebanyak Rp. 64.295.000,00.  

 

Sasaran 4: Menguatnya tata kelola kelembagaan dalam penanganan bahasa dan 

sastra di daerah 

 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR KINERJA 

KEGIATAN 

2015 2016 

TARGET CAPAIAN TARGET CAPAIAN 

Menguatnya 

tatakelola 

kelembagaan 
dalam 

penaganan 

kebahasaandida
erah 

1. Jumlah pengunjung 

pepustakaan 

Balai/Kantor Bahasa 

- - - - 

2. Presentase tindak lanjut 

temuan 

70% - 23.200.000,00 19.884.000,00 

3. Nilai Lakip 

Balai/Kantor Bahasa 

80 - 78.000.000,00 67.915.000,00 
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4. Presentase tindak lanjut 

kerja sama kelembagaan 

75% - 75% - 

 

Untuk kegiatan persentase tindak lanjut temuan mengambil pos pada dokumen 

perencanaan pada output dokumen keuangan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 

23.200.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp. 19.884.000,00 dengan capaian 

persentase sebesar 85,71%. Kemudian pada indikator kinerja Nilai Lakip Balai 

Bahasa Riau pendistribusiannya pada output pelaporan anggaran dan sinkronisasi 

penyusunan dan pembuatan pagu indikatif dan definitif dengan alokasi anggaran 

sebesar Rp. 78.000.000,00 dan realisasi sebesar Rp. 67.915.000,00 capaian 

persentase 87,07%. 

Berikut ini disajikan grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2016 : 

Grafik Alokasi dan Realisasi Anggaran per Sasaran Tahun 2016 
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bahasa dan sastra di 
daerah 

Menguatnya tata kelola 
kelembagaan dalam 
penanganan kebahasaan 
di daerah 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Balai Bahasa Provinsi Riau tahun anggaran 2016 mengelola anggaran 

Rp10.423.987.000,00(sepuluh  milyar  empat ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus 

delapan puluh tujuh riburupiah). Berdasarkan target yang telah ditentukan dalam 

Penetapan Kinerja antara Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau dan Kepala Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, kinerja instansi Balai Bahasa Provinsi Riau 

pada tahun anggaran 2016 (Januari—Desember) sudah terserap Rp 8.207.501.517,00 

(Delapan milyar dua ratus tujuh juta lima ratus satu ribu lima ratus tujuh belas rupiah 

rupiah) atau sudah terealisasi anggaran sebesar 78,74% pada tanggal 31 Desember 2016 

dan secara fisik seluruh program/kegiatan telah terlaksana mencapai (92,90%). 

 

Realisasi anggaran belanja Balai Bahasa Provinsi Riau Tahun Anggaran 2016 

mengalami beberapa kali perubahan/revisi dalam rangka efesiensi anggaran khususnya 

pada kegiatan perjalanan dinas dan honorarium narasumber. Pada bulan Juni 

pemotongan anggaran sebesar Rp. 1.482.175.000,00 (Satu milyar empat ratus delapan 

puluh dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari pagu awal sebesar Rp. 

11.906.162.000 (Sebelas milyar sembilan ratus enam juta seratus enam puluh dua ribu 

rupiah). Kemudian di bulan September adanya pengendalian anggaran melalui Self-

blocking sebesar Rp. 741.025.000,00 Sehingga ada beberapa program/kegiatan yang 

akan dihapuskan. Hal ini menjadi salah satu kendala capaian realisasi yang kurang 

maksimal. 

 

Daya serap yang tidak terealisasi seratus persen pada tahun anggaran 2016 tidak 

mempengaruhi kualitas capaian kinerja yang telah ditetapkan, tetapi sebagai bentuk 

pengelolaan keuangan yang akuntabel, efektif, dan efesien. 
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LAMPIRAN 

 

 

1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 

2. Tabel Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

3. Tabel Pengukuran Kinerja 

4. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Program/Kegiatan (format B.19 Desember 

2016) 
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1. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) 

 

 

 

TUGAS 

 

 

 

FUNGSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TARGET CAPAIAN 

KEGIATAN :  Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan 

Pelindungan Bahasa dan Sastra di Daerah  

Balai Bahasa Provinsi Riau 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target Anggaran 

1 Meningkatnya jumlah 
dan mutu 
pengembangan 
bahasa dan sastra di 
daerah 

1 Jumlah dokumen 
kajian bahasa dan 
sastra 

4 naskah 218.350.000,00 

2 Jumlah Dokumen 
Penerjemahan 2 naskah 

 

53.250.000,00 

2 Meningkatnya akses 
dan mutu pelindungan 
bahasa dan sastra di 

1 Jumlah bahan ajar 
mulok bahasa dan 

-- -- 

Melaksanakan pengkajiandan pemasyarakatanbahasa dan sastra 
Indonesia di Provinsi Riau 
 

1. Melaksanakan pengkajian bahasa dan sastra; 

2. Melaksanakan pemetaan bahasa dan sastra; 

3. Melaksanakan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia; 

4. Melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pengkajian dan pemasyarakatan; 

5. Melaksanakan pemberian layanan informasi kebahasaan dan 

kesastraan; 

6. Melaksanakan kerja sama di bidang kebahasaan dan kesastraan; dan 

7. Melaksanakan urusan ketatausahaan Balai Bahasa. 
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Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target Anggaran 

daerah sastra daerah 

3 Meningkatnya akses 
dan mutu 
pemasyarakatan 
bahasa dan sastra di 
daerah 

1 Jumlah pendidik 
terbina dalam 
penggunaan bahasa 
dan sastra 

960 orang 1.914.100.000,0
0 

2 Jumlah pendidik teruji 
melalui UKBI 

-- -- 

3 Jumlah masyarakat 
terbina dalam 
penggunaan bahasa 
dan sastra 

Jumlah bahan 
informasi dan 
publikasi kebahasaan 
dan kesastraan 

orang 

 
 
 
 

5 terbitan 

3.029.875.000,0
0 

 
 
 

487.850.000,00 

4 Jumlah pengapresiasi 
sastra 

240 orang 480.900.000,00 

5 Jumlah pemelajar 
BIPA 

-- -- 

6 Jumlah penerjemah 
tulis dan lisan 
(Interpreter) 

_ _ 

7 Jumlah lembaga  yang 
penggunaan 
bahasanya terkendali 

 

10 lembaga 

 

386.810.000,00 

4 Menguatnya tata 
kelola kelembagaan 
dalam penanganan 
kebahasaan di daerah 

1 Jumlah pengunjung 
perpustakaan 
Balai/Kantor Bahasa 

 

-- 

 

-- 

2 Persentase tindak 
lanjut hasil temuan 70% 

 

23.200.000,00 

3 Nilai Lakip 
Balai/KantorBahasa 

0 
78.000.000,00 

4 Persentase tindak 
lanjut kerja sama 
kelembagaan 

75% 
 

-- 

Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan 

Satra di Daerah Balai Bahasa Provinsi RiauRp10.423.987.000,00 (Sepuluh milyar empat ratus dua puluh 

tiga juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah). 



46 

 

Rencana Penyerapan Anggaran Kegiatan Pelaksanaan Tugas Teknis Pengembangan, 

Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 

Balai Bahasa Provinsi Riau 

 

 

 

 

 

EVALUASI 

Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang sudah 

ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh Kemendikbud, berdasarkan 

ketentuan berlaku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.04% 4.96% 
9.19% 

15.30% 
21.54% 

29.24% 

39.98% 

50.32% 

62.05% 

72.61% 

84.96% 
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800,000
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1,900,000
2,000,000

Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nop Des

Penyerapan Bulanan (ribuan)RIBUAN 

KOMPONEN 
JAN FEB MAR APR MEI JUN JUL AGS SEP OKT NOV DES 

Penyerapan Bulanan 212,649 506,482 891,876 1,348,386 1,607,873 1,712,505 1,656,857 1,251,638 766,764 340,509 109,128 19,318 

Penyerapan Kumulatif 242.576 719,132 1,611,008 2,959,394 4,567,267 6,279,772 7,936,629 9,188,268 9,955,031 10,295,540 10,404,669 10,423,987 

Persentase 2.04% 4.96% 9.19% 15.30% 21.54% 29.24% 39.98% 50.32% 62.05% 72.61% 84.96% 100% 

Rencana Penyerapan Anggaran 
Balai BahasaProvinsi Riau Tahun 2016 
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2. Tabel Rencana Kerja Tahunan (RKT) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan Target 

1 

Meningkatnya jumlah dan 

mutu pengembangan 

bahasa dan sastra di daerah 

1 Jumlah dokumen kajian bahasa dan 

sastra 
6 naskah 

2 Jumlah Dokumen Penerjemahan 
3 naskah 

2 

Meningkatnya akses dan 

mutu pelindungan bahasa 

dan sastra di daerah 

1 Jumlah bahan ajar mulok bahasa dan 

sastra daerah 
-- 

3 Meningkatnya akses dan 

mutu pemasyarakatan 

bahasa dan sastra di daerah 

1 Jumlah pendidik terbina dalam 

penggunaan bahasa dan sastra 

960 oramg 

2 Jumlah pendidik teruji melalui UKBI -- 

3 Jumlah masyarakat terbina dalam 

penggunaan bahasa dan sastra 

Jumlah bahan informasi dan publikasi 

kebahasaan dan kesastraan 

2.162 orang 

 

 

 

5 terbitan 

4 Jumlah pengapresiasi sastra 240 orang 

5 Jumlah pemelajar BIPA -- 

6 Jumlah penerjemah tulis dan lisan 

(Interpreter) 

_ 

7 Jumlah lembaga  yang penggunaan 

bahasanya terkendali 

 

10 lembaga 

4 Menguatnya tata kelola 

kelembagaan dalam 

penanganan kebahasaan di 

daerah 

1 Jumlah pengunjung perpustakaan 

Balai/Kantor Bahasa 

 

-- 

2 Persentase tindak lanjut hasil temuan 
70% 

3 Nilai Lakip Balai/KantorBahasa 
80 

4 Persentase tindak lanjut kerja sama 

kelembagaan 75% 
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3. Tabel Pengukuran Kinerja 

SASARAN 

STRATEGIS 

INDIKATOR 

KINERJA 

TARGET  REALISASI  

FISIK ANGGARAN FISIK ANGGARAN 

Meningkatnyajumlah 

dan mutu 

pengembangan bahasa 
dan sastra di daerah 

Jumlah dokumen 

kajian bahasa dan 

sastra 

 

6 naskah 218.350.000 6 naskah 100% 177.716.500 81,39% 

Meningkatnya akses 

dan mutu 
pemasyarakatan 

bahasa dan sastra di 

daerah 

1 Jumlah 

pendidik terbina 
dalam 

penggunaan 

bahasa dan 
sastra 

960 orang 1.854.100.000  960 orang 100% 1.577.717.500 85,09% 

  

3 Jumlah 

masyarakat 
terbina dalam 

penggunaan 

bahasa dan 
sastra 

 

Jumlah bahan 
informasi dan 

publikasi 

kebahasaan dan 
kesastraan 

2162 orang 3.029.875.000 1930 orang 89,27 2.222.267.080 73,35 

      

5 terbitan 487.850.000 5 terbitan 100% 305.152.000 62,55% 

4 Jumlah 

pengapresiasi 
sastra 

240 orang 540.900.000 240 orang 100 476.605.000 88,11 

7 Jumlah lembaga 

yang 

penggunaan 
bahasanya 

terkendali 

10 lembaga 386.810.000 -- 0 0 0 

Menguatnya tata 
kelola kelembagaan 

dalam penanganan 

kebahasaan di daerah 

1 Jumlah 
pengunjung 

perpustakaan 

Balai/Kantor 
Bahasa 

-- -- 
 

- - - - 

2 Persentase 

tindak lanjut 
hasil temuan 

70% 23.200.000 46% 65,71 19.884.000,00 85,71 

3 Nilai Lakip 

Balai/Kantor 

Bahasa 

80 78.000.000 - - 67.915.000,00 87,07 

4 Persentase 

tindaklanjut 

kerjasama 
kelembagaan 

75% - 75% 100 - - 

 


