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RENSTRA BALAI BAHASA PROVINSI RIAU 

Kata Pengantar 
Rencana strategis (renstra) Balai Bahasa Provinsi Riau tahun 2020—2024 

disusun guna menetapkan dan merencakan program kerja Balai Bahasa 

Provinsi Riau pada tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2024. 

Program kerja yang disusun mengacu pada visi Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa dan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang 

diturunkan dari visi Presiden, yakni “Terwujudnya pelayanan prima di 

bidang pengembangan, pembinaan, dan pelindungan serta peningkatan 

fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional dalam rangka 

menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat diplomasi kebahasaan dan 

terciptanya generasi literasi bahasa dan sastra yang unggul”.  

Renstra ini terdiri atas lima bab. Bab pertama merupakan pendahuluan yang 

berisikan (1) kondisi umum dan (2) permasalahan dan potensi. Bab kedua 

memaparkan (1) visi, (2) misi, (3) tujuan dan indikator kinerja tujuan, (4) 

sasaran dan indikator kinerja sasaran, dan (5) tata nilai baik Balai Bahasa 

Provinsi Riau. Bab ketiga mengulas (1) arah kebijakan dan strategi Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, (2) arah kebijakan dan strategi 

Balai Bahasa Provinsi Riau, (3) kerangka regulasi, dan (4) kerangka 

kelembagaan. Bab keempat menyajikan (1) target kinerja dan (2) kerangka 

pendanaan. Bab kelima merupakan bab penutup.  

Semua pelaksanaan program kerja pada masa tahun anggaran 2020 sampai 

dengan tahun 2024 bersandarkan pada renstra ini. Indikator, standar, dan 

target kinerja organisasi telah dirumuskan dengan baik dan cermat dalam 

renstra.  

Dengan terbitnya renstra revisi ini, saya mengucapkan terima kasih ke 

semua pihak yang telah bekerja dengan sungguh-sungguh dalam 

menyusun, mencermati, merevisi, dan menetapkan renstra hingga proses 

revisi (perbaikan) ini dapat berjalan dengan baik. Semoga renstra ini 

mampu meningkatkan kinerja Balai Bahasa Provinsi Riau.   

     

Pekanbaru, 6 Juni 2022  

Kepala Balai Bahasa Provisi Riau 

 

 

Toha Machsum, M.Ag. 
NIP 197207222001121001 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

1.1 Kondisi Umum 

Sejak awal, pentingnya bahasa Indonesia sudah disadari oleh para 

pendiri bangsa. Oleh karena itu, pada dokumen Sumpah Pemuda yang 

diikrarkan pada 28 Oktober 1928, pada butir ketiga “Kami Poetra dan Poetri 

Indonesia Mendjoendjoeng Bahasa Persatoean, Bahasa Indonesia”, bahasa 

merupakan salah satu elemen yang dianggap dapat mempersatukan 

bangsa Indonesia, selain tanah air dan bangsa. Kedudukan bahasa 

Indonesia semakin kukuh ketika pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 36 

tercantum “Bahasa Negara ialah Bahasa Indonesia”. Selanjutnya, Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2009, bahasa Indonesia diposisikan sejajar 

dengan simbol kenegaraan yang lain, seperti bendera, lambang negara, 

serta lagu kebangsaan.  

Keberpihakan akan bahasa Indonesia diperlihatkan melalui berbagai 

peraturan, seperti: (1) Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014 tentang 

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra, serta 

Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, (2) Peraturan Presiden Nomor 63 

Tahun 2019 Tentang Penggunaan Bahasa Indonesia, (3) Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2007 tentang Pedoman bagi Kepala Daerah 

dalam Pelestarian dan Pengembangan Bahasa Negara dan Bahasa Daerah, 

(4) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2016 

tentang Standar Kemahiran Berbahasa, (5) Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2018 tentang Kebijakan Nasional 

Kebahasaan dan Kesastraan, (6) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 152 Tahun 2003 tentang Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia.  

Menyadari akan pentingnya bahasa, pemerintah merasa perlu untuk 

mendirikan institusi yang menangani hal tersebut. Melalui sejarah yang 

panjang, sekarang ini terbentuklah Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa (Badan Bahasa) yang sebelumnya bernama Pusat Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa (Pusat Bahasa). Dalam mengerjakan tugas dan 
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fungsinya, Badan Bahasa yang berada di Jakarta dibantu oleh Balai/Kantor 

Bahasa di seluruh Indonesia.   

Balai Bahasa Provinsi Riau (BBPR) merupakan Unit Pelaksana Teknis 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi dengan wilayah kerja melingkupi Provinsi 

Riau. Secara teknis dan administratif, Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau 

bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa. Balai Bahasa Provinsi Riau berdiri pada 23 September 1999 atas 

dasar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (Nomor 266/O/1999).  

Tugas dan Fungsi Balai Bahasa Riau dijabarkan dalam Peraturan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

2020. Pada pasal 107 dinyatakan bahwa balai bahasa memiliki tugas untuk 

melaksanakan pengkajian dan pemasyarakatan bahasa dan sastra 

Indonesia di provinsi wilayah kerjanya. Selanjutnya, pada Pasal 108 

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.  

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BBPR mengacu pada 

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

2020—2024 yang memfokuskan pembangunan bidang kebahasaan dan 

kesastraan di tiga titik strategis sebagai berikut: 

1. perencanaan bahasa dan implementasinya; 

2. pembangunan budaya literasi; dan 

3. pemajuan sastra (Renstra Badan Bahasa, 2021). 

Untuk titik stategis pertama yang berkaitan dengan perencanaan 

bahasa dan implementasinya, BBPR mengupayakan pemartabatan bahasa 

negara, pemodernan bahasa, pemerolehan kemampuan berbahasa, dan 
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peningkatan citra sebuah bahasa dan penerimaan masyarakat terhadap 

bahasa.  

Berkaitan dengan titik strategis kedua, yaitu: pembangunan budaya 

literasi diupayakan untuk meningkatkan kemampuan berliterasi warga 

negara Indonesia agar mampu bersaing dan bersanding dengan negara 

lain. Sejak 2016, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ditunjuk 

oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sebagai koordinator Gerakan 

Literasi Nasional (GLN). Adapun BBPR   bertanggung jawab memajukan 

literasi di Provinsi Riau.  

Adapun titik strategis ketiga yang berkaitan dengan pemajuan sastra 

bertujuan untuk membangun kemajuan dalam bidang kesastraan sehingga 

posisi sastra Indonesia meningkat sebagai bagian dari sastra dunia. Tak 

hanya itu, BBPR juga bertugas untuk melakukan tugas pelindungan 

terhadap sastra-sastra lama yang hidup di Provinsi Riau. Arus globalisasi 

dan kurangnya minat generasi muda terhadap jenis sastra ini telah ikut 

menyumbang kepunahan sastra-sastra lama tersebut. Oleh karena itu, Balai 

Bahasa Provinsi Riau tidak hanya membina dan mengembangkan sastra 

Indonesia modern, tetapi juga sastra-sastra lama yang hidup di dalam 

masyarakat dengan berbagai kondisi, baik yang masih hidup dengan baik, 

terancam punah, atau bahkan sudah punah sama sekali. Dengan demikian, 

tugas dan fungsi BBPR adalah melakukan berbagai kegiatan yang terkait 

dengan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan sastra di 

Provinsi Riau.  

Berdasarkan laporan kinerja Balai Bahasa Provinsi Riau tahun 2019, 

pada periode 2015—2019, terdapat tujuh keluaran (output) prioritas 

nasional yang dilaksanakan pada periode 2015--2019, yaitu: 1. kosakata 

bahasa daerah; 2. bahasa dan sastra yang terlindungi; 3. hasil  penelitian 

kebahasaan dan kesastraan; 4. bahan ajar pengayaan pembelajaran bahasa 

dan sastra Indonesia; 5. tenaga profesional dan calon tenaga profesional 

terbina kemahiran berbahasa Indonesia 6. badan publik yang terbina 
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penggunaan bahasa; dan 7. layanan dukungan teknis. Pada periode 2020—

2021, keluaran ditambah dengan Produk Sastra Terkembangkan.  

 

Jumlah Kosakata Bahasa Daerah 

Selama periode 2015—2019, BBPR sudah mengidentifikasi sebanyak 

2.717 lema dari bahasa Melayu dengan berbagai dialek yang ada di Riau. 

Pada periode 2020—2021 jumlah tersebut bertambah sebanyak 2000 lema. 

Beberapa lema di antaranya sudah dimuat di Kamus Besar Bahasa 

Indonesia untuk memperkaya kosa kata bahasa Indonesia. 

 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan Kebahasaan dan Kesastraan 

melalui Penelitian 

Sementara untuk jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan 

kesastraan melalui penelitian, ada 6 rekomendasi (2015), 8 rekomendasi 

(2016), 6 rekomendasi (2017), 4 rekomendasi (2018), dan 12 rekomendasi 

(2019). Ada tahun 2020 dihasilkan 9 rekomendasi dan hanya 2 rekomendasi 

pada 2021.   
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Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina 

Tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran 

berbahasa Indonesia sudah dilakukan terhadap 567 orang, sedangkan 

generasi muda pengapresiasi bahasa dan sastra sebanyak 1250 orang. Pada 

periode 2020—2021, terdapat penambahan sebanyak 5700 orang tenaga 

professional dan calon professional yang berhasil dibina. Peningkatan mutu 

penggunaan bahasa Indonesia ini dilakukan melalui penyuluhan, bengkel 

sastra, dan pembinaan komunitas. 

 

Lembaga Pengguna Bahasa Indonesia Terbina 

Adapun badan publik yang terbina penggunaan bahasanya sudah 

dilakukan terhadap 132 badan publik dan 24 badan publik swasta. 

Berkenaan dengan badan publik yang terbina ini, BBPR sudah melakukan 

pembinaan di 12 kota/kabupaten dan sudah melakukan kegiatan 

peningkatan mutu penggunaan bahasa Indonesia melalui penyuluhan 

penggunaan bahasa Indonesia media luar ruang bagi kepala organisasi 

perangkat daerah. Selain itu, pada tahun 2019, data penggunaan bahasa 

media luar ruang pada 12 kota/kabupaten telah didokumentasikan dan 
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dianalisis serta dikategorikan sesuai dengan tingkat keterkendaliannya. 

Adapun data tingkat keterkendalian penggunaan bahasa media luar ruang 

di Provinsi Riau: 

1. Terkendali A sebanyak dua kabupaten/kota (Kab. Rokan Hulu dan 

Indragiri Hulu); 

2. Terkendali B sebanyak sepuluh kabupaten/kota (Kota Pekanbaru, 

Kota Dumai, Kab. Bengkalis, Kab. Indragiri Hilir, Kab. 

Kuantansingingi, Kab. Kampar, Kab. Rokan Hilir, Kab. Pelalawan, 

Kab. Siak, dan Kab. Kepulauan Meranti,); 

3. Tidak ada yang mendapat peringkat Terkendali C dan Terkendali  

 

Pada periode 2020—2021 terdapat penambahan 350 lembaga publik 

pengguna bahasa Indonesia yang terbina dengan rincian 100 lembaga pada 

2020 dan 250 lembaga pada 2021.  

 

Penutur Muda yang Terlibat dalam Pelindungan Bahasa Daerah 

Berkaitan dengan bahasa dan sastra yang terlindungi, telah dilakukan 

terhadap 14 bahasa dan sastra daerah yang telah terpetakan, terkonservasi 

dan terevitalisasi. Dengan demikian, semakin banyak bahasa dan sastra 

yang dapat diidentifikasi di Provinsi Riau dan bahasa dan sastra yang 

terancam punah dapat dihidupkan kembali di masyarakat.  Sementara 

penutur muda yang terlibat sebanyak 1419 tahun 2015, 1250  tahun 2016, 

1100 tahun 2017, dan 1100 tahun 2018. Pada tahun 2019 terjadi penurunan 

yang sangat siginfikan menjadi 550 orang saja. Pada tahun 2020 dan 2021 
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penurunan kembali terjadi disebabkan pemfokusan pada kegiatan 

revitalisasi bahasa dan sastra saja. 

 

Jumlah Produk Sastra Terkembangkan 
 

Kegiatan berkenaan dengan produk sastra terkembangkan dimulai 

pada 2020. Pada tahun tersebut, terdapat 4 produk sastra terkembangkan. 

Pada tahun berikutnya, terjadi peningkatan menjadi 23 produk yang berupa 

penerjemahan buku sastra bebahasa daerah ke bahasa Indonesia. 

Balai Bahasa Provinsi Riau juga melakukan kegiatan pembinaan dan 

pengembangan bahasa dan sastra, seperti penerbitan jurnal, majalah, 

siaran pembinaan bahasa dan sastra di media cetak dan elektronik (radio 

dan televisi), pemilihan duta bahasa, dan pelibatan duta bahasa dalam 

berbagai kegiatan literasi, dan berbagai perlombaan/sayembara (festival 

musikalisasi puisi, dendang syair, berbalas pantun, dll.).  

Untuk kepentingan itulah revisi Rencana Strategis Balai Bahasa 

Provinsi Provinsi Riau Tahun 2022—2024 ini disusun. Dokumen ini memuat 

langkah kongkret yang ditempuh selama kurun waktu tertentu sehingga 

tujuan pembangunan tercapai melalui program yang tepat sasaran dan 

anggaran yang efisien. 
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1.2 Pokok-Pokok Perubahan 

Terdapat beberapa pokok-pokok perubahan yang terdapat di dalam 

Renstra 2022—2024 dibandingkan dengan Renstra 2020—2024. Hal 

tersebut seperti terlihat di dalam tabel berikut.  

No
. 

Sistematika Struktur Draf Perubahan Renstra BB 

Semula Menjadi Semula Menjadi 

1. BAB I 
Pendahuluan 

BAB I Pendahuluan 

 1.1 Kondisi 
Umum 

1.1 Kondisi 
Umum 

Capaian 2015—2019  1. Capaian 2015—2019 
2. Capaian 2020—2021 

1.2 
Permasalahan 
dan Potensi 

1.2 Permasalahan 
dan Potensi 

Penjelasan 
permasalahan 
berdasarkan sasaran 
program 

Permasalahan diurai 
berdasarkan kekuatan, 
kelemahan, potensi, dan 
ancaman yang dianalisis 
menggunakan pendekatan 
SWOT  

2. Visi, Misi, dan 
Tujuan 

BAB II Tujuan dan Sasaran 

 1. Visi A. dihapus a. Mencantumkan 
visi Presiden yang 
diturunkan 
menjadi visi 
Kemendikbud  

Mencantumkan visi Presiden 
yang diturunkan menjadi 
visi Kemendikbudristek dan 
BPP Bahasa  

2. Misi B. dihapus b. Narasi misi serupa 
dengan visi 

Penajaman dan 
penyelarasan misi, tujuan, 
dan sasaran 

3. Tujuan dan 
Indikator 
Tujuan 

1. Tujuan dan 
Indikator 
Kinerja Tujuan 

c. Terdapat indikator 
keberhasilan misi Dihapus 

2. Sasaran dan 
Indikator 
kinerja 
sasaran 

2. Sasaran dan 
Indikator 
kinerja sasaran 

d. Terdapat indikator 
keberhasilan 
tujuan strategi 

 
Dihapus 

  

3. Tata Nilai C. dihapus e. Terdapat tata nilai 
kelembagaan 
 
 

Dihapus 

3. BAB III Arah Kebijakan, Strategi, Kerangka Regulasi, dan Kerangka Kelembagaan 

 1. Arah 
kebijakan 
dan 
strategi 
BB 

1. Arah Kebijakan 
dan Strategi 

1.  Arah kebijakan 
BPP Bahasa 
disajikan secara 
umum 
 

Arah kebijakan difokuskan 
pada tiga prioritas (literasi, 
pelindungan bahasa daerah, 
dan internasionalisasi 
bahasa Indonesia) 
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2. Arah 
kebijakan 
dan 
strategi 
BBPR 

2. Kerangka 
Regulasi 

2. Strategi 
pelaksanaan 
program disajikan 
secara umum 

Strategi pelaksanaan 
program diuraikan berbasis 
Kelompok Kepakaran dan 
Layanan Profesional (KKLP) 

3. Kerangka 
Regulasi 

3. Kerangka 
Kelembagaan 

3. Kerangka regulasi 
belum mencakupi 
kebutuhan 
mutakhir 

Penambahan beberapa 
usulan dalam kerangka 
regulasi, termasuk tentang 
Widyabasa 
 

4. Kerangka 
Kelembag
aan 

4. Reformasi 
Birokrasi 

4. Kerangka 
kelembagaan 
belum 
memunculkan 
perlunya kenaikan 
eselonisasi UPT 

Kerangka kelembagaan 
menyajikan perlunya 
kenaikan eselonisasi UPT  

4. BAB IV Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan 

 1. Target kinerja 1. Target Kinerja 
 

Sasaran dan indikator 
kinerja sesuai dengan 
Permendikbud No. 22 
Tahun 2020  

Sasaran dan indikator 
kinerja sesuai dengan 
Permendikbud No. 13 Tahun 
2022 
 
Sasaran dan indikator 
dipertajam dengan mengacu 
pada tiga prioritas utama 
BPP Bahasa (literasi, 
pelindungan bahasa daerah, 
dan internasionalisasi 
bahasa Indonesia) 

 2. Kerangka 
pendanaan 

2. Kerangka 
pendanaan 

  

 3. Sistem 
pemantauan 
dan evaluasi 

D. dihapus   

5. BAB V Penutup 

 Kesimpulan Kesimpulan - Perubahan Redaksional 
 
 

6. Lampiran   

 Definisi 
operasional 

1. Matriks 
Kinerja dan 
Anggaran 

Definisi operasional 1. 
2. 
 
 
 
 
3 

Definisi operasional 
Matriks 
a. Cascading 
b. Matriks sasaran, 

indikator, target, 
dan anggaran 

PK 2022  
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Perubahan ini terjadinya disebabkan beberapa hal berikut.  

1. Mengevaluasi capaian renstra sebelumnya (2020—2021). 

2. Perubahan nomenklatur pada sasaran kegiatan dan indikator 

kinerja kegiatan periode tahun anggaran 2022—2024.   

3. Mempertimbangkan perkembangan mutakhir yang berkaitan 

dengan arah kebijakan nasional. 

1.3 Permasalahan dan Potensi 

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan program Balai Bahasa Provinsi Riau 

2015—2019 diidentifikasi permasalahan utama dalam pembangunan 

kebahasaan, keliterasian, dan kesastraan di Provinsi Riau adalah sebagai 

berikut.   

1.3.1 Permasalahan dan Analisis 

1.3.1.1 Permasalahan Kebahasaan 

Permasalahan kebahasaan yang ada di Provinsi Riau berkaitan 

dengan: 

1) Masih kurangnya peran pemerintah daerah berkenaan dengan 

pembuatan peraturan kebijakan bahasa; 

2) Masih kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap 

pembinaan, pengembangan, dan pelindungan bahasa dan sastra 

daerah; 

3) Masih rendahnya kesadaran lembaga dan masyarakat terhadap 

penggunaan bahasa Indonesia di ruang publik; 

4) Masih perlunya mengidentifikasi kosa kata Melayu yang berpotensi 

menjadi bahasa Indonesia sebagai upaya meningkatkan daya 

ungkap bahasa Indonesia; 

5) Masih sedikitnya jumlah lembaga dan masyarakat pengguna 

bahasa Indonesia terbina yang dapat dijangkau/dibina; 

6) Masih rendahnya kesadaran lembaga pengguna bahasa untuk 

menggunakan bahasa Indonesia di ruang publik; 
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7) Masih sedikitnya wilayah yang terpetakan dalam penggunakan 

bahasa bahasa di ruang publik;  

8) tidak meratanya daerah persebaran jumlah tenaga profesional dan 

calon tenaga profesional terbina kemahiran berbahasa yang dapat 

dijangkau;  

9) Belum memadainya sarana dan prasarana layanan kebahasaan di 

daerah; dan 

10) Belum adanya pembinaan secara berkala kepada lembaga 

pengguna bahasa terbina. 

Selain hal-hal di atas, permasalahan kebahasaan lainnya 

adalah sebagai berikut: 

1) Terbatasnya akses masyarakat terhadap layanan kebahasaaan; 

2) Terbatasnya keterlibatan publik dalam penangan kebahasaan; dan 

3) Tidak ada pemonitoran setelah kegiatan kebahasaan yang 

dilakukan. 

1.3.1.2 Permasalahan Keliterasian 

Permasalahan keliterasian berkaitan dengan: 

1) Rendahnya minat baca masyarakat;  

2) Rendahnya kemampuan membaca dan menulis masyarakat; 

3) Kurangnya ketersediaan bahan-bahan bacaan yang bermutu dan 

murah untuk masyarakat; 

4) Kurangnya perpustakaan yang representatif di daerah-daerah; 

5) Kurangnya pembinaan terhadap komunitas-komunitas literasi;  

6) Belum meratanya persebaran komunitas literasi di berbagai 

daerah; dan 

7) Masih kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap 

pembinaan komunitas baca, dan literasi yang ada di Provinsi Riau; 

1.3.1.3 Permasalahan Kesastraan 

Permasalahan kesastraan melingkupi: 

1) Masih banyak sastra daerah yang belum terdata; 

2) Belum adanya peta sastra yang representatif; 
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3) Belum terdatanya sastra yang harus dilindungi;  

4) Masih sedikitnya penutur muda yang terlibat dalam pelindungan 

sastra;  

5) Tidak meratanya daerah persebaran jumlah tenaga profesional 

dan calon tenaga profesional terbina kemahiran bersastra yang 

dapat dijangkau; 

6) Masih kurangnya kemampuan siswa dan masyarakat dalam 

pengapresiasian karya sastra; dan 

7) Kurangnya pembinaan terhadap komunitas-komunitas sastra, 

terutama di daerah-daerah. 

 Permasalahan-permasalahan tersebut merupakan tantangan 

di bidang kebahasaan, keliterasian, dan kesastraan yang harus 

diatasi. Untuk mengatasi permasalahan-permasalahan dilakukan 

hal-hal sebagai berikut.  

a. Analisis Permasalahan Bahasa 

2. Peningkatan Daya Ungkap Bahasa Indonesia 

Untuk meningkatkan daya ungkap bahasa Indonesia perlu dilakukan 

upaya sebagai berikut. 

1) Menyosialisasikan dan melaksanakan Trigatra Kebahasaan, 

yaitu: mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa 

daerah, dan menguasai bahasa asing; dan  

2) Melibatkan masyarakat dalam upaya penginventarisasian kosa 

kata bahasa daerah yang potensial menjadi kosa kata bahasa 

Indonesia. 

3. Pengutamaan Bahasa Negara  

Untuk mengatasi permasalahan kebahasaan yang berkaitan dengan 

bahasa negara yang wajib didukung oleh seluruh masyarakat dapat 

dilakukan upaya sebagai berikut.  

1) Melibatkan publik (pemerintah, swasta, dan masyarakat) dalam 

perumusan kebijakan pengutamaan bahasa negara, dan 
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2) Mendorong pemerintah daerah dan DPRD agar mengeluarkan 

regulasi pengelolaan bahasa dan sastra di Provinsi Riau; dan  

3) Menyosialisasikan dan melaksanakan Trigatra Kebahasaan, 

yaitu: mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa 

daerah, dan menguasai bahasa asing. 

4. Pelindungan Bahasa Daerah 

 Setakat ini, ada enam bahasa daerah yang sudah terpetakan di 

Provinsi Riau. Selain itu, ada beberapa dialek bahasa Melayu yang 

berhasil diidentifikasi, seperti dialek pesisir (Kab. Kepulauan Meranti, 

Kab. Bengkalis, dialek Akit, dan dialek Duano), dialek Melayu Daratan 

(misalnya di Kab. Kuantansingingi, Kab. Kampar, dialek Sakai, Bonai, 

dan Talang Mamak). Beberapa dialek ini ditengarai terancam punah, 

terutama yang hidup di dalam masyarakat terasing. Oleh karena itu 

beberapa upaya yang dapat dilakukan sebagai berikut. 

1) Menyelesaikan kajian vitalitas bahasa daerah di Provinsi Riau; 

2) Pendampingan terhadap pemda tentang model pelindungan 

bahasa daerah (konservasi dan revitalisasi); dan 

3) Penerbitan regulasi berupa peraturan daerah terkait dengan 

pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra 

daerah; dan 

4) Melibatkan masyarakat dalam upaya pelindungan bahasa. 

b.  Analisis Permasalahan Literasi 

1) Peningkatan Budaya Literasi 

Untuk mengatasi permasalahan literasi, terutama literasi baca tulis, 

yang bertujuan untuk meningkatkan minat baca dan kemahiran 

membaca dan menulis perlu ditempuh upaya berikut ini.  

2) Meningkatkan kompetensi dan kemahiran berbahasa (membaca dan 

menulis) masyarakat Indonesia, termasuk guru dan siswa; dan 

3) Menciptakan ekosistem yang mendukung budaya literasi, baik di 

sekolah, keluarga, maupun masyarakat; dan 3. Meningkatkan peran 

Pemerintah Daerah dan berbagai pemangku kepentingan 
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(stakeholder) dalam penyediaan regulasi dan sarana dan prasarana 

yang mendukung budaya literasi. 

4) Penyediaan Produk Literasi 

Dalam rangka penyediaan produk literasi dilakukan upaya:  

1) Mengoptimalkan produk dan layanan kebahasaan untuk 

mendukung budaya literasi;  

2) Menyediakan bahan bacaan yang berkualitas, murah, dan 

pendistribusian yang merata;  

3) Pelibatan masyarakat dalam penyediaan bahan bacaan 

berkualitas. 

c. Analisis Permasalahan Sastra 

1. Pelindungan Sastra Daerah 

 Peta Sastra Daerah di Provinsi Riau baru dilakukan di 7 Kabupaten 

(Kab. Kuantansingingi, Kab. Kampar, Kab. Bengkalis, Kab. Pelalawan, 

Kab. Siak, dan Kab. Indragiri Hulu dan Kab. Indragiri Hulu). Oleh karena 

itu, beberapa upaya yang dapat dilakukan, yaitu: 

- Menyelesaikan kajian pemetaan sastra daerah dan vitalitas 

sastra daerah di Provinsi Riau, 

- Melakukan pendampingan terhadap pemda mengenai model 

pelindungan sastra lisan daerah (konservasi dan revitalisasi), 

- Penerbitan regulasi berupa peraturan daerah terkait dengan 

pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan 

sastra daerah, dan 

- Meningkatkan sikap positif masyarakat, terutama generasi 

muda terhadap sastra daerah mereka. 

2. Peningkatan Tenaga Kesastraan yang Profesional 

Untuk meningkatkan jumlah dan kualitas tenaga kesastraan, 

dilakukan upaya sebagai berikut. 

- Meningkatkan kompetensi dan kemahiran membaca, 

mengapresiasi, dan menulis karya sastra masyarakat 

Indonesia, 
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- Melakukan pemerataan persebaran tenaga profesional dan 

calon tenaga profesional terbina kemahiran bersastra di 

berbagai daerah. 

3. Pembinaan Komunitas Sastra 

Komunitas merupakan wadah yang sangat baik untuk 

meningkatkan apresiasi masyarakat terhadap sastra. Oleh karena itu, 

pembinaan terhadap komunitas sastra perlu dilakukan melalui: 

- Melakukan pelatihan-pelatihan penulisan dan apresiasi sastra 

terhadap komunitas-komunitas sastra; 

- Memfasilitasi forum komunitas sastra Riau; dan 

- Menyediakan wadah kreatifitas bagi anggota komunitas 

sastra. 

4. Pemasyarakatan Karya Sastra  

Sastra dianggap sebagai penghalus budi dan dapat membentuk 

karakter bangsa. Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya untuk 

memasyarakatkan karya sastra. Hal yang dapat dilakukan adalah 

sebagai berikut. 

- Melakukan penyosialisasian Karya Sastra di Ruang Publik;  

- Menerbitkan karya-karya sastra yang bermutu; dan 

- Mengadakan diskusi/seminar berkaitan dengan karya sastra 

pengarang-pengarang Riau. 

1.3.2 Potensi 

Potensi merupakan kemampuan yang mempunyai kemungkinan 

untuk dikembangkan. Potensi dalam Renstra Balai Bahasa Provinsi Riau 

2020—2024 dibagi dalam tiga kelompok, yaitu Potensi Kebahasaan, 

Potensi Keliterasian, dan Potensi Kesastraan. 

1.3.2.1 Potensi Kebahasaan 

1. Potensi Jumlah Penutur Bahasa Indonesia 

Provinsi Riau (termasuk juga Provinsi Kepulauan Riau) merupakan 

daerah asal bahasa Indonesia. Hal tersebut berdasarkan keputusan 

Kongres Bahasa Indonesia II tahun 1954 di Medan, antara lain, 
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dinyatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. 

Menurut Slamet Mulyana, pemilihan bahasa Melayu sebagai asal 

bahasa Indonesia tersebut berdasarkan kepada beberapa hal: (1) 

bahasa Melayu merupakan bahasa yang dipergunakan secara luas di 

Nusantara (bahasa lingua franca); (2) bahasa Melayu dianggap 

memiliki sistem bahasa yang sederhana sehingga mudah dipelajari; 

(3) faktor psikologis penerimaan suku-suku lain untuk menerima 

bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan dan kesatuan; dan (4) 

kemampuan bahasa Melayu sebagai bahasa yang dapat 

dipergunakan dan berkembang sebagai bahasa kebudayaan secara 

luas. Latar ini, menjadikan bahasa Indonesia memiliki hubungan 

sejarah dan emosianal yang kuat dengan masyarakat Melayu Riau. 

Bagi masyarakat Melayu, bahasa Indonesia bukanlah bahasa yang 

asing di dalam kehidupan mereka. Bagi sebagian masyarakat Riau, 

terutama penutur muda, bahasa Indonesia merupakan bahasa 

pertama. Sementara sebagian lainnya menjadikan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa kedua. Di dalam masyarakat Riau yang multilingual 

dan multikultur, bahasa Indonesia benar-benar menjadi bahasa 

komunikasi antarsuku di daerah ini.  

2. Potensi Bahasa Daerah di Indonesia 

Bahasa Melayu Riau, merupakan bahasa yang dituturkan secara luas 

oleh etnis Melayu yang merupakan penduduk asli Riau khususnya di 

daerah 

pesisir,seperti RokanHilir, Bengkalis, Dumai, Pelalawan, Siak, Indrag

iri Hulu, Indragiri Hilir dan di sekitar pulau-pulau yang ada di Riau. 

Menurut Sensus 2010, bahasa Melayu dipertuturkan oleh 1,8 juta 

penduduk. Dalam pengklasifikasian bahasa Melayu, kelompok 

pengguna Bahasa Melayu di daerah pesisir ini disebut Bahasa Melayu 

Pesisir. Selain itu, penduduk Riau yang berada di daerah perbatasan 

dengan provinsi lain, misalnya Sumatera Barat, Jambi dan Sumatera 

Utara juga menggunakan Bahasa Melayu dengan dialek sendiri, 

https://id.wikipedia.org/wiki/Suku_Melayu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Rokan_Hilir
https://id.wikipedia.org/wiki/Bengkalis
https://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Dumai
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Pelalawan
https://id.wikipedia.org/wiki/Siak
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hulu
https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Indragiri_Hilir
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Dialek tersebut di antaranya adalah Dialek Kampar, Kuansing, Rokan, 

Basilam dan Indragiri. Berbagai dialek Bahasa Melayu yang ada di 

Riau ini memiliki potensi yang besar untuk memperkaya lema Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI). 

 Riau merupakan provinsi yang memiliki latar belakang 

penduduk yang beragam. Dengan demikian, penduduk Riau juga 

menggunakan bahasa yang beragam. Data Sensus Penduduk Tahun 

2010 menunjukkan bahwa 40,05 penduduk Riau berusia 5 tahun ke 

atas berbicara menggunakan bahasa Indonesia, sedangkan 58,68% 

menggunakan bahasa daerah. Sisanya menggunakan bahasa asing 

atau tidak menjawab. Dengan demikian terlihat bahwa potensi 

bahasa daerah, Melayu dan bahasa-bahasa daerah lainnya, seperti 

bahasa Minangkabau, Batak, Bugis, dan Banjar sangat besar. 

3. Potensi Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) 

UKBI adalah instrumen tes utama kemahiran berbahasa Indonesia di 

dalam negeri dan luar negeri. UKBI telah dikembangkan seturut ilmu, 

pengetahuan, dan teknologi, baik dalam desain, materi, proses, 

maupun teknologi layanan pengujiannya. Teknologi layanan yang 

mutakhir adalah UKBI multistage adaptive testing. Setakat ini, Balai 

Bahasa Provinsi Riau sudah mampu menyelenggarakan tes UKBI ini, 

baik secara manual atau daring.  

4. Potensi Pembina Bahasa 

Jumlah pembina bahasa Indonesia yang meliputi penyuluh, 

widyaiswara, guru dan dosen bahasa Indonesia di Riau belum 

terdata. Akan tetapi, dengan adanya Lembaga Penjamin Mutu 

Pendidikan di Provinsi Riau, jumlah sekolah dari SD—SMA/SMK/MA 

yang cukup besar, dan perguruan tinggi (Universitas Riau, 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, Univerisitas Islam Riau, 

dan Universitas Lancang Kuning) yang memiliki jurusan bahasa dan 

sastra, membuat potensi jumlah pembina bahasa Indonesia di 

provinsi ini cukup besar. Hal tersebut menjadi potensi besar dalam 

https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Indonesia
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_daerah
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Minangkabau
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Batak
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Bugis
https://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Banjar
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pembinaan dan pengembangan ekosistem dalam upaya 

peningkatkan kemahiran berbahasa Indonesia bagi seluruh 

masyarakat di Provinsi Riau.  

5. Potensi Kelembagaan 

BBPR bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan 

pelindungan bahasa dan sastra. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, saat ini, BBPR memiliki 13 orang peneliti bahasa dan sastra. 

Selain itu, BBPR juga memiliki 3 orang penerjemah, satu orang analis 

kata dan peristilahan, satu orang pengkaji bahasa dan sastra, dan 

dua orang penyuluh.  Hal tersebut merupakan potensi untuk 

melaksanakan pengembangan dan pembinaan bahasa di Provinsi 

Riau. 

6. Potensi Penerjemahan 

Hakikat penerjemahan ialah meyajikan ilmu pengetahuan dari 

bahasa tertentu agar dapat dimanfaatkan oleh penutur bahasa lain. 

Dalam konteks ini, potensi naskah dan buku yang dapat 

diterjemahkan sangat besar untuk memajukan pendidikan di 

Indonesia. Setakat ini, BBPR telah melakukan terjemahan terhadap 

buku cerita anak dan naskah perundang-undangan. Selain itu, cukup 

banyaknya warga negara asing yang bekerja di Riau menjadikan 

penerjemahan menjadi bagian penting dalam pembinaan dan 

pengembangan bahasa. 

 

1.3.2.2 Potensi Keliterasian 

1. Pencanangan sebagai Provinsi Literasi 

Di Pekanbaru pada 18 Maret 2016, Anies Baswedan yang pada waktu 

itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

mencanangkan Riau sebagai provinsi literasi. Hal tersebut dapat 

dijadikan pemacu semangat dalam meningkatkan budaya berliterasi 

di provinsi ini.  

2. Penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan 

Pemangku Kepentingan 
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Pada 26 Januari 202, dalam kegiatan Peningkatan Indeks Literasi 

Masyarakat (PILM), Kepala Perpustakaan Nasional melakukan 

penandatanganan Memorandum of Understanding (MOU) dengan 

Pemerintah Provinsi Riau, Pemerintah Kota Pekanbaru, dan 15 

perguruan tinggi se-provinsi Riau. Penandatangan kerja sama ini 

tentu saja memiliki arti penting bagi peningkatan budaya literasi di 

Provinsi Riau. Pemerintah dapat ambil bagian dalam perbaikan sisi 

hulu seperti regulasi pemerintah, dukungan dana, dan 

pendistribusian bahan bacaan yang merata. Adapun perguruan tinggi 

dapat berkontribusi sebagai ujung tombak pemenuhan ilmu 

pengetahuan dan melatih berpikir kritis bagi masyarakat. Selain itu, 

kampus juga dapat menjadi tempat penyediaan bahan bacaan yang 

berkualitas.  

3. Potensi Pegiat Literasi 

Jumlah keseluruhan komunitas literasi di Riau belum terdata dengan 

baik. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir, geliat literasi di Riau 

sangat menggemberikan. Hal tersebut ditandai dengan 

bermunculannya taman-taman bacaan masyarakat (TBM) dan 

komunitas-komunitas literasi di berbagai daerah. Peningkatan jumlah 

TBM dan komunitas literasi ini tentu saja diiringi dengan 

meningkatnya jumlah penggerak literasi di Provinsi Riau. Melihat 

potensi besar ini, BBPR perlu melakukan upaya meningkatkan dan 

mendorong komunitas serta peggerak literasi agar tingkat literasi 

masyarakat di Provinsi Riau meningkat. 

4. Perpustakaan yang Representatif 

Ekosistem pengetahuan di perpustakaan membentuk pondasi yang 

kokoh bagi peradaban. Oleh karena itu, perpustakaan dianggap 

bagian penting dalam peningkatan budaya literasi. Provinsi Riau 

memiliki Perpustakaan Soeman Hs. Yang terletak di daerah yang 

strategis di jantung kota Pekanbaru. Perpustakaan ini tidak hanya 

https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4455771/dukung-ppkm-perpustakaan-nasional-tutup-12-25-januari-2020
https://www.liputan6.com/lifestyle/read/4455771/dukung-ppkm-perpustakaan-nasional-tutup-12-25-januari-2020
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megah, tetapi juga memiliki koleksi buku yang cukup banyak dengan 

ruang-ruang baca yang nyaman. 

 

1.3.2.1 Potensi Kesastraan 

 

1) Potensi Jumlah Karya Sastra Indonesia dan Daerah 

Riau merupakan provinsi dengan potensi karya sastra, baik 

sastra Indonesia, maupun sastra daerah yang melimpah. 

Karya sastra tersebut dapat berbentuk sastra lisan, tulisan 

(cetak), manuskrip (naskah lama), juga sastra-sastra 

pertunjukan.  

 Beberapa karya sastra lama dapat dilihat pada tabel berikut 

ini. 

No. Kategori  Nama Sastra 
Lisan 

          Keterangan  Daerah  
 

1 Prosa  Kayat  Cerita yang 
dinyanyikan 

Kuantan  

Basijobang Cerita yang 
dinyanyikan 

Kampar  

Koba  Cerita rakyat Rokan Hulu 

Lamut  Cerita rakyat Indragiri Hulu 

Yong Dolah  Cerita jenaka Bengkalis  

Tombo  Cerita sejarah Rokan Hilir, 
Tapung 

Bebalam  Cerita yang 
dinyanyikan  

Pelalawan 

Antau kopa Cerita rakyat Pelalawan 

2 Puisi Nyanyian 
Panjang 

Syair  Pelalawan  

Pantun   Riau 

Baghandu  Nyanyian menidurkan 
anak 

Kampar 

Nandung  Nyanyian menidurkan 
anak 

Indragiri Hulu 

Dodoi  Nyanyian menidurkan 
anak 

Siak  

Beudah  Pantun   

Dondong  Nyanyian menidurkan 
anak 

Tapung  

Madihin  Pantun dan syair Indragiri Hilir 

Pantun Atui Pantun  Kampar  
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Pantun Ugam Pantun  Kampar  

Mantra  Puisi   

Malalak Syair  Kampar  

Menumbai  Syair  Kampar, 
Pelalawan 

Onduo  Nyanyian menidurkan 
anak 

Rokan Hulu 

Dikei  Puisi lama Rokan Hulu 

Syair   Riau 

3. Drama Randai  Teater tradisional Kuantan, Kampar 

Bangsawan  Teater tradisional  Indragiri Hilir 

Makyong  Teater tradisional Riau Kepulauan  

Mendu Teater tradisional Bengkalis  

  Sicuriang  Teater tradisional Rokan Hulu 

4. Seni 
Bertutur 

Besesombau   Tapung 

Basiacuong  Bangkinang  

Sesemba   Riau Pesisir 

Botombo   Kuantan  
 

Setakat ini setidaknya terdapat 23 buku cerita berbahasa 

daerah Melayu Riau yang telah ditulis oleh para penulis Riau. 

Selain buku cerita ini, cerita-cerita rakyat Riau yang lain masih 

sangat berpotensi untuk ditulis dan dikembangkan. 

Selain itu, empat kategori sastra lisan di atas berpotensi 

menjadi bahan ajar muatan lokal di sekolah. Sedangkan sastra 

tulisan berpotensi untuk memperkaya bahan literasi di sekolah. 

Menjadikan sastra sebagai bahan ajar muatan lokal dan bahan 

literasi di sekolah akan membuat siswa lebih mengenal dan 

mencintai khazanah budayanya. 

Tidak hanya sastra berbahasa daerah, sastrawan-sastrawan 

Riau juga cukup produktif dalam menghasilkan karya-karya 

sastra bergenre puisi, prosa (cerpen atau novel), dan drama. 

Hasil karya sastra para sastrawan Riau ini juga mendapat 

tempat di tingkat nasional dan internasional.   

2) Potensi Pembina Sastra 
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Pembina sastra daerah dan sastra Indonesia yang terdiri atas 

para maestro tradisi lisan, seperti Pak Taslim (Koba dan Onduo), 

Pak Tatung (Gambus Talang Mamak), dan pelaku tradisi lisan 

lainnya. Selain itu, jumlah sastrawan yang cukup banyak di Riau 

membuat potensi jumlah pembina sastra di daerah ini cukup 

besar. Hal tersebut menjadi potensi dalam pembinaan dan 

pengembangan ekosistem dalam upaya peningkatkan penulisan 

dan pengapresiasian sastra bagi seluruh masyarakat di Provinsi 

Riau.  

3) Potensi Kelembagaan 

BBPR bertugas melakukan pembinaan, pengembangan, dan 

pelindungan bahasa dan sastra. Dalam melaksanakan tugas 

tersebut, saat ini, BBPR memiliki 15 orang peneliti, 6 di 

antaranya merupakan peneliti sastra. Hal tersebut merupakan 

potensi untuk melaksanakan pengembangan dan pembinaan 

sastra di Provinsi Riau. 
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BAB II  
VISI, MISI, DAN TUJUAN 

BALAI BAHASA PROVINSI RIAU 
 

2.1 Visi 

Balai Bahasa Provinsi Riau merupakan Unit Pelaksana Teknis dari 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Balai Bahasa Provinsi Riau turut 

mendukung visi induk organisasinya, yaitu Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa dan visi Kemendikbudristek tahun 2020—2024 melalui 

bahasa dan sastra. Visi tersebut dirumuskan sebagai berikut.  

 

 

 

 

 

 

2.2 Misi 

Untuk mencapai visi, Balai Bahasa Provinsi Riau mengikuti misi Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa lima tahun ke depan (2020—2024) 

yang sudah ditetapkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 

Teknologi sebagai berikut. 

1. Mewujudkan pelayanan prima pengembangan dan pembinaan 

bahasa dan sastra; 

2. Mewujudkan pelindungan bahasa dan sastra yang dinamis berbasis 

kekuatan masyarakat;  
3. Mewujudkan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional 

dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat diplomasi; 

4. Mewujudkan kelestarian bahasa daerah; 

5. Mewujudkan generasi literasi bahasa dan sastra yang unggul; dan 

6. Mengoptimalkan tata kelola Balai Bahasa Provinsi Riau yang 

partisipatif, transparan, dan akuntabel. 

 

“Terwujudnya pelayanan prima di bidang pengembangan, pembinaan, dan 

pelindungan serta peningkatan fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa 

internasional dalam rangka menjadikan bahasa Indonesia sebagai alat 

diplomasi kebahasaan dan terciptanya generasi literasi bahasa dan sastra 

yang unggul”. 
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2.3 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan 

Berdasarkan visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi yang diturunkan dari visi dan 

misi presiden. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa berfokus pada 

tujuan Kemdikbudristek, terutama dalam hal pelestarian dan pemajuan 

budaya, bahasa, dan sastra serta pengarusutamaannya dalam 

pendidikan.  

Kod

e 

Tujuan dan 

Indikator 

Satua

n 

Target 

Baselin

e 

202

2 

202

3 

202

4 

SS 3  Meningkatnya pemajuan dan pelestarian bahasa dan 

kebudayaan 

IKSS 

3.1 

Indeks kemahiran 

berbahasa 

Indonesia 

indeks 57 69 75 81 

SS 5 Meningkatnya tata kelola pendidikan, kebudayaan, riset, dan 

teknologi yang partisipatif, transparan, dan akuntabel 

IKK 

5.3 

Predikat SAKIP 

Kemendikbudriste

k 

predika

t 

BB BB A A 

 

Untuk mencapai tujuan tersebut, Balai Bahasa Provinsi Riau 

menetapkan Indikator Kinerja Tujuan (IKT). Penetapan IKT berdasar 

kepada Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa. Penetapannya disesuaikan dengan tugas dan fungsi 

Balai Bahasa Provinsi Riau. IKT tersebut terdiri atas empat hal sebagai 

berikut. 

1. Meningkatnya literasi kebahasaan dan kesastraan; 

2. Meningkatnya peran Bahasa Indonesia di kancah internasional; 

3. Meningkatnya kelestarian bahasa daerah; dan 
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4. Meningkatnya Akuntabilitas Layanan dan Pengelolaan Anggaran 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.  

Adapun target Indikator Kinerja Tujuan (IKT) Balai Bahasa Provinsi 

Riau sesuai target akhir Renstra tahun 2024 Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa dapat dilihat pada tabel di bawah ini.  

No. Tujuan Indikator Kinerja Tujuan (IKT) 

Indikator Satuan Target 

2024 

1 Meningkatnya literasi 

kebahasaan dan 

kesastraan 

Persentase 

penutur bahasa 

Indonesia 

terbina yang 

meningkat 

kualitas 

berbahasanya 

Persentase 72 

  Persentase 

lembaga 

terbina yang 

meningkat 

kualitas 

pengguna 

berbahasanya 

Persentase 91.99 

2 Meningkatkan peran 

bahasa Indonesia  di 

kancah internasional 

Jumlah negara 

yang 

mengajarkan 

bahasa 

Indonesia 

negara 50 

3 Meningkatnya 

kelestarian bahasa 

daerah 

Indeks 

pemanfaatan 

bahasa daerah 

Indeks 20.54 
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oleh 

penuturnya 

4 Meningkatnya 

Akuntabilitas 

Layanan dan 

Pengelolaan 

Anggaran 

Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, 

dan Teknologi 

Predikat SAKIP 

Badan 

Pengembangan 

dan Pembinaan 

Bahasa 

Rata-rata nilai 

kinerja 

anggaran atas 

pelaksanaan 

RKAKL minimal 

91 

Predikat A 

Nilai 91 

 

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 

Dalam rangka mengukur tingkat ketercapaian tujuan Balai Bahasa 

Provinsi Riau berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan, 

Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2020—2024. 

Sasaran-sasaran tersebut diuraikan sebagai berikut. 

No. Sasaran Indikator Kinerja 

Sasaran 

1 Tersedianya produk pengembangan 

bahasa dan sastra 

Jumlah produk 

pengembangan 

bahasa dan sastra 

2 Meningkatnya partisipasi masyarakat 

dalam gerakan literasi kebahasaan dan 

kesastraan 

Jumlah penutur 

bahasa yang terbina 

melalui program 



 

30 
 

RENSTRA BALAI BAHASA PROVINSI RIAU 

literasi kebahasaan 

dan kesastraan 

3 Terbinanya lembaga dalam program 

kebahasaan dan kesastraan 

Jumlah lembaga yang 

terbina penggunaan 

bahasanya 

Jumlah komunitas 

penggerak literasi 

yang terbina 

4 Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA Jumlah pemelajar 

bahasa Indonesia bagi 

penutur asing (BIPA) 

5 Tersedianya produk diplomasi bahasa Jumlah produk 

penerjemahan 

 

6 

Meningkatnya partisipasi masyarakat 

dalam pelindungan bahasa dan sastra 

daerah 

Jumlah partisipan 

pelindungan bahasa 

dan sastra daerah 

7 Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa 

Provinsi Riau 

Predikat SAKIP Balai 

Bahasa Provinsi Riau 

Nilai Kinerja Anggaran 

atas pelaksanaan RKA-

K/L Balai Bahasa 

Provinsi Riau 

 

Berdasarkan tahapan capaian sasaran strategis Balai Bahasa Provinsi 

Riau pada tahun 2020—2024, sasaran kinerja dapat dilihat dalam tabel 

berikut. 

Kode SK/IKK Satuan Target Renstra 

2022 2023 2024 

SK 1 Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra 
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IKK 1.1 Jumlah produk 

pengembangan 

bahasa dan 

sastra 

Produk 

kodifikasi 

bahasa 

2 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 

orang 1564 1612 1662 

  Penutur 

bahasa 

terbina 

278 287 296 

  Penutur 

bahasa 

teruji 

100 103 106 

SK 3 Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan dan 

kesastraan 

IKK 3.1 Jumlah 

lembaga yang 

terbina 

penggunaan 

bahasanya 

lembaga 45 45 45 

IKK 3.2 Jumlah 

komunitas 

penggerak 

literasi yang 

terbina 

lembaga 20 20 20 
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SK 4 Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA 

IKK 4.1 Jumlah 

pemelajar 

bahasa 

Indonesia bagi 

penutur asing 

(BIPA) 

orang 25 25 25 

  lembaga 5 5 5 

SK 5 Tersedianya produk diplomasi bahasa 

IKK 5.1 Jumlah produk 

penerjemahan 

produk 3 17 17 

SK 6 Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pelindungan 

bahasa dan sastra daerah 

IKK 6.1 Jumlah 

partisipan 

pelindungan 

bahasa dan 

sastra daerah 

orang 22 23 23 

SK 7 Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Riau 

IKK 7.1 Predikat SAKIP 

Balai Bahasa 

Provinsi Riau 

predikat 91 91 91 

IKK 7.2 Nilai Kinerja 

Anggaran atas 

pelaksanaan 

RKA-K/L Balai 

Bahasa Provinsi 

Riau 

nilai BB BB BB 
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BAB III  

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,  

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan arah kebijakan 

dan strategi dengan mengacu pada arah kebijakan Kemendikbudristek yang 

diturunkan dari arah kebijakan nasional, sebagai berikut. 

4.2 Arah Kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa 

Pembangunan bidang kebahasaan dilaksanakan sesuai dengan 

kebijakan dan strategi Kemendikbudristek, terutama dalam mewujudkan 

pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebudayaan.  Arah kebijakan 

ditujukan pada tiga fokus utama, yaitu 

1. penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan, 

2. pelindungan bahasa dan sastra daerah, dan 

3. internasionalisasi bahasa Indonesia. 

 

Fokus kebijakan pertama ialah penguatan literasi kebahasaan dan 

kesastraan.  

Literasi kebahasaan dan kesastraan merupakan salah satu upaya Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menciptakan ekosistem masyarakat 

Indonesia yang berbudaya literasi (terutama baca-tulis). Literasi secara 

operasional dapat dipahami sebagai kemampuan membaca dan menulis, baik 
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teks maupun nonteks, yang dilakukan secara kritis untuk meningkatkan 

kecakapan hidup sumber daya manusia. Penguatan literasi kebahasaan dan 

kesastraan diarahkan pada dua ranah, yaitu dunia pendidikan dan masyarakat 

umum. Penguatan literasi dalam dunia pendidikan bertujuan untuk 

meningkatkan minat baca dan nalar kritis siswa, sedangkan penguatan literasi 

masyarakat umum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang literat.  

Dalam implementasinya, penguatan literasi kebahasaan dan kesastraan 

mencakup penyusunan bahan pengayaan literasi, pembinaan bahasa dan 

sastra, serta pengujian bahasa. Dalam hal penyusunan untuk penyediaan 

bahan pengayaan literasi, terdapat beraneka produk kebahasaan dan 

kesastraan yang dihasilkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat luas, misalnya kamus, tesaurus, tata 

bahasa, buku bacaan literasi, dan bahan pembinaan bahasa. Sementara itu, 

dalam hal pembinaan masyarakat, terdapat berbagai aktivitas yang 

dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas berbahasa masyarakat, 

misalnya pembinaan penutur bahasa, pembinaa lembaga (termasuk 

komunitas), layanan ahli bahasa, serta dan pengujian kemahiran berbahasa 

Indonesia.  

 

  

1. Penutur Bahasa 

terbina (kalangan 

profesional dan 

generasi muda) 

2. Lembaga terbina 

(Lembaga terfasilitasi 

dan komunitas 

penggerak literasi) 

1. Produk kodifikasi 

seperti kamus, tata 

bahasa, ejaan, dan 

ensiklopedia 

2. Bahan pengayaan 

pendukung literasi 

3. Instrumen kemahiran 

berbahasa Indonesia 

4. Bahan pembinaan 

bahasa dan sastra 

Penutur bahasa teruji 

dengan UKBI (Uji 

Kemahiran 

Berbahasa Indonesia) 

Literasi Kebahasaan dan 

Kesastraan 

Penyusunan Pembinaan Pengujian 
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Fokus kebijakan kedua ialah pelindungan bahasa dan sastra daerah.  

Pelindungan bahasa dan sastra daerah merupakan upaya menjaga 

bahasa dan sastra daerah agar tidak punah. Hal itu dilandasi pemahaman 

bahwa ketika sebuah bahasa punah, dunia kehilangan warisan yang sangat 

berharga—sejumlah besar pengetahuan—termasuk kearifan lokal, legenda, 

dan puisi—yang terhimpun dari generasi ke generasi akan ikut punah. 

Berkaitan dengan hal itu, berbagai aktivitas dilaksanakan dalam rangka 

melindungi bahasa daerah, yaitu pemetaan bahasa, kajian daya hidup 

bahasa, konservasi, revitalisasi, dan registrasi.  

Dari berbagai aktivitas pelindungan bahasa daerah, prioritas dalam Renstra 

periode ini diarahkan pada upaya menumbuhkan penutur muda melalui 

revitalisasi bahasa daerah. Revitalisasi merupakan langkah strategis dalam 

rangka menggelorakan kembali penggunaan bahasa daerah dalam berbagai 

ranah kehidupan sehari-hari melalui cara yang menyenangkan. Revitalisasi 

juga merupakan upaya menjamin hak masyarakat adat untuk melestarikan 

dan mempromosikan bahasa mereka serta mengarusutamakan keragaman 

bahasa ke dalam semua agenda pembangunan.  

Strategi baru yang ditempuh dalam rangka revitalisasi bahasa daerah 

diuraikan dalam Merdeka Belajar Episode 17 yang diluncurkan oleh 

Mendikbudristek pada 22 Februari 2022. Strategi baru ini melibatkan 

berbagai pemangku kepentingan, yaitu pemerintah daerah, tokoh 

masyarakat, tokoh adat, tokoh agama, MGMP, KKG, pengawas, kepala 

sekolah, guru, siswa, pegiat, maestro, media massa, duta bahasa, dan 

keluarga. Dalam implementasinya, revitalisasi bahasa dilaksanakan 

berdasarkan model yang sesuai dengan situasi kebahasaan di wilayah 

tertentu.   

Fokus kebijakan ketiga berkaitan dengan internasionalisasi bahasa 

Indonesia.  

Internasionalisasi bahasa Indonesia merupakan upaya meningkatkan 

fungsi bahasa Indonesia menjadi bahasa internasional berdasarkan amanat 

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

melaksanakan program Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA) dan 

penerjemahan. 

Program BIPA merupakan salah satu upaya diplomasi kebahasaan 

yang dilakukan dengan menyebarkan bahasa negara melalui jalur 

pendidikan. Dalam pengembangan program BIPA, Badan Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa memiliki peran dalam penyusunan regulasi, serta 

pelaksanaan 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. 
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Program lain yang menjadi bagian dari upaya internasionalisasi bahasa 

Indonesia adalah program penerjemahan dan penjurubahasaan. Untuk 

mendukung upaya tersebut, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

melaksanakan program penerjemahan buku dari bahasa asing ke bahasa 

Indonesia dan sebaliknya. Penerjemahan bahasa asing ke bahasa Indonesia 

dilaksanakan untuk mendukung pembelajaran BIPA. Sementara itu, 

penerjemahan buku dari bahasa Indonesia ke bahasa asing dilakukan untuk 

menyebarkan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia ke masyarakat global. 

Untuk merealisasikan program tersebut, dibutuhkan sumber daya manusia 

yang handal, baik di Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa secara 

khusus maupun di masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa telah bekerja sama dengan Kementerian 

Ketenagakerjaan untuk menerbitkan lima Standar Kompetensi Kerja 

Nasional Indonesia (SKKNI) bagi penerjemah dan juru bahasa. 

4.3 Arah Kebijakan dan Strategi Balai Bahasa Provinsi Riau 

Balai Bahasa Provinsi Riau melaksanakan kebijakan penanganan 

terhadap bahasa dan sastra Indonesia dan daerah melalui pembinaan, 

pengembangan, dan pelindungan bahasa dan sastra, serta pengutamaan 

penggunaan bahasa Indonesia sesuai dengan Undang – undang Nomor 24 

Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2014, dan Peraturan 

Presiden Nomor 63 Tahun 2019 mengacu pada arah kebijakan dan strategi 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Seiring dengan arah 

kebijakan dan langkah strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa, Balai Bahasa Provinsi Riau menetapkan arah kebijakan yang 

difokuskan pada upaya-upaya pengembangan, pembinaan, dan 

pelindungan bahasa dan sastra Indonesia dan daerah, serta pengutamaan 

penggunaan bahasa Indonesia, yaitu: 

1. Upaya pengembangan bahasa Indonesia dan daerah dilakukan melalui 

penganalisisan kebahasaan, pengayaan kosakata, dan publikasi hasil 

pengembangan bahasa. 

2. Upaya pengembangan sastra Indonesia dan daerah dilakukan melalui 
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penganalisisan kesastraan, peningkatan mutu dan jumlah karya sastra 

dan kritik sastra, pengalihwahanaan, penerjemahan, dan publikasi hasil 

pengembangan sastra. 

3. Upaya pembinaan bahasa Indonesia dan daerah dilakukan melalui 

pendidikan bahasa, pelatihan bahasa, pemasyarakatan bahasa, 

penciptaan suasana kondusif untuk berbahasa, dan penggunaan bahasa 

daerah pada waktu, wilayah, dan ranah tertentu. 

4. Upaya pembinaan sastra Indonesia dan daerah dilakukan melalui 

pendidikan sastra, pelatihan sastra, pengembangan komunitas sastra, 

penciptaan suasana yang kondusif untuk bersastra, dan penyediaan 

fasilitas publikasi karya sastra. 

5. Upaya pelindungan bahasa Indonesia dan daerah dilakukan melalui 

pendidikan, pengembangan, pembinaan, penganalisisan, pendataan, 

penggalian potensi bahasa, konservasi, revitalisasi, pendokumentasian, 

dan publikasi. 

6. Upaya pelindungan sastra Indonesia dan daerah dilakukan melalui 

pendidikan, penganalisisan, pendataan dan pendaftaran, peningkatan 

apresiasi, transkripsi, transliterasi, penerjemahan, penyaduran, 

aktualisasi, pendokumentasian, dan publikasi. 

7. Upaya pengutamaan penggunaan bahasa Indonesia dilakukan melalui 

sosialisasi, pembinaan, pemantauan, pengendalian, apresiasi, dan 

mendorong pemerintah daerah untuk menerbitkan perda kebahasaan. 

4.4 Kerangka Regulasi 

Setiap instansi pemerintah dalam menjalankan tugas berlandaskan 

pada peraturan perundangan yang berlaku. Peraturan perundang-

undangan yang menjadi landasan bagi Balai Bahasa Provinsi Riau 

menjalankan tugas dan fungsinya adalah Permendikbud Nomor 26 tahun 

2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan. Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan 

tugas dan fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Riau membutuhkan kerangka  
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regulasi sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi 

pembentukannya dapat dilihat pada tabel berikut ini. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No Kerangka Regulasi Urgensi Regulasi Target 
Penyelesaian 

1. Peraturan daerah tentang 
pengutamaan penggunaan 
bahasa Indonesia dan 
pemanfaatn UKBI sebagai 
alat ukur standar kemahiran 
berbahasa Indonesia baik 
lisan maupun tulis. 

Pelaksanaan Perpres Nomor 63 

Tahun  2019 tentang 

Penggunaan Bahasa Indonesia 

dan Pelaksanaan Permendikbud 

Nomor 70 tahun 2016 tentang 

standar kemahiran berbahasa 

Indonesia 

2024 

2. Peraturan daerah tentang 

pengembangan, pembinaan, 

dan pelindungan bahasa dan 

sastra daerah 

1. Merdeka Belajar, episode ke-17 
tentang revitalisasi bahasa 
daerah 

2. 2024 

3 Pemanfaatan buku bacaan 

literasi sebagai bahan 

penunjang pendidikan 

karakter.  

1. Permendikbud no 23 tahun 2015 
tentang penumbuhan budi 
pekerti. 

2.  
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4.5 Kerangka Kelembagaan 

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa dan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan 

fungsinya, Balai Bahasa Provinsi Riau sebagai salah satu unit pelaksana 

teknis di daerah menjadi lembaga strategis dalam pembentukan sumber 

daya manusia (SDM) Indonesia yang unggul dan berdaya saing melalui 

pengembangan, pembinaan, dan pelindungan di bidang bahasa dan sastra. 

Oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Riau harus didukung oleh kerangka 

kelembagaan, yang mencakup struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan 

pengelolaan aparatur sipil negara yang efektif dan efisien, agar mampu 

melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan secara optimal. 

Kerangka kelembagaan dimaksudkan agar penataan organisasi sejalan dan 

mendukung pencapaian sasaran strategis, serta mendorong efektivitas 

kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi, ketepatan proses (tata 

laksana) organisasi, serta pencegahan duplikasi tugas dan fungsi. 

Balai Bahasa Provinsi Riau yang memiliki status sebagai lembaga 

eselon III/a dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya mendukung tugas dan 

fungsi Badan Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dalam pelindungan 

dan pemasyarakatan bahasa dan sastra Indonesia di wilayah kerjanya.  

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Balai Bahasa Provinsi Riau 

berkoordinasi dengan  

1. Unit utama dan/atau unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian 

2. pemerintah daerah provinsi 

3. pemerintah daerah kabupaten/kota 

4. unit organisasi lainnya di luar Kementerian 

4.3.1 Struktur Organisasi 

Sesuai dengan Permendikbud Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan, berikut ini bagan struktur organisasi Balai Bahasa Provinsi 

Riau. 
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Struktur kelembagaan Balai Bahasa Provinsi Riau                                

 

 

4.3.1 Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

 Pegawai Balai Bahasa Provinsi Riau saat ini sebanyak 46 orang yang 

terdiri atas 34 orang pegawai negeri sipil dan 12 pegawai pemerintah non 

pegawai negeri (PPNPN). Jumlah tersebut meliputi 2 orang pejabat 

struktural yaitu 1 orang kepala, 1 orang kasubag umum, pejabat fungsional 

sebanyak 18 orang, pelaksana sebanyak 14 orang, dan pegawai pemerintah 

non pegawai negeri (PPNPN) sebanyak 12 orang. Dilihat dari tingkat 

pendidikan, pegawai dengan tingkat pendidikan S-2 sebanyak 7 orang, S-1 

sebanyak 20 orang, D-3 sebanyak 3 orang, SLTA sebanyak 3 orang, dan 

SLTP sebanyak 1 orang. Dilihat dari pangkat/golongan, pegawai golongan 

IV ada 3 orang, golongan III ada 28 orang, dan golongan II ada 3 orang. 

Jumlah sumber daya manusia di lingkungan Balai Bahasa Provinsi Riau 

berkurang sebagai dampak dari keharusan semua pejabat fungsional 

peneliti berpindah ke BRIN, diperlukan upaya-upaya sistematis dalam 

pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur Negara. Secara rinci, kondisi 

pegawai Balai Bahasa Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini. 



 

42 
 

RENSTRA BALAI BAHASA PROVINSI RIAU 

No 
Unit 

Kerja 

Pejabat 

Struktura

l 
Jabatan Tingkat Pendidikan 

Pangkat/ 

Golongan 
PPNPN 

 

Eselon Jml  

III.a IV.a Fungsional Pelaksana 
 S-

3 

S-

2 

 
D-

3 

D-

1 
SLTA SLTP SD IV III II  

 

 

1 

Balai 

Bahasa 

Provinsi 

Riau 

1 

  

1 

  

18 14 -  

 

3   3 1 - 3 28 3 12 

 

46 

 

4.3.1 Reformasi Birokrasi 

Reformasi birokrasi menjadi langkah strategis untuk membangun 

aparatur negara agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam 

mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional serta 

pemerintahan yang sesuai dengan perkembangan kemajuan ilmu 

pengetahuan, teknologi informasi, dan komunikasi serta perubahan 

lingkungan strategis organisasi pemerintahan. Berdasarkan latar belakang 

tersebut, tujuan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (sekarang Kemendikbudristek) periode 2020—2024 adalah 

menciptakan pemerintahan yang baik dan bersih di lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, yaitu pemerintahan yang berkelas dunia 

sejalan dengan Visi Indonesia 2045. 

Sasaran reformasi birokrasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

2020—2024 disesuaikan dengan sasaran pembangunan subsektor aparatur 

negara, sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 

Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

(RPJMN) Tahun 2020--2024 dan sebagaimana tertulis dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

25 Tahun 2012 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020—2024, yaitu 
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terciptanya birokrasi di Kemendikbudristek yang bersih dan akuntabel serta 

terciptanya birokrasi yang kapabel dan pelayanan publik yang prima. 

Balai Bahasa Provinsi Riau juga terus melanjutkan dan 

mengoptimalkan pelaksanaan reformasi birokrasi yang sudah berjalan baik 

meliputi delapan area perubahan, yakni  

1. Manajemen Perubahan  

Balai Bahasa Provinsi Riau pada area manajemen perubahan melakukan 

tranformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan 

cara kerja ASN melalui aplikasi Gerbang Elektronik Sistem Informasi 

Terpadu (GESIT) yang memberikan informasi layanan publik, layanan 

kepegawaian, dan layanan administrasi lembaga. 

2. Deregulasi Kebijakan 

Balai Bahasa Provinsi Riau dalam pelaksanaan deregulasi kebijakan 

telah mengidentifikasi dan menganalisis aturan yang berkaitan dengan 

kebahasaan dan kesastraan agar tidak ada regulasi yang tumpang 

tindih atau berbenturan. 

3. Penataan dan Penguatan Organisasi 

Balai Bahasa Provinsi Riau dalam penataan dan penguatan organisasi 

telah melakukan evaluasi organisasi dan mengusulkan naskah 

akademik perubahan organisasi untuk memaksimalkan pelaksanaan 

tugas dan fungsi lembaga. 

 4.   Penataan Tata Laksana  

Balai Bahasa Provinsi Riau dalam mewujudkan penataan tata laksana 

yang efisien dan efektif serta prosedur kerja yang jelas dan terukur. 

5. Penataan Sistem Manajemen SDM 

Balai Bahasa Provinsi Riau dalam rangka penataan sistem manajemen 

SDM meningkatkan kompetensi pegawai agar terwujud SDM aparatur 

yang profesional. 
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6. Penguatan Akuntabilitas 

Balai Bahasa Provinsi Riau dalam rangka penguatan akuntabilitas telah 

melaksankaan peningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi 

pemerintah. 

7. Penguatan Pengawasan  

Balai Bahasa Provinsi Riau dalam rangka penguatan pengawasan telah 

membentuk unit pengendali gratifikasi sebagai upaya penyelenggaraan 

pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.  

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan  

Balai Bahasa Provinsi Riau dalam rangka peningkatan kualitas 

pelayanan berusaha untuk membangun kepercayaan masyarakat 

terhadap penyelenggara layanan publik dengan cara melakukan 

evaluasi pelayanan secara berkala. 

 

Untuk mendukung reformasi birokrasi tersebut, Balai Bahasa Provinsi 

Riau terus meningkatkan layanan kepada masyarakat. Salah satu cara 

untuk mewujudkan layanan prima tersebut, yaitu dengan memanfaatkan 

berbagai aplikasi berbentuk website/laman Balai Bahasa Provinsi Riau, 

misalnya Jurnal Madah (website untuk mengunggah jurnal dari penulis). 

Jurnal madah bisa akses melalui tautan 

https://madah.kemdikbud.go.id/index.php/madah. Penggunaan aplikasi 

tersebut bertujuan agar layanan dan produk Balai Bahasa Provinsi Riau lebih 

mudah diakses oleh pengguna layanan dan lebih luas jangkauannya. 

Dari sisi sumber daya manusia, Balai Bahasa Provinsi Riau melakukan 

peningkatan kompetensi secara bertahap bagi seluruh pegawai. Dengan 

adanya pengelompokkan kepakaran diharapkan kebutuhan dan 

pelaksanaan kompetensi seluruh pegawai lebih maksimal dan nantinya akan 

meningkatkan kualitas layanan. Selain aplikasi dan SDM, satuan kerja di 

Balai Bahasa Provinsi Riau didorong untuk menjadi satuan kerja berpredikat 

Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK). Tiap tahun, Balai 

Bahasa Provinsi Riau melakukan pembenahan untuk mendapatkan status 

https://madah.kemdikbud.go.id/index.php/madah
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ZI-WBK dan memperoleh predikat tersebut.  Melalui kinerja organisasi yang 

baik sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan dan semoga 

kedepannya dapat memperoleh predikat ZI-WBK.  

4.3.1 Pemenuhan Sarana dan Prasarana 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta meningkatkan layanan 

kepada masyarakat, Balai Bahasa Provinsi Riau perlu didukung dengan 

sarana dan prasarana yang memadai. Salah satu prasarana yang sangat 

penting ialah ketersediaan gedung/kantor sebagai tempat kerja utama. 

Informasi tentang kepemilikan prasarana satuan kerja Balai Bahasa Provinsi 

Riau dapat dilihat dalam tabel berikut. 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan kepemilikan tanah dan gedung, walaupun Balai Bahasa 

Provinsi Riau telah memiliki bangunan sendiri akan tetapi tanah yang saat ini 

ditempati merupakan pinjam pakai/penggunaan sementara dari Pemerintah 

Provinsi Riau.  Gedung Balai Bahasa Provinsi Riau berlokasi di area kampus 

Universitas Riau dan sekarang telah mendapat tanah hibah dari Pemerintah 

Provinsi Riau yang berlokasi di luar kampus. Namun sampai saat ini, 

keberadaan tanah tersebut masih dalam proses sertifikasi.  Setelah proses ini 

selesai tentu akan berlanjut dengan pembangunan. Perencanaan anggaran 

diperlukan untuk pembangunan gedung di lahan yang telah ada itu karena 

tentu akan memerlukan biaya yang tidak sedikit. 

 

 

 

 

No 
Nama Unit 

Pelaksana Teknis 
Tanah 

Bangun

an 

Pinjam Pakai/ 

Penggunaan 

Sementara 

1 
Balai Bahasa 

Provinsi Riau  
- v v 
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BAB IV  

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 

 

4.1 Target Kinerja 

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan 

Balai Bahasa Provinsi Riau serta mendukung tercapainya kinerja Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan sasaran kegiatan yang 

merupakan kondisi yang ingin dicapai dari pembangunan bidang 

kebahasaan. Keberhasilan sasaran kegiatan diukur dengan indikator-

indikator kinerja kegiatan. Di bab ini sasaran kegiatan dan indikator kinerja 

kegiatan ditampilkan berdasarkan dua periode pelaksanaan, yaitu (1) 

Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan periode tahun anggaran 

2020—2021, (2) Sasaran kegiatan dan indikator kinerja kegiatan periode 

tahun anggaran  2022—2024. 

4.1.1 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 

2020—2021 

Pada periode 2020—2021, terdapat sasaran kegiatan, indikator kinerja 

kegiatan, satuan, dan target kinerja sebagai berikut.  

Sasaran  
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Satuan 
Target 

2020 2021 

Terwujudnya 
Standar 
Kemahiran 
Berbahasa 
Indonesia 

Jumlah Rekomendasi 
Kebijakan Kebahasaan 
dan Kesastraan melalui 
Penelitian 

Dokumen 9 25 

Meningkatnya 
Daya Ungkap 
Bahasa 
Indonesia 

Jumlah Kosa Kata Bahasa 
Indonesia 

Kosakata 1000 1000 

Meningkatnya 
Jumlah 
Penutur 
Bahasa Terbina 

Jumlah Tenaga 
Profesional dan Calon 
Tenaga Profesional 
Terbina Kemahiran 
Berbahasa dan Bersastra 

Lembaga 100 190 

Terwujudnya 
Penggunaan 
Bahasa 

Jumlah Lembaga 
Pengguna Bahasa 
Indonesia Terbina 

Orang 700 704 



 

47 
 

RENSTRA BALAI BAHASA PROVINSI RIAU 

Indonesia di 
Ruang Publik 

Terlinduginya 
Bahasa dan 
Sastra Daerah 
yang Kritis dan 
Terancam 

Jumlah Penutur Muda 
yang Terlibat dalam 
Pelindungan Bahasa 
Daerah Kritis dan 
Terancam Punah 

Orang 3 2 

Jumlah Penutur Muda 
yang Terlibat dalam 
Pelindungan Sastra 
Daerah Kritis dan 
Terancam Punah 

Orang 4 1 

Meningkatanya 
Tata Kelola 
Satuan Kerja di 
Lingkungan 
Badan 
Pengembangan 
dan Pembinaan 
Bahasa 

Predikat SAKIP Satker 
Minimal BB 

Predikat BB BB 

Nilai Kinerja Anggaran 
atas Pelaksanan RKA-K/L 
Satker Minimal 91 

Nilai 91 91 
 

 

4.1.2 Sasaran Kegiatan dan Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 

2022—2024 

Pada periode 2022—2024, terdapat sasaran kegiatan, indikator kinerja 

kegiatan, satuan, dan target kinerja sebagai berikut. 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Satuan 
Target 

2022 2023 2024 

Tersedianya 
produk 
pengembangan 
bahasa dan 
sastra 

Jumlah produk 
pengembangan bahasa dan 
sastra 

produk 2 2 2 

Meningkatnya 
partisipasi 
masyarakat 
dalam gerakan 
literasi 
kebahasaan 
dan kesastraan 

Jumlah penutur bahasa 
yang terbina melalui 
program literasi kebahasaan 
dan kesastraan 

Orang 1.564 1.612 1662 

Terbinanya 
lembaga dalam 
program 

Jumlah lembaga yang 
terbina penggunaan 
bahasanya 

lembaga 45 45 45 
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kebahasaan 
dan kesastraan 

Jumlah komunitas 
penggerak literasi yang 
terbina 

lembaga 20 20 20 

Meningkatnya 
jumlah 
pemelajar BIPA 

Jumlah pemelajar bahasa 
Indonesia bagi penutur 
asing (BIPA) 

Orang 25 25 25 

Tersedianya 
produk 
diplomasi 
bahasa 

Jumlah produk 
penerjemahan 

produk 3 17 17 

Meningkatnya 
partisipasi 
masyarakat 
dalam 
pelindungan 
bahasa dan 
sastra daerah 

Jumlah partisipan 
pelindungan bahasa dan 
sastra daerah 

Orang 22 23 23 

Meningkatnya 
tata kelola 
Balai Bahasa 
Provinsi Riau 

Predikat SAKIP Balai Bahasa 
Provinsi Riau 

predikat BB BB BB 

Nilai Kinerja Anggaran atas 
pelaksanaan RKA-K/L Kantor 
Bahasa Provinsi Riau 

Nilai 91 91 91 

 

4.2 Kerangka Pendanaan 

Dalam rangka menjalankan amanat pengembangan, pembinaan, dan 

pelindungan bahasa dan sastra serta meningkatkan fungsi bahasa 

Indonesia menjadi bahasa internasional, diperlukan kerangka pendanaan 

yang memadai. Kerangka pendanaan disusun dengan memperhatikan 

ketentuan yang berkaitan dengan pendanaan fungsi pendidikan. Salah satu 

ketentuan tersebut berkaitan dengan Redesain Sistem Perencanaan dan 

Penganggaran (RSPP) yang mengubah struktur program dan kegiatan 

kementerian/lembaga. Berkaitan dengan hal di atas, kerangka pendanaan 

Balai Bahasa Provinsi Riau tahun 2020—2024 dibagi ke dalam dua periode 

berikut ini. 
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4.2.1 Kerangka Pendanaan Balai Bahasa Provinsi Riau Periode 

Tahun Anggaran 2020-2021 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja Kegiatan 
Pagu Anggaran  

2020 2021 

Terwujudnya 

Standar 
Kemahiran 

Berbahasa 

Indonesia 

Jumlah Rekomendasi Kebijakan 

Kebahasaan dan Kesastraan melalui 
Penelitian 

518.945.000 82.583.000 

Meningkatnya 
Daya Ungkap 

Bahasa 

Indonesia 

Jumlah Kosa Kata Bahasa Indonesia 115.125.000 232.941.000 

Meningkatnya 

Jumlah Penutur 

Bahasa Terbina 

Jumlah Tenaga Profesional dan Calon 

Tenaga Profesional Terbina Kemahiran 

Berbahasa dan Bersastra 

1.117.700.000 986.290.000 

Terwujudnya 

Penggunaan 
Bahasa 

Indonesia di 

Ruang Publik 

Jumlah Lembaga Pengguna Bahasa 

Indonesia Terbina 

668.690.000 999.643.000 

Terlinduginya 

Bahasa dan 

Sastra Daerah 
yang Kritis dan 

Terancam 

Jumlah Penutur Muda yang Terlibat 

dalam Pelindungan Bahasa Daerah Kritis 

dan Terancam Punah 

794.400.000 333.756.000 

Jumlah Penutur Muda yang Terlibat 

dalam Pelindungan Sastra Daerah Kritis 
dan Terancam Punah 

249.350.000 141.666.000 

Meningkatanya 

Tata Kelola 
Satuan Kerja di 

Lingkungan 
Badan 

Pengembangan 

dan Pembinaan 
Bahasa 

Predikat SAKIP Satker Minimal BB 3.881.427.000 3.080.666.000 

Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanan 

RKA-K/L Satker Minimal 91 

1.002.918.000 1.270.467.000 
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4.2.2 Kerangka Pendanaan Balai Bahasa Provinsi Riau Periode 

Tahun Anggaran 2022-2024 

Sasaran 
Kegiatan 

Indikator Kinerja 
Kegiatan 

Pagu Anggaran 

2022 2023 2024 

Tersedianya 

produk 
pengembangan 

bahasa dan sastra 

Jumlah produk 

pengembangan bahasa dan 
sastra 

135.412.000 139.474.000 143.658.000 

Meningkatnya 
partisipasi 

masyarakat dalam 

gerakan literasi 
kebahasaan dan 

kesastraan 

Jumlah penutur bahasa 
yang terbina melalui 

program literasi kebahasaan 

dan kesastraan 

1.438.661.000 1.527.758.000 1.662.372.000 

Terbinanya 
lembaga dalam 

program 
kebahasaan dan 

kesastraan 

Jumlah lembaga yang 
terbina penggunaan 

bahasanya 

249.254.000 256.732.000 264.434.000 

Jumlah komunitas 

penggerak literasi yang 

terbina 

157.464.000 162.188.000 167.054.000 

Meningkatnya 
jumlah pemelajar 

BIPA 

Jumlah pemelajar bahasa 
Indonesia bagi penutur 

asing (BIPA) 

113.043.000 116.434.000 119.927.000 

Tersedianya 
produk diplomasi 

bahasa 

Jumlah produk 
penerjemahan 

75.000.000 448.050.000 461.492.000 

Meningkatnya 
partisipasi 

masyarakat dalam 
pelindungan 

bahasa dan sastra 

daerah 

Jumlah partisipan 
pelindungan bahasa dan 

sastra daerah 

128.006.000 135.933.000 144.352.000 

Meningkatnya 

tata kelola Balai 

Bahasa Provinsi 
Riau 

Predikat SAKIP Balai Bahasa 

Provinsi Riau 

649.572.000 1.065.000.000 1.096.950.000 

Nilai Kinerja Anggaran atas 

pelaksanaan RKA-K/L 
Kantor Bahasa Provinsi 

Kepulauan Riau 

4.264.777.000 4.266.077.000 3.930.559.000 
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BAB V  

PENUTUP 

Dalam RPJMN 2020—2024, pengembangan bahasa dan sastra 

mendapatkan tempat yang strategis, yaitu sebagai program prioritas dan 

kegiatan prioritas. Oleh sebab itu, penempatan tersebut perlu didukung 

dengan menindaklanjutinya ke dalam program dan kegiatan yang tepat 

sasaran. Rencana stategis Balai Bahasa Provinsi Riau, Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini disusun guna memandu arah 

pelaksanaan program agar selaras dengan amanat dalam RPJMN tersebut.  

Penetapan target dan pendanaan dalam Renstra ini dilaksanakan 

setelah mengevaluasi pencapaian renstra periode sebelumnya dan adanya 

perubahan nomenklatur pada sasaran kegiatan dan indikator kinerja 

kegiatan periode tahun anggaran 2022—2024 serta mempertimbangkan 

perkembangan mutakhir yang berkaitan dengan arah kebijakan nasional 

yang telah ditetapkan oleh Presiden. Penyesuaian renstra renstra 2020—

2024 ini menjadi acuan bagi seluruh satuan kerja/UPT yang berada di 

lingkungan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa.    

Semoga dengan disusunnya rencana strategis Balai Bahasa Provinsi 

Riau 2020 – 2024 ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan, 

pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Provinsi Riau dan 

peningkatan kinerja di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DEFINISI OPERASIONAL 2022--2024  

BALAI BAHASA PROVINSI RIAU 

 

 

 Definisi  Metode Penghitungan  Sumber Data  

 

SK : [SK1]Tersedianya produk pengembangan bahasa dan sastra 

IKK    : [IKK 1.1] Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra 

Produk pengembangan bahasa adalah produk hasil kodifikasi norma 

kebahasaan yang disusun oleh Pusat Pengembangan dan Pelindungan 

Bahasa dan Sastra dan/atau bersama UPT untuk menjadi acuan 

kebahasaan dan pedoman dalam penyusunan tata bahasa, tata aksara 

(ejaan), kamus, ensiklopedia, tesaurus, glosarium, korpus, dan acuan 

kebahasaan lain. Manfaat produk pengembangan bahasa adalah sebagai 

standar dalam berbahasa Indonesia yang baik dan benar. 

Sementara, produk pengembangan sastra adalah produk yang dihasilkan 

melalui penyusunan bahan pengembangan sastra dan acuan kesastraan 

lain sehingga dapat digunakan secara lebih meluas dan dapat diakses 

secara lebih cepat oleh masyarakat. 

Bentuk-bentuk produk pengembangan sastra berupa, antara lain, buku 

prosiding, buku bunga rampai, jurnal ilmiah, buku ilmiah, buku acuan, 

buku pedoman, buku pengayaan pembelajaran sastra, produk alih 

wahana, dan produk digitalisasi sastra (vlog, video, pangkalan data sastra). 

Manfaat dari produk-produk pengembangan sastra, antara lain, memberi 

rekomendasi kepada pemangku kepentingan, menyampaikan informasi 

kesastraan kepada masyarakat, menyediakan bahan pengayaan 

pembelajaran sastra di sekolah dan di perguruan tinggi, serta 

pengembangan ilmu pengetahuan humaniora. 

Jumlah produk pengembangan bahasa dan 

sastra yang dihasilkan oleh Balai Bahasa 

Provinsi Riau pada tahun tertentu Satuan: 

Produk 

Tipe Penghitungan: kumulatif 

Laporan Internal 

Periode Pengumpulan Data: Tahunan 



  
 
 

 

 
 

 Definisi  Metode Penghitungan  Sumber Data  

 

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

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

Jumlah penutur bahasa Indonesia yang terbina melalui program literasi 

kebahasaan dan kesastraan dalam kegiatan, antara lain, peningkatan 

kemahiran berbahasa, peningkatan apresiasi sastra, pengujian kemahiran 

berbahasa Indonesia, dan pembinaan literasi generasi muda. 

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 ialah meningkatnya kualitas berbahasa Indonesia para 

penutur bahasa Indonesia yang terbina. 

Hasil penjumlahan seluruh peserta kegiatan 

pembinaan penutur bahasa 

Indonesia. Penghitungan dilakukan dengan 

rumus berikut 

JPT = ∑P 

 
Keterangan: 

JPT = Jumlah Penutur terbina 

P = Peserta kegiatan 

 
 
 
Satuan: Orang 

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif 

Laporan Internal 

Periode Pengumpulan Data: Tahunan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Definisi  Metode Penghitungan  Sumber Data  

 

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

IKK : [IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina penggunaan bahasanya 

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). 

Bentuk pembinaan yang dilakukan meliputi audiensi, sosialisasi berupa 

pemberian materi, pendampingan atau asistensi perbaikan penggunaan 

bahasa pada lembaga, serta pemantauan/evaluasi dan pemberian 

penghargaan. 

Hasil penjumlahan lembaga yang terfasilitasi 

layanan pembinaan bahasa 

yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi 

Riau. Penghitungan dilakukan dengan 

rumus berikut. 

JLT = ∑L 

 
Keterangan: 

JLT = Jumlah lembaga terbina 

L = Lembaga yang dibina 

 
 
 
Satuan: Lembaga 

Tipe Penghitungan: Kumulatif 

Laporan Internal 

Periode Pengumpulan Data: Tahunan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Definisi  Metode Penghitungan  Sumber Data  

 

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

IKK : [IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak literasi yang terbina 

Jumlah komunitas penggerak literasi di Indonesia yang terbina melalui program 

literasi kebahasaan dan kesastraan yang diselenggarakan oleh Balai Bahasa 

Provinsi Riau. Komunitas penggerak literasi adalah perkumpulan sosial (di luar 

pendidikan formal) yang terdiri atas beberapa orang yang memiliki kesamaan 

tujuan dalam hal menulis dan membaca beserta kegiatan yang menyertainya 

(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 Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 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. 

Hasil penjumlahan komunitas penggerak 

literasi yang terfasilitasi layanan 

pembinaan bahasa melalui program literasi 

kebahasaan dan kesastraan 

yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa Provinsi 

Riau 

Satuan: lembaga 

Tipe Penghitungan: Kumulatif 

Laporan Internal 

Periode Pengumpulan Data: Tahunan 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Definisi  Metode Penghitungan  Sumber Data  

 

SK : [SK 4] Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA 

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

Jumlah pemelajar BIPA yang belajar bahasa Indonesia secara formal, nonformal, 

dan informal di dalam dan luar negeri. 

Pemelajar BIPA adalah penutur asing yang mempelajari bahasa Indonesia di 

dalam dan luar negeri. 

Jumlah akumulasi pemelajar BIPA yang 

terlayani, baik secara langsung maupun tidak 

langsung, oleh fasilitasi program BIPA Balai 

Bahasa Provinsi Riau melalui lembaga. 

Satuan: orang 

Tipe penghitungan: Kumulatif 

Laporan Internal 

Periode Pengumpulan Data: Tahunan 



 
 
 
 
 
 

 
 

 Definisi  Metode Penghitungan  Sumber Data  

SK : [SK 5] Tersedianya produk diplomasi bahasa 

IKK : [IKK 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 mendukung kepentingan strategis negara 

dan pemerintah sekurang-kurangnya 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 dihasilkan 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) 

penerjemahan dan pengalihaksaraan manuskrip atau prasasti dari bahasa 

daerah ke bahasa Indonesia. 

Hasil penjumlahan produk penerjemahan 

yang dihasilkan oleh Balai Bahasa Provinsi 

Riau 

 
Satuan: Produk 

Tipe Penghitungan: Kumulatif 

Laporan Internal 

Periode Pengumpulan Data: Tahunan 



 

 
 
 

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

:[IKK 6.1] Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra 

Partisipan pelindungan bahasa dan sastra adalah anggota masyarakat yang 

berpartisipasi dalam kegiatan pelindungan bahasa dan sastra. Menurut PP Nomor 

57 Tahun 2014, pelindungan bahasa dan sastra adalah upaya menjaga dan 

memelihara kelestarian sastra, melalui penelitian, pengembangan, pembinaan, 

dan pengajarannya. Kegiatan pelindungan yang dimaksud mencakup konservasi 

dan revitalisasi bahasa dan sastra daerah yang dilaksanakan oleh UPT Badan 

Bahasa. 

Konservasi bahasa merupakan kegiatan pelindungan yang keluarannya adalah 

dokumentasi bahasa, baik dalam bentuk dokumen maupun hasil rekaman audio-

visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah dokumen sistem 

tata bahasa (fonologi, morfologi, sintaksis, dan ortografi) yang menjadi dasar 

penyusunan bahan ajar untuk kegiatan revitalisasi. Sementara revitalisasi bahasa 

merupakan upaya peningkatan daya hidup bahasa daerah melalui proses pewarisan 

dan pembelajaran kepada penutur muda. 

Konservasi sastra merupakan kegiatan pelindungan yang keluarannya adalah 

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

visual. Dokumen yang dihasilkan dari kegiatan konservasi adalah deskripsi 

lengkap mengenai sastra lisan mulai dari teks, konteks, dan koteks, deskripsi 

dan transliterasi manuskrip, dan deskripsi sastra cetak berbahasa daerah. 

Bersama dengan 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 kepada penutur muda. 

Indikator partisipan pelindungan bahasa sastra diturunkan dari PP Nomor 57 

Tahun 2014 tentang Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan 

Sastra, serta Peningkatan Fungsi Bahasa Indonesia, yaitu anggota masyarakat 

yang berpartisipasi dalam pendidikan, pendataan, revitalisasi, dan 

dokumentasi. 

Partisipan pelindungan bahasa yang terlibat dalam konservasi bahasa 

merupakan penutur bahasa yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan 

konservasi bahasa, baik berupa penyusunan sistem fonologi, morfologi, sintaksis, 

dan ortografi maupun dalam perekaman audio-visual. 

konservasi dan revitalisasi sastra yang dilaksanakan oleh UPT Badan Bahasa , baik 

sebagai penutur, seniman tradisi, maupun masyarakat pemilik sastra. 

Partisipan pelindungan sastra yang terlibat dalam konservasi sastra merupakan 

maestro, penutur tradisi, seniman tradisi, budayawan, masyarakat pemilik 

manuskrip, serta sastrawan yang menjadi narasumber/informan dalam kegiatan 

konservasi sastra, baik berupa konservasi sastra lisan, konservasi manuskrip, 

maupun konservasi sastra cetak. Partisipan pelindungan sastra yang terlibat 

dalam revitalisasi sastra merupakan penutur dan seniman tradisi yang menjadi 

pengajar/pembelajar dalam revitalisasi sastra lisan. 

 

Laporan Internal 

Periode Pengumpulan Data: Tahunan 

 

Hasil penjumlahan anggota masyarakat 

yang terlibat dalam kegiatan 

pelindungan bahasa dan sastra, 

yaitu konservasi dan revitalisasi 

sastra 

yang dilaksanakan oleh Balai Bahasa 

Provinsi Riau 

A = B + C 

Keterangan: 

A = Jumlah partisipan pelindungan 

bahasa dan sastra 

B = Jumlah partisipan pelindungan 

bahasa C = Jumlah partisipan 

pelindungan sastra B=M+N 

Keterangan: 

B = Jumlah partisipan pelindungan 

bahasa M = Jumlah penutur bahasa 

yang terlibat sebagai 

informan/narasumber dalam 

kegiatan konservasi 

N = Jumlah pengajar/pembelajar 

dalam kegiatan revitalisasi bahasa 

C= X + Y 

Keterangan: 

C = Jumlah partisipan pelindungan 

sastra X = Jumlah pelaku atau pemilik 

sastra yang terlibat sebagai 

informan/narasumber dalam 

kegiatan konservasi 

Y = Jumlah pengajar/pembelajar 

dalam kegiatan revitalisasi sastra 

Satuan: Orang 

Tipe Penghitungan: Kumulatif 

 

Metode Penghitungan Definisi Sumber data 



 

 

 

 

 
 

 Definisi  Metode Penghitungan  Sumber Data  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SK : [SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Riau 

 IKK : [IKK 7.1] Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Riau 

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu dari delapan program yang 

wajib dijalankan dalam Reformasi Birokrasi Internal (RBI). Penerapan 

akuntabilitas kinerja pada seluruh instansi pemerintah didasarkan pada 

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Akuntabilitas kinerja diterapkan 

secara berjenjang mulai dari tingkat Kementerian, unit kerja, dan satuan 

kerja (unit kerja mandiri). Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari 

perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, 

pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. 

Evaluasi atas penerapan SAKIP pada seluruh instansi pemerintah 

dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi (PAN RB). Tujuan dari evaluasi ini adalah untuk 

menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) 

terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan 

yang berorientasi kepada hasil (result oriented government). 

Pelaksanaan Evaluasi berpedoman pada 

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 

88 tahun 2021 tentang Evaluasi 

Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah. 

Nilai SAKIP= [Perencanaan Kinerja] + 

[Pengukuran Kinerja] + [Pelaporan 

Kinerja] + [Evaluasi Kinerja] 

 
Satuan: Predikat 

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif 

Hasil Evaluasi SAKIP yang dikeluarkan oleh Biro 

Perencanaan, Setjen Kemendikbudristek 

Periode Pengumpulan Data: Tahunan 



 
 

 

 Definisi  Metode Penghitungan  Sumber Data  

 

 
 

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 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 2 indikator 

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 sebagaimana dimaksud, 

Menteri Keuangan berkoordinasi dengan Menteri/Pimpinan Lembaga, 

pimpinan unit eselon I, dan/atau pimpinan satuan kerja. Dalam rangka 

pelaksanaan koordinasi Evaluasi Kinerja Anggaran sebagaimana dimaksud, 

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 

Nilai Kinerja Anggaran: 

Nilai IKPA [40%] + Nilai EKA [60%] 

Sesuai dengan PMK, Nilai Kinerja 

Anggaran dikelompokan ke dalam 

kategori sebagai berikut: 

Nilai Kinerja 
>90% Sangat Baik 

>80%-90% Baik 

>60%-80% Cukup 

>50%-60% Kurang 

<%50 Sangat Kurang 

Satuan: Nilai 

Tipe Penghitungan: Non Kumulatif 

 

1. Aplikasi SMART DJA (EKA) 

2. Aplikasi OM SPAN (IKPA) 

 

SK : [SK 7] Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi Riau 

IKK  : [IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Provinsi Riau 



 

 
   



SS SP SK KRO KOMPONEN PENGAMPU

2021.DDA.001 Produk kodifikasi bahasa
2021 'DDA.001 '052 Pemerkayaan Kosakata                                                                   
'2021 'DDA.001   053 Pengembangan Kamus

Pusbanglin dan 
UPT

2021.DDA.002 Produk pengembangan sastra Pusbanglin

3.1.1.2
Jumlah bahan pengayaan pendukung literasi 
kebahasaan dan kesastraan melalui partisipasi 
masyarakat

2022. DDA 2022.DDA.003 Produk pengayaan pendukung literasi Pusbin

2022.QDC.001 Penutur bahasa terbina

 2022  QDC.001 054 Peningkatan Kemahiran 
Berbahasa                                                                   
2022  QDC.001  055 Peningkatan Apresiasi 
Sastra

Pusbin dan UPT

2022.QDC.002 Penutur bahasa teruji
2022  QDC.002  052 Pelaksanaan UKBI                      
Adaptif Merdeka

Pusbin dan UPT

2022.QDC.003
Generasi muda terbina program 
literasi

2022 QDC.003 051 Pemilihan Duta Bahasa 
penggerak literasi                                                
2022 QDC.003  052 Pembinaan literasi 
generasi muda

Pusbin dan UPT*

3.1.2.
1

Jumlah lembaga yang terbina penggunaan 
bahasanya

2022.BDB.001
Lembaga terfasilitasi layanan 
profesional kebahasaan 

'2022 '051 Pelayanan Profesional Bidang 
Bahasa dan Hukum                                            
2022 053 Pelayanan Profesional terhadap 
Lembaga Pengguna Bahasa di Ruang Publik

Pusbin dan UPT

3.1.2.2
Jumlah komunitas penggerak literasi yang 
terbina

2022.BDB.002 Komunitas penggerak literasi terbina

'2022 '051 Pemutakhiran profil komunitas 
penggerak literasi                                                       
2022  052 Pemberdayaan komunitas 
penggerak literasi

Pusbin dan UPT

Meningkatnya jumlah pemelajar BIPA
3.1.3.

1
Jumlah pemelajar bahasa Indonesia bagi penutur 
asing (BIPA)

6702.QDB.001 Lembaga Terfasilitasi Program BIPA
'6702.QDB.001'054 Pelayanan profesional 
terhadap lembaga penyelenggara program 
BIPA

Pustanda dan UPT

Tersedianya produk diplomasi bahasa
3.1.3.

2
Jumlah produk penerjemahan 6702.DDA 002 Produk Penerjemahan

'6702.DDA.001.052 Pelaksanaan 
Penerjemahan

Pustanda dan UPT

2021.DDC.001 Model pelindungan bahasa Pusbanglin
2021.DDC.002 Model Pelindungan Sastra Pusbanglin
2021.QDC.001 Partisipan pelindungan bahasa UPT

2021.QDC.002 Partisipan pelindungan sastra

'2021.QDC.002'051 Koordinasi antarinstansi 
dalam rangka implementasi model 
pelindungan sastra daerah                                            
'2021.QDC.002 052 Pemberdayaan pelaku 
sastra dalam mengimplementasikan model 
pelindungan sastra daerah 

UPT

5.3 Predikat SAKIP Kemendikbudristek
5.3.11

.1
Predikat SAKIP Balai Bahasa Provinsi Riau 2020.EBA 2020.EBA.962 Layanan Umum

2020.EBA. 962 '051 Pelayanan
Kerumahtanggan dan Perlengkapan
'2020.EBA. 962 '053 Layanan
Perencanaan dan Penganggaran Internal
'2020.EBA. 962.056 Layanan SDM
'2020.EBA. 962.058 Layanan Kehumasan
dan Publikasi
'2020.EBA. 962.059 Layanan Monitoring
dan Evaluasi Internal

Setban, Pusbang, 
Pusbin, Pustanda, 
UPT

 Nilai Kinerja Anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L 
Balai Bahasa Provinsi Riau

2020.EBA 2020.EBA.994 Layanan Perkantoran
2020.EBA.994.001 Gaji dan Tunjangan 
'2020.EBA.994.002 Operasional dan
Pemeliharaan Balai

Setban, Pusbang, 
Pusbin, Pustanda, 
UPT
* sesuai dgn kebijakan

Informasi 
Crosscutting es II 
dan UPT

Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau

Muhammad Muis. M. Hum
NIP 196901031993031002

Predikat SAKIP Badan Pengembangan 
dan Pembinaan Bahasa

5.3.1
1

2021.QDC

2021.DDA

2022.QDC

6702.QDB

2022.BDB

2021.DDC

3.2.8

3.2.8.1
Jumlah model pelindungan bahasa dan sastra 
daerah

3.2.8.2
Jumlah partisipan pelindungan bahasa dan sastra 
daerah

Persentase penutur bahasa Indonesia 
terbina yang meningkat kualitas 
berbahasanya 

3.1.1.1 Jumlah produk pengembangan bahasa dan sastra

Meningkatnya tata kelola 
pendidikan, kebudayaan, riset, dan 
teknologi yang partisipatif, 
transparan, dan akuntabel

Terbinanya lembaga dalam program kebahasaan 
dan kesastraan

Meningkatnya peran bahasa 
Indonesia di kancah 
internasional

3.1.3
Jumlah negara yang mengajarkan 
bahasa Indonesia

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
pelindungan bahasa dan sastra 

Meningkatnya akuntabilitas 
layanan dan pengelolaan 

anggaran pendidikan, 
kebudayaan, riset, dan 

teknologi

3.2 Indeks Pembangunan Kebudayaan
Meningkatnya kelestarian 
bahasa daerah

Meningkatnya Pemajuan dan 
Pelestarian Bahasa dan 
Kebudayaan

3.1
Indeks Kemahiran Berbahasa 
Indonesia

Meningkatnya literasi 
kebahasaan dan kesastraan

Indeks pemanfaatan bahasa daerah 
oleh penuturnya

Meningkatnya tata kelola Balai Bahasa Provinsi 
Riau

Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam 
gerakan literasi  kebahasaan dan kesastraan

3.1.1.3
Jumlah penutur bahasa yang terbina melalui 
program literasi kebahasaan dan kesastraan

3.1.2
Persentase lembaga terbina yang 
meningkat kualitas penggunaan 
bahasanya

3.1.1

Tersedianya produk pengembangan bahasa dan 
sastra

Cascading (Renstra dan PK)
BALAI BAHASA PROVINSI RIAU

TAHUN 2022

IKSS IKP IKK RO



2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024

IKK 1.1

Meningkatnya 

daya ungkap

Bahasa Indonesia

Jumlah kosakata Bahasa

Indonesia
Kosakata 1,500 1,000 1,000 1,000 1,000 IKK 1.1

Tersedianya 

produk 

pengembangan 

bahasa dan sastra

Jumlah produk 

pengembangan bahasa dan 

sastra

produk - - 2 2 2

IKK 2.1

Terwujudnya 

standar 

kemahiran 

berbahasa 

Indonesia

Jumlah rekomendasi

kebahasaan dan kesastraan

melalui penelitian

Dokumen 9 25 9 12 15 IKK 2.1

Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat dalam 

gerakan literasi 

kebahasaan dan 

kesastraan

Jumlah penutur bahasa yang 

terbina melalui program 

literasi kebahasaan dan 

kesastraan

Orang - - 1,564 1,612 1662

IKK 3.1

Terwujudnya 

penggunaan 

Bahasa Indonesia

di ruang publik

Jumlah Lembaga pengguna

Bahasa Indonesia terbina

Lembaga 100 190 200 228 262 IKK 3.1
Jumlah lembaga yang terbina 

penggunaan bahasanya
lembaga - - 45 45 45

IKK 4.1

IKK 3.2
Jumlah komunitas penggerak 

literasi yang terbina
lembaga - - 20 20 20

Matrik Perubahan (Semula-Menjadi) Sasaran dan Indikator Kinerja

Terbinanya 

lembaga dalam 

program 

kebahasaan dan 

kesastraan

Jumlah penutur muda yang

terlibat dalam pelindungan

Bahasa daerah kritis dan

terancam punah

800 900 1,000

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

Target

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Kegiatan Satuan

Target

SEMULA MENJADI

Terlindunginya 

Bahasa dan sastra

daerah yang kritis

dan terancam

punah

Program/ 

kegiatan

Program/ 

kegiatan

Orang 700 704



IKK 4.1

Meningkatnya 

jumlah pemelajar 

BIPA

Jumlah pemelajar bahasa 

Indonesia bagi penutur asing 

(BIPA)

Orang - - 25 25 25

IKK 4.2

IKK 5.1

Tersedianya 

produk diplomasi 

bahasa

Jumlah produk penerjemahan produk - - 3 17 17

IKK 6.1

Meningkatnya 

partisipasi 

masyarakat dalam 

pelindungan 

bahasa dan sastra 

daerah

Jumlah partisipan 

pelindungan bahasa dan 

sastra daerah

Orang - - 22 23 23

IKK 5.1
Rata-rata predikat Sakip

Satker minimal BB

Predikat

BB BB BB BB BB IKK 7.1
Predikat SAKIP Balai Bahasa 

Provinsi Riau
predikat - - BB BB BB

IKK 5.2

Rata-rata nilai kinerja

anggaran atas pelaksanaan

RKA-KL Satker minimal 91 

Nilai 91 91 92 92 93 IKK 7.2

Nilai Kinerja Anggaran atas 

pelaksanaan RKA-K/L Balai 

Bahasa Provinsi Riau

Nilai - - 91 91 91

Meningkatnya tata 

kelola Balai Bahasa 

Provinsi Riau

Meningkatnya 

tata kelola Balai 

Bahasa Provinsi 

Riau

Jumlah penutur muda yang

terlibat dalam pelindungan

Bahasa daerah kritis dan

terancam punah

800 900 1,000

1 6 8 10

Terlindunginya 

Bahasa dan sastra

daerah yang kritis

dan terancam

punah

Jumlah produk kesastraan

terkembangkan 
Sastra 4

Orang 700 704



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

Perjanjian Kinerja Tahun 2022
Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau

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     : Muhammad Muis

Jabatan  : Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau

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

Pekanbaru,30 Maret 2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau

Muhammad Muis



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

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

1564

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

[IKK 3.1] Jumlah lembaga yang terbina
penggunaan bahasanya

34

[IKK 3.2] Jumlah komunitas penggerak
literasi yang terbina

19

4 [SK 4] Meningkatnya jumlah
pemelajar BIPA

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

25

5 [SK 5] Tersedianya produk
diplomasi bahasa

[IKK 5.1] Jumlah produk penerjemahan 3

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
Balai Bahasa Riau

[IKK 7.1] Predikat SAKIP Balai Bahasa
Riau

BB

[IKK 7.2] Nilai Kinerja Anggaran atas
pelaksanaan RKA-K/L Balai Bahasa Riau

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 2022 Pembinaan Bahasa dan Sastra Rp. 1.845.379.000

2 2021 Pengembangan dan Pelindungan Bahasa dan Sastra Rp. 263.418.000

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

Rp. 4.914.349.000

4 6702 Penguatan Diplomasi Kebahasaan Rp. 188.043.000

TOTAL Rp. 7.211.189.000

Kepala Badan Pengembangan dan
Pembinaan Bahasa

E. Aminudin Aziz

Pekanbaru,30 Maret 2022

Kepala Balai Bahasa Provinsi Riau

Muhammad Muis


