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Pembinaan    Bahasa,   Kementerian     Pendidikan    dan Kebudayaan. 

Renstra Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara mengambarkan program, sasaran-

sasaran  strategis dan  arah kebijakan  sebagai unit pelaksana teknis pengembnagan dan 
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RINGKASAN 

EKSEKUTIF 

 

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara, Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan 2020—2024 merupakan penjabaran dari  Renstra  Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian  Pendidikan  dan  Kebudayaan  

2020—2024. Berdasarkan landasan historis, kultural, politis, dan hukum, Kantor Bahasa 

Maluku Utara menetapkan garis haluan dan kebijakan penanganan pengembangan, 

pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra di Maluku Utara. 

Dalam  menjalankan  tugas  dan  fungsinya,  Kantor Bahasa Maluku Utara  

menetapkan visi  tahun 2020—2024 mengacu kepada visi Badan Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa yang diturukan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dari visi 

Presiden, yaitu 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi 
Presiden untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, 

dan berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar 
kritis, kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

dan berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. 
 

Untuk mewujudkan visi itu, Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara memiliki misi: 

 

Terwujudnya pelestarian dan pengembangan Bahasa dan Sastra  

di Wilayah Maluku Utara yang berkepribadian kritis dan mandiri  

dalam kbhinekaan Indonesia maju 

 

Untuk mewujudkan visi dan misi Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara 

menetapkan tujuan strategis, sasaran strategis, dan arah kebijakan yang akan capai 

program dan kegiatan selama kurun waktu 2020—2024.    Restra ini dalam     

pelaksanaan    program    dan    kegiatannya,   tetap mengacu pada Renstra Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan 

perubahannya. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

 

1.1 Kondisi Umum 

1.1.1 Gambaran umum  

Dalam melaksanakan pembangunan bidang kebahasaan dan kesastraan periode 2015—

2019, Kantor Bahasa Provinsi Maluku Bahasa menetapkan sembilan sasaran kegiatan 

dengan capaian sebagai berikut 

a. Meningkatnya kosakata Bahasa Indonesia 

1. Indikator Kinerja Kegiatan:#Jumlah Kosakata Bahasa Indonesia 

akhir Renstra 2015—2019 menunjukan ketercapaian terhadap target 3400 lema 

tercapai 100% atau 3400 lema yang diusulkan sebagai kosakata bahasa Indonesia yang 

berasal daerah bahasa-bahasa daerah di wilayah Provinsi Maluku Utara. 

 

 

 

 

 

 

2. Indikator Kinerja Kegiatan # 1.2 “jumlah kamus” 

Penyusunan kamus bahasa daerah ini pada renstra 2015—2019 (renstra revisi) baru 

pada tahun 2019 menarget satu (1) 

dokumen kamus bahasa daerah dari 

24 (tiga puluh empat) bahasa derah 

yang terpetakan. Total Jumlah kamus 

pada renstra 2015—2019 sebanyak 1 

dokumen dengan capaian 100% 

b. Meningkatnya Jumlah Bahasa dan Sastra yang Terlindungi 

1. Indikator Kinerja Kegiatan #2.1 “jumlah bahasa dan sastra yang terpetakan, 

terkonsevasi, dan terevitalisasi” 

34 (tiga puluh empat) bahasa hasil inventarisasi yang berhasil di petakan pada tahun 

2019 sebanyak 7 bahasa yakni bahasa bajo(Kepulauan Sula), bahasa 
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Total Jumlah Lema Kosakata 

bahasa daerah sebanyak 2800 

lema dengan capaian 100%. 

Capaian kosakata bisa akses pada 

laman  

https://kbbi.kemdikbud.go.id/Admin

/Editor 
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mangoli(Kepulauan Sula), bahasa tugitil(Halamahera Timur), bahasa kao(Halmahera 

Utara), bahasa pagu(Halmahera Utara), bahasa tabaru (Halmahera Barat), dan bahasa 

gorap (Halmahera Barat) yang berhasil dipetakan pada tahun 2019 atau sejumlah 7 

bahasa daerah. Periode renstra Kantor Bahasa dan Badan Pengembangan bahasa 

untuk indikator pemetaan bahasa sampai 

dengan akhir periode renstra telah mencapai 

24 bahasa daerah yang telah terpetakan 

bahasa-bahasa daerah di Maluku Utara. 

Total jumlah bahasa dan sastra yang 

terpetakan, terkonservasi dan terevitalisasi pada tahun 2019 sebanyak 7 bahasa daerah 

dengan capaian 100%  

 

c. Meningkatnya Mutu dan Jumlah Penelitian Kebahasaan dan Kesastraan 

1. Indikator Kinerja Kegiatan #3.1 “jumlah penelitian bahasa dan sastra” 

Capaian renstra periode 2015—2019 sebagaimana digambarkan pada tabel diatas 

bahwa pada tahun 2019 dengan target 1 

naskah penelitian dapat dicapai 100% 

dari target 1 naskah. Jumlah penlitian 

bahasa dan sastra periode renstra di 

Provinsi Maluku Utara sebanyak 20 

naskah tercapai 100%. 

 

2. Indikator Kinerja Kegiatan 3.2 “jumlah publikasi ilmiah bahasa dan sastra” 

Capaian renstra periode 2015—2019 sebagaimana digambarkan pada grafik 

dibawa dengan terbitan 

penelitian dapat dicapai 

100%. Jumlah Publikasi 

Ilmiah Bahasa dan 

Sastra sebanyak 16 

terbitan tercapai 100%. 

Salah satunya bisa akses di 

http://gramatika.kemdikbud.go.id/index.php/gramatika/index. 
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d. Meningkatnya mutu dan jumlah bahan ajar pengayaan pembelajaran 

bahasa dan  sastra Indonesia 

1. Indikator Kinerja Kegiatan 4.1 “jumlah bahan dan modul pembelajaran bahasa dan 

sastra” 

Capaian renstra periode 2015—2019 sebagaimana digambarkan grafik dibawah 

Jumlah bahan dan modul 

pembelajaran bahasa dan sastra 

sebanyak 15 bahan tercapai 

125%bahan dengan  judul  bahan ajar 

yakni 1 2 3 Ayo Membaca, Tiga 

Sahabat dan Pohon Tumbang, dan  

Mengunjungi Rumah Adat Sasadu.  

 

e. Meningkatnya Jumlah Instrumen Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia 

1. Indikator Kinerja Kegiatan 5.1 “jumlah instrumen uji kemahiran berbahasa 

Indonesia” 

capaian renstra periode 2015—2019 hanya satu (1) bahan yang di target capaian 

yakni pada tahun 2018, sehingga target 

telah dicapai pada tahun 2018. capaian 

renstra periode 2015—2019 hanya satu (1) 

bahan yang di target capaia yakni pada 

tahun 2018, sehingga target telah dicapai 

pada tahun 2018. Jumlah Capaian Intrumen UKBI sebanyak 1 bahan tercapai 100% 

 

f. Meningkatnya Jumlah Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional 
yang Terbina dalam Penggunaan Bahasa dan Sastra 

1. Indikator Kinerja Kegiatan #6.1 “jumlah tenaga profesional dan calon tenaga 

profesional yang terbina dalam penggunaan bahasa” 

Target indikator jumlah tenaga professional dan calon tenaga professional yang 

terbina dalam penggunaan bahasa 

sebanyak 2337 orang, capaian kurung 

waktu rentra tahun 2015—2019 

seperti dijalaskan pada tabel diatas 

bahwa pada tahun 2019 target 2437 
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Penggunaan Bahasanya

itu tercapai 104%, sehingga capaian renstra selama kurung waktu lima tahun yang 

ditaerget sebanyak 3992 orang tercapai 103%.  

 

 

2. Indikator Kinerja Kegiatan #6.2 “jumlah generasi muda pengapresiasi bahasa dan 

sastra” 

capaian kurung waktu rentra tahun 2015—2019 seperti dijalaskan grafik  bahwa 

jumlah generasi muda pengapresiasi bahasa 

dan sastra yang terlibat dalam kegiatan ini, 

selama kurung waktu lima tahun yang 

ditarget sebanyak 1064 orang tercapai 100%. 

Mewadahi siswa siswi dalam berkaya melalui 

bengkel sastra dan musikalisasi puisi, karya siswa-siswi di buku dalam buku Antologi 

Cerpen dan Puisi dengan Judul Aku Bisa. 

 

g. Meningkatnya Jumlah Ruang Publik yang Terkendali 
1. Indikator Kinerja Kegiatan #7.1 “jumlah badan publik yang terkendali penggunaan 

bahasanya” 

Capaian renstra tahun 2015—2019 untuk sasaran strategi meningkatnya Jumlah 

Ruang Publik yang terkendali melalui indikator jumlah badan publik yang terkendali 

penggunaan bahasanya dan jumlah 

badan swasta yang terkendali 

pengguna bahasanya tercapai 100%, 

sehingga capaian renstra selama 

kurung waktu lima tahun yang 

ditarget sebanyak 55 badan pulik 

tercapai 100%. pada 25 badan publik 

yang di dilaksanakan pada Kabupaten Halmahera Barat yakni Sekretaris Daerah 

Pemerintahan, Sekretaris DPRD, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi, 

Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan, Rumah Sakit Umum Daerah, Dinas Pelayanan 

Perizinan Dan Investasi Daerah, Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil, Dinas 

Perpustakaan, Arsip, dan  Dokumentasi, STP Banau, Dinas Perhubungan, Dinas Pemuda 

Dan Olahraga, Dinas Kesehatan, Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Dan 
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310
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UMKM, Kantor Camat Jailolo, Dinas Tata Kota, Kebersihan Dan Pertamanan, Dinas 

Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, Bagian Hukum Dan Organisasi Sekretariat 

Daerah, Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah, Bagian Umun Dan Perlengkapan, 

Cabang Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku Utara, Bagian Informasi Dan 

Komunikasi Sekretariat Daerah, Dinas Kelautan Dan Perikanan, BKD Dan Diklat, Badan 

Satpol PP, dan Pemadam Kebakaran. 

2. Indikator Kinerja Kegiatan #7.2 “jumlah badan swasta yang terkendali penggunaan 

bahasanya” 

capaian kurung waktu rentra tahun 2015—2019 seperti dijalaskan pada grafik 

bahwa capaian renstra selama kurung waktu lima tahun yang ditarget sebanyak 26 

badan swasta tercapai 100%. 

Ketercapaian indikator kinerja 

tersebut dikarenakan dukungan 

program/kegiatan sebagai yakni 

Pengendalian dan pengawasan 

penggunaan bahasa pada 10 badan 

swasta yang terdiri 10 media masa 

cetak maupun elektronik yang di Maluku Utara yaitu Malut Post, Postko Malut, Suara Kie 

Raha Post, jalamalut.com, Seputar Malut, Fajar Malut, Aspirasi Malut, Redaksi Mata 

Publik, Indotimur.com, maluttoday.com, suaramalut.com, kantor berita antara, 

brodonew.com, suara rakyat merdeka, babari.com,  RRI Ternate, Inew Ternate, RCTI 

Ternate, dan Berita Satu. 

 

h. Meningkatnya Mutu dan Jumlah Bahan Pengembangan Strategi dan Diplomasi 

Kebahasaan 

1. Indikator Kinerja Kegiatan #8.1 “Jumlah Bahan Ajar BIPA” 

capaian kurung waktu renstra tahun 2015—2019 target 0 sehingga capaian renstra 

selama kurung waktu lima tahun yang ditarget sebanyak 0 bahan tercapai 0%. 

 

i.  Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen Teknis di Lingkungan 
Badan Bahasa 
Atasa pelaksanaan indicator sasaran dapat dilakasanakan selama periode renstra 2015—

2019. Pada sasaran ini berupa pengadaan belanja modal berupa aset, dukungan 

manajemen dan operasional kantor berupa jasa dan gaji. 
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1.1.2 Isu-isu Strategis 

Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara adalah salah satu Unit Pelaksana Teknis 

(UPT) dari Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan untuk melakasnakan tugas dan fungsi pada Provinsi Maluku Utara di 10 

Kabupaten/Kota sebagaimana diamatkan oleh undang-undang dan peraturan 

turunanya. Tugas dan funsi harus dapat dijabarkan dalam kerangka program-program 

kerja dan anggaran yakni renstra. pelaksanaan selama 5 tahun harus merujuk pada 

renstra Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa sebagai sebagai instansi induk 

dari Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara. Sejak berdiri Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

Utara telah melaksnakan dua kali renstra yakni renstra 2009—2014 dan renstra 2015—

2019, selama kurung waktu sepuluh tahun pencapai sasaran program dan sasaran 

strategis melalui kegiatan-kegiatan dilaksanakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

Utara mengalami perkembangan pencapaian yang dipengaruhi oleh kondisi daerah dan 

perubahan kebijakan oleh pemerintah yang dapat dijabarkan sebagai berikut. 

a. Skor Pisa 

Kompetensi literasi dalam menggunakan kemampuan kecakapan membaca, menulis, 

dan berhitung yang diperoleh melalui proses pembelajaran dan penerapan disekolah, 

keluarga, dan masyarakat (UNESCO). Kecakapan membaca dan menulis merupakan 

kompetensi dasar yang harus dimiliki masyarakat di lingkungkuang Pendidikan 

tentunya. Tim peneliti Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara melaksanakan penelitian 

literasi pada Sekolah Tingkat Menengah Atas (SMA)/ dibeberapa Kabupaten/Kota di 

Maluku Utara menunjukan bahwa nilai rata-rata yang diperoleh sebesar 40,25 

sedangkan  dari standar nilai lietarsi  pada  Maluku Utara 42,50 dan standar nasional 

48,87. Ini menujukan bahwa literasi baca, tulis dan sains yang ada di Maluku Utara 

masih masih rendah.  Hasil penelitian ini juga menunjukan bahwa kemampuan siswa 

dalam memahami bacaan  sangat rendah. Memhami bacaan dasarnya adalah 

penguasaan bahasa sehingga dapat memaknai maksud dari isi bacaan untuk itu  

perlunya pengembangan dan pembinaan kemahiran berbahasa disemua rana pada 

lingkup Pendidikan, dan penyediaan bahan bacaan yang memadai. 

b. Kondisi penggunaan bahasa pada ruang publik 

Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara sebagaimana telah ditetapkan dalam 

Undang-Undang negara Republik Indonesia, dan mempunyai kedudukan sangat penting 
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dari bahasa-bahaa negara lain dalam wilayah Kesatuan Republik Indonesia, selain itu 

cita-cita bangsa akan menjadikan bahasa Indonesia menjadi bahasa salah satu Bahasa 

Internasioanl perlu kita lestarikan dan perjuangkan dalam persaingan global.  

Penggunaan bahasa Indonesia pada ruang publik di Maluku Utara dari hasil pelaksanaan 

renstra periode 2015—2019  yang tertuang dalam program pengawasan dan 

pengendalian  bahasa di ruang   publik sesuai instrumen penilian yang ditetapkan oleh 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan disemua Kabupaten/Kota pada status terkendali “B”, Penggunaan bahasa 

Indonesia dan kedudukan negara sendiri sudah sepatutnya berada pada status 

terkendali “A”. Kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak  terkai. 

c. Kondisi bahasa dan sastra  daerah serta pengajarannya 

Bahasa daerah adalah alat komunikasi pada komunitas-komunitas yang ada di 

Indonesia. Bahasa daerah adalah salah kekayaan budaya Indonesia, selain fungsinya 

sabagai alat komunikasi di lingkupi komunitas juga berfungsi sebagai sumber kosakata 

bahasa Indonesia.  Sesuia peraturan daerah yang di keluarkan gubernur Maluku Utara 

bahwa jumlah bahasa daerah yang ada di Maluku Utara sejumlah 32 bahasa Daerah 

yang ada di Maluku Utara, hal berbeda pada Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara 

menyebutkna dalam buku terbitnya bahasa-bahasa daerah di Maluku Utara sebanyak 

34 bahasa Maluku Utara hal ini berdasarkan hasil inventarisasi bahasa Daerah di Maluku 

Utara. Program pengembangan bahasa selama peridoe renstra 2009—2014 dan renstra 

2015—2019 baru dapat melaksanan  penyusunan kamu bahasa dearah sebahyak 3 

kamus bahasa daerah, pemetaan bahasa sebayak 19 bahasa daerah dan invetarisasi 

kosakata bahasa daerah guna menjadi sumbangsi Kosakata bahasa Indonesia(bisa di 

temukan pada KBBI).  Pengembanag  dan perlidungan bahasa memalui penyusunan 

kamus, penyediaan bahan ajar muatan lokal, penyusunan sistem bahasa, dan 

pembelajaran komunitas bahasa daerah. Dari 34 bahasa daerah yang ada di Maluku 

Utara dari hasil penelitian Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa di temukan 

beberapa bahasa Daerah yang sudah punah seperti Bahasa Ibo yang ada di Halmahera 

Barat, Hal ini perlu dilakukan langkah-langkah pengembangan dan perlindungan lebih 

lanjut untuk menjaga dan melestarikan bahasa daerah tersebut sebagaimana dimana 

amat dalan Undang-Undang dan peraturan turunannya.  

Disisi sastra Maluku Utara memliki ragam sastra-sastra daerah yang dapat 

dikembagngkan dan lindungi, sastra lokal dapat dijadikan sebagai pengembangan 

karakter melalui bahan ajar, ada banyak pesan-pesan moral yang bernilai baik 
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mengajarkan tetang kearifan lokal, kesantunan, dan kekeluargaan. Pengembangan  

dan perlindungan sastra dapat kembangkan memelalui konservasi, revitalisassi sastra 

dan pengembangan sumberdaya manusia yakni sastrawan lokal sebagai praktisi-praktisi 

yang terus mempertahankan nilai-nilai tersebut. 

d. Tata kelola kelembagaan 

Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara didirikan sejak tahun 2009, saat ini telah 

memiliki pegawai sebanyak 30 orang terdiri atas 23 pegawai negeri dan 7 honorer 

(satpam, pramubakti dan sopir) dan hingga saat ini Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

Utara telah memiliki tanah seluah 6539 m2 di Sofifi, Kecamatan oba Kota Tidore 

Kepulauan akan tetapi belum memiliki kantor.  

Selain memiliki tugas dan fungsi mengembangkan, perlidungan dan pembinaan bahasa 

Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara memiliki fungsi pelayanan publik melalui layanan 

kebahasaan dan kesastraan. Melihat kondisi saat ini, pelayan publik belum dapat 

dimaksimalkan dikarenakan belum memiliki Kantor, kepimilikan Kantor sudah harus 

menjadi perioritas gunakan peningkatan mutu pelayanan publik.  

Peningkatan pelayanan pubilik dapat menjadi batu loncatan Kantor Bahasa Provinsi 

Maluku Utara dalam mempersiapkan diri sebagai Kantor yang Wilayah Bebas 

Korupsi(WBK) lima tahun kedepan, maka ketersedian Kantor sebagai bentuk komitmen 

Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara dalam mendukung program Zona Integritas dan 

pemajuan Pendidikan melalui bahasa dan sastra yang ada di daerah. 

 

1.2 Potensi dan Permasalan 

1.2.1 Analisis Lingkungan Strategis 

Kondisi lingkungan strategis dapat diidentifikasi sebagai potensi yang selanjutnya 

dijadikan bahan pertimbangan penting dalam penyusunan Rencana Strategis. Kondisi 

lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan mendapat 

perhatian khusus. Berikut ini ringkasan mengenai beberapa aspek lingkungan strategis 

yang termaktub dalam renstra Kemendikbud. 

1.   Kondisi Bahasa dan Jati Diri Bangsa 

Bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki nilai-nilai menghargai 

keragaman, berakhlak mulia, bermoral, beretika dan bergotong-royong. Nilai-nilai itu 
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hidup dalam keseharian  baik personal maupun komunal untuk membentuk jati diri 

bangsa dengan bahasa sebagai unsur terdekat pada diri setiap orang. 

2.   Kondisi Bahasa dan Karakter Bangsa 

Peran bahasa dan sastra dan budaya sebagai media dalam membangun karakter  

bangsa  dihadapkan pada  persimpangan  yang  sangat  kompleks dalam menghadapi 

era keterbukaan informasi dan media. Keterbukaan informasi yang tidak disikapi secara 

bijaksana dan tidak terkendali akan menggerus   penggunaan   bahasa   Indonesia   

yang   baik   dan   benar sebagaimana terlihat di ruang publik. 

Sementara itu beberapa lingkungan strategis kebahasaan lainnya yang perlu 

dieksplorasi lebih dalam antara lain sebagai berikut. 

3.   Kondisi Bahasa dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) merupakan bentuk integrasi ekonomi yang 

sangat potensial di kawasan maupun dunia. Barang, jasa, modal dan investasi akan 

bergerak bebas di kawasan ini. Integrasi ekonomi regional memang suatu 

kecenderungan dan keharusan di era global saat ini. Penanaman modal asing di wilayah 

ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan lapangan pekerjaan dan meningkatkan 

kesejahteraan. Dari tujuan inilah nantinya memungkinkan satu negara menjual barang 

dan jasa dengan mudah ke negara-negara lain di seluruh Asia Tenggara. 

 

Indonesia memiliki populasi penduduk terbesar di kawasan ASEAN. Kekuatan ekonomi 

Indonesia cukup bagus. Pertumbuhan ekonominya tertinggi di dunia setelah RRT dan 

India. Saat ini, Indonesia masuk dalam sepuluh besar kekuatan ekonomi dunia dan 

bukan tidak mungkin kelak Indonesia akan menjadi salah satu prioritas investasi 

internasional. Oleh 

karena itu, bangsa Indonesia harus siap dengan identitas yang kuat dan punya daya 

saing yang tinggi. Salah satu identitas yang perlu ditingkatkan adalah penggunaan 

bahasa Indonesia terutama di bidang ekonomi, keuangan, dan industri. 

4.   Kondisi Bahasa dan Desentralisasi Pemerintahan 

Dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 diamanatkan bahwa Bahasa dan sastra termasuk  ke  

dalam  urusan  pemerintahan  konkruen  antara  pemerintah pusat dan pemerintah 
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daerah. Pembagian kewenangan penanganan bahasa dan sastra dapat dicermati dalam 

tabel berikut. 

Tabel 1.2 

Pembagian Kewenangan Penanganan Bahasa dan Sastra 
 

Kewenangan 

Pemerintah 
Pusat 

Kewenangan 
Daerah 

Provinsi 

Kewenangan Daerah 

Kabupaten/Kota 

pembinaan bahasa dan 
sastra Indonesia 

pembinaan bahasa dan 
sastra yang penuturnya 
lintas daerah 
kabupaten/kota dalam 1 
(satu) daerah provinsi  

pembinaan bahasa dan 
sastra yang penuturnya 
dalam daerah 
kabupaten/kota 

 

 

 

 

 

Meskipun pembagian kewenangan urusan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan 

bahasa daerah dengan jelas diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2014, 

kewenangan pemerintah daerah tetap berada dalam koordinasi pemerintah pusat yang 

diatur dalam UU Nomor 24 tahun 2009. 

 

5. Kondisi Bahasa dan Ketahanan Nasional 

Pendekatan  bahasa  persatuan  dalam  rangka   pemantapan   ketahanan nasional 

merupakan hal yang strategis dan dapat dilakukan sebab bahasa persatuan adalah alat 

komunikasi paling penting antarpenutur multibahasa. Kedudukan bahasa Indonesia 

sebagai bahasa nasional akan memantapan ketahanan nasional. Kedudukan bahasa 

Indonesia sebagai bahasa nasional diperoleh sejak awal kelahirannya, yakni 28 Oktober 

1928, dalam Sumpah Pemuda. Rumusan sumpah pemuda pada poin ketiga "Kami 

putra dan putra Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia” secara 

jelas dapat menumbuhkan benih perjuangan mempersatukan Indonesia melalui 

pendekatan bahasa. Adapun dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, semakin 

dipertegas lagi bahasa Indonesia mempunyai fungsi: 1. Sebagai Lambang Jati Diri 

(identitas); 2. lambang kebanggaan bangsa; 3. Alat pemersatu, alat yang 

mempersatukan kemajemukan latar belakang penduduknya termasuk kekayaan bangsa 

melalui bahasa daerah yang berbeda; 4. Alat penghubung antar budaya dan antar 

daerah. 
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1.2.2 Permasalahan dan Tantangan  

Maluku Utara memiliki 25 (dua puluh lima) bahasa daerah yang telah terpetakan, 

namun bahasa dan sastra daerah terus kehilangan penutur dan pembaca. Kemahiran 

membaca aksara daerah semakin turun. Beberapa bahasa daerah terancam punah 

karena penutur jati perlahan-lahan berhenti menggunakan bahasa tersebut. Hilangnya 

bahasa dan sastra daerah berarti hilangnya keragaman budaya bangsa. Diperlukan 

peningkatan upaya pelestarian bahasa dan sastra daerah. Muatan lokal berupa bahasa 

daerah di sekolah-sekolah masih perlu penguatan agar kemahiran membaca aksara 

daerah dan bertutur dalam bahasa daerah terjaga. Kebijakan Pemda dalam memajukan 

bahasa dan sastra daerah perlu diperkuat dan dikoordinasikan. 
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BAB II  

VISI, MISI, DAN TUJUAN 
 

 

2.1 Visi  

Visi Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara  tahun 2020—2024 mengacu kepada 

visi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang diturukan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan dari visi Presiden, yaitu 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendukung Visi dan Misi Presiden 
untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan 

berkepribadian melalui terciptanya Pelajar Pancasila yang bernalar kritis, 
kreatif, mandiri, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan 

berakhlak mulia, bergotong royong, dan berkebinekaan global. 
 

Dari rumusan visi tersebut dapat dipahami bahwa bangsa Indonesia telah sampai 

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

berkepribadian dengan tetap berpijak pada semangat gotong royong. Hal itu 

diejawantahkan dalam bidang kebahasaan dan kesastraan sebagai upaya untuk 

membentuk sumber daya manusia Indonesia yang mandiri dan berkepribadian melalui 

pengembangan dan pembinaan bahasa. 

 

2.2  Misi  

Untuk mewujudkan visi itu, Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara memiliki misi: 

 

 Terwujudnya pelestarian dan pengembangan Bahasa dan Sastra  

di Wilayah Maluku Utara yang berkepribadian kritis dan mandiri  

dalam kbhinekaan Indonesia maju 

 

Agar dapat dilakasanakan misi diatas, Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara akan 

berupaya untuk menyusun beberapa langkah pelaksanakan program dan kegiatan 

selama periode 2020—2024 sebagai berikut.  

1. Perlindungan Bahasa dan Sastra ; 

2. Mengembangakan Bahasa dan Sastra ; 



13 

 

3. Pemasyarakatan Bahasa Indonesia; 

4. Fasilitasi dan Layanan Infomasi Kebahasaan; 

5. Mengembangkan kerja sama kebahasaan dan kesastraan; dan 

Meningkatkan mutu pengelolaan organisasi dan kelembagaan 

 

2.3 Tujuan  dan Indikator Kinerja Tujuan  

Berdasarkan visi dan misiyang telah ditetapkan Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa menetapkan tujuan 

strategis Lembaga, yaitu peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia melalui 

pengembangan, pembinaan, dan perlindungan bahasa dan sastra. Tujuan strategis 

Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa ini juga menjadi tujuan Kantor Bahasa 

Provinsi Maluku Utara. 

Untuk mencapai tujuan tersebut. Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara 

menetapkan Indikator Kinerja Tujuan (IKT). Penetapan IKT berpatokan kepada 

Indikator Kinerja Program (IKP) Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 

Penetapan disesuaikan dengan tugas dan fungsi Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara. 

IKT tersebut terdiri atas lima (5) hal sebagi berikut. 

1. Persentase penutur bahasa Indonesia mahir teruji. 

2. Persentase wilayah yang mengutamakan bahasa Indonesia diruang publik. 

3. Nilai dimensi budaya  literasi IPK (Indeks Pembagunan Kebudayaan). 

4. Indeks daya hidup bahasa daerah. 

5. Terwujudnya tata Kelola Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang 

berkualitas. 

 

 Adapun target indikator kinerja tujuan pada Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

Utara sebagai di akhir tahun 2024 dapat dilihat pada table di bawah ini. 

No. Tujuan Indikator Kinerja Tujuan 

Indikator Satuan Target 

1

1 

Meningkatnya kemahiran  penutur 

bahasa Indonesia 

Persentase penutur 

bahasa Indonesia mahir 

teruji 

Persentase 50% 

Persentanse wilayah Persentase 65% 
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yang menggunakan 

bahasa Indonesia di 

ruang publik 

2

2 

Meningkatnya budaya literasi Nilai Dimensi 

Budaya Literasi IPK 

(Indeks 

Pembangunan 

Kebudayaan)  

 

Nilai 71,04 

3

3 

Meningkatnya daya hidup bahasa 

daerah 

Indeks daya hidup 

bahasa daerah 

sebesar 0,59 

 

Indeks 0,59 

4

4 

Terwujudnya tata Kelola dilingkup 

Bandan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa yang berkualitas 

Predikat SAKIP Badan 

Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa 

minimal BB 

Predikat BB 

 

2.4 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran 

Dalam rangka menugukur ketercapaian tujuan Kantor Bahasa Provinsi Maluku 

Utara diperlukan sejumlah sasaran yang dapat  dicapai pada peroide Renstra 2020—

2024, maka perlunya Sasaran Kegiatan (SK) yang termuat dalam renstra. Renstra 

Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara mengacu kepada renstra Badan Pengembanagan 

dan Pembinaan Bahasa, sasaran kegiatan Kantor Provinsi Maluku Utara sejalan dengan 

sasaran kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Sasaran-sasaran  

tersebut duraikan sebagai berikut. 

1. Sasaran kegiatan akan dicapai berkaitan dengan tujuan meningkatnya daya 

ukangkap  bahasa Indonesia adalah jumlah kosakata bahasa Indonesia. 

2. Sasaran kegiatan akan dicapai berkaitan dengan tujuan terwujudnya Standar 

Kemahiran Berbahasa Indonesia adalah Jumlah rekomendasi kebijakan 

kebahasaan dan kesastraan melalui penelitian 

3. Sasaran kegiatan akan capai berkaitan dengan tujuan  terwujudnya 

pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik adalah Jumlah Lembaga 

pengguna bahasa Indonesia terbina 
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4. Sasaran kegiatan akan dicapai berkaitan dengan tujuan meningkatnya jumlah 

penutur bahasa terbina  adalah jumlah tenaga professional dan calon tenaga 

professional terbina kemahiran berbahasa dan bersastra 

5. Sasaran kegiatan akan dicapai berkaitan dengan tujuan terlindunginya bahasa 

dan sastra yangkritis dan terancam punah adalah jumlah  penutur muda yang terlibat 

dalam pelindungan bahasa dan sastra daerah kritis dan terancam punah serta jumlah 

produk kesastraan terkembangkan 

6. Sasaran kegiatan akan dicapai berkaitan dengan tujuan memingkatnya tata 

Kelola satuan kerja di lingkup Badan Pengembangan dan Pembinaan bahasa adalah 

Rata-rata predikat SAKIP Satker minimal BB dan Rata-rata nilai Kinerja Anggaran atas 

Pelaksanaan RKA-K/L Satker minimal 91. 

 

tujuan strategis yang telah ditetapkan dilengkapi dengan sasaran strategis sebagai  

ukuran kinerja yang inggin dicapai pada akhir periode renstra tahun 2024, yaitu meningkatnya 

pemajuan dan pelestarian bahasa dan kebuadayaan. Sasaran strategis tersebut memiliki  tiga 

indikator, yaitu (1) rata-rata skor kemahiran berbahasa Indonesia, (2) jumlah penutur muda 

bahasa daerah, dan (3) indeks pembagunan kebudayaan. Indikator pertama dan kedua 

merupakan indikator Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa yang pencapaian target 

2020—2024 pada table berikut. 

Sasaran/ 

Indikator 
Sasaran Strategis (SS) Satuan 

Target 

2020 2021 2022 2023 2024 

SS 4 Meningkatnya Pemajuan dan Pelestarian Bahasa dan Kebudayaan 

IKSS 4.1 Rata-Rata Skor Kemahiran 

Berbahasa Indonesia 

Skor 510 515 520 525 530 

IKSS 4.2 Jumlah Penutur Muda Bahasa 

Daerah 

Orang 34.000 50.000 66.000 82.000 98.000 

 

Berdasarkan penetapan pencapaian sasaran strategis 2020—2024, sasaran kinerja Kantor 

Bahasa Provinsi Maluku Utara tahun 2020—2024 dapat dilihat dalam table berikut. 

Sasaran 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan 
Satuan 

Kondisi 

Awal 
2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkanya daya 

ungkapa bahasa 

Indonesia 

Jumalah kosakata 

bahasa Indonesia Kosakata 2800 - 1000 1000 1000 1000 

Terwujudnya Jumlah rekomendasi Dokumen 20 1 - - - - 
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Standar Kemahiran 

Berbahasa 

Indonesia 

kebijakan kebahasaan 

dan kesastraan 

melalui penelitian 

Terwujudnya 

pengutamaan 

bahasa Indonesia 

di ruang publik 

Jumlah Lembaga 

pengguna bahasa 

Indonesia terbina 
Lembaga 55 37 70 57 57 57 

Meningkatnya 

jumlah penutur 

bahasa terbina 

Jumlah tenaga 

professional dan 

calon tenaga 

professional terbina 

kemahiran 

berbahasa dan 

bersastra 

Orang 3992 1610 704 858 1650 1650 

Terlindunginya 

bahasa dan sastra 

yangkritis dan 

terancam punah 

Jumlah penutur muda 

yang terlibat dalam 

pelindungan bahasa 

daerah kritis dan 

terancam punah 

Orang - 46 - 64 70 100 

Jumlah penutur muda 

yang terlibat dalam 

pelindungan sastra 

daerah kritis dan 

terancam punah 

Orang 0 16 30 70 74 100 

Jumlah produk 

kesastraan 

terkembangkan 

 

Sastra 0 6 4 4 4 4 

Memingkatnya tata 

Kelola satuan kerja 

di lingkup Badan 

Pengembangan 

dan Pembinaan 

bahasa 

Rata-rata 

predikat SAKIP 

Satker minimal 

BB 

 

Predikat CC BB BB BB BB BB 

Rata-rata nilai 

Kinerja Anggaran 

atas Pelaksanaan 

RKA-K/L Satker 

minimal 91 

Nilai 91 91 92 93 94 95 
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2.5   Tata Nilai 

Nilai-nilai organisasi merupakan salah satu acuan yang diyakini dan dihayati 

serta diamalkan oleh seluruh pegawai Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi organisasi. Nilai-nilai tersebut mendorong 

berkembangnya semangat untuk memberikan yang terbaik bagi lembaga. Di antara 

nilai-nilai tersebut ialah 

 

 a. Memiliki Integritas 

Integritas berarti keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan. Indikator 

positifnya yaitu konsisten dan teguh dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran; 

jujur dalam segala tindakan; menghindari benturan kepentingan; berpikir positif, arif, 

dan bijaksana dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan mematuhi peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  Sementara itu, indiikator negatif yang harus 

dihindari ialah melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN); melanggar 

sumpah dan janji pegawai/jabatan; melakukan perbuatan rekayasa atau manipulasi; 

menerima pemberian (gratifikasi) dan bentuk apa pun di luar ketentuan.  

 

b. Kreatif dan inovatif 

Kreatif dan inovatif berarti memiliki daya cipta; memiliki kemampuan untuk 

menciptakan hal baru yang berbeda dari yang sudah ada atau yang sudah dikenal 

sebelumnya. Indikator positifnya yaitu memiliki pola pikir, cara pandang, dan 

pendekatan yang variatif terhadap setiap permasalahan serta mampu menghasilkan 

karya baru; selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan 

berkelanjutan; bersikap terbuka dalam menerima ide-ide baru yang konstruktif; berani 

mengambil terobosan dan solusi dalam memecahkan masalah; memanfaatkan teknologi 

informasi dan komunikasi dalam bekerja secara efektif dan efisien. Sementara itu, 

indikator negatifnya ialah merasa cepat puas dengan hasil yang dicapai; bersikap 

tertutup terhadap ide-ide pengembangan; dan monoton. 

 

 c. Inisiatif 
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Memiliki inisiatif berarti bertindak melebihi yang dibutuhkan atau yang dituntut dari 

pekerjaan. indikator positifnya yaitu responsif; bersikap proaktif terhadap kebutuhan 

organisasi; memiliki dorongan untuk mengidentifikasi masalah atau peluang dan 

mampu mengambil tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah. Sementara itu, 

indikator negatifnya ialah mengerjakan tugas terbatas pada yang diminta oleh atasan 

dan berlindung dari kegagalan.  

 

 d. Pembelajar 

Pribadi pembelajar selalu berusaha untuk mengembangkan kompetensi profesionalnya. 

Indikator positifnya yaitu berusaha untuk selalu menambah dan memperluas wawasan, 

pengetahuan dan pengalaman; mengambil hikmah dan menjadikan pelajaran atas 

setiap kesalahan; berbagi pengetahuan/pengalaman dengan rekan kerja. Sementara 

itu, indikator negatifnya yaitu tidak memanfaatkan waktu dengan baik; enggan 

mempelajari hal yang baru; malas bekerja/bertanya/berdikusi. 

 

 e. Menjunjung Meritokrasi 

Menjunjung meritokrasi berarti menjunjung tinggi keadilan dalam pemberian 

penghargaan bagi karyawan yang berkompeten. Indikator positifnya ialah berkompetisi 

secara profesional; memberikan kesempatan yang setara dalam mengembangkan 

kompetensi pegawai; memberikan penghargaan dan hukuman secara proporsional 

sesuai kinerja; tidak sewenang-wenang; tidak mementingkan diri sendiri. Sementara 

itu, indikator negatifnya yaitu menduduki jabatan yang tidak sesuai dengan 

kompetensinya; mendapatkan promosi hanya karena kedekatan/primordialisme. 

 

f. Terlibat Aktif 

Terlibat aktif berarti senantiasa berpartisipasi dalam setiap kegiatan. Indikator 

positifnya yaitu terlibat langsung dalam setiap kegiatan untuk mendukung lembaga; 

memberikan dukungan kepada rekan kerja. Sementara itu, indikator negatifnya yaitu 

tidak peduli dengan aktvitas lingkungan sekitar dan bersifat pasif (menunggu 

perintah).  

 

  g. Tanpa Pamrih 
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Tanpa pamrih berarti bekerja dengan tulus ikhlas dan penuh dedikasi. Indikator 

positifnya yaitu penuh komitmen dalam melaksanakan pekerjaan; rela membantu 

pekerjaan rekan kerja lainnya; menunjukkan senyum, sapa, sopan, dan santun (4S). 

Sementara itu, indikator negatifnya yaitu melakukan pekerjaan dengan terpaksa dan 

berburuk sangka terhadap rekan kerja. 
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BAB III  

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI 

DAN KERANGKA KELEMBAGAAN 

 

 

3.1  Arah Kebijakan dan Strategi Nasional 

Visi Presiden tahun 2020—2024 adalah:  

“Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan 
berkepribadian, berlandaskan gotong-royong” 

 

Visi tersebut dijalankan dalam sembilan misi yang dikenal sebagai 

Nawacita Kedua. Nawacita dalam periode 2020-2024 adalah sebagai Berikut. 

1. Peningkatan kualitas manusia Indonesia 

2. Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing 

3. Pembangunan yang merata dan berkeadilan 

4. Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan 

5. Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa 

6. Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya 

  7. Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada 

seluruh warga 

8. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya 

9. Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan 

 

RPJMN memberikan penjelasan lebih lanjut tentang lima arahan utama 

Presiden sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita, termasuk di 

antaranya arahan tentang pembangunan SDM:  

 

“Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan 

talenta global.” 
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Sesuai dengan RPJMN, arahan presiden yang berkenaan dengan pembangunan 

SDM dilaksanakan dalam dua agenda pembangunan: (1) meningkatkan SDM 

yang berkualitas dan berdaya saing, dan (2) revolusi mental dan pembangunan 

kebudayaan.  

 

3.1.1 Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang Terkait Langsung 

dengan Tugas dan Fungsi Kemendikbud 

Terdapat dua agenda pembangunan yang berkaitan erat dengan tugas dan 

fungsi Kemendikbud. Kedua agenda tersebut dilaksanakan melalui arahan 

kebijakan dan strategi bidang pendidikan dan kebudayaan, seperti yang 

dirangkum dalam tabel berikut. 

 

No 
Agenda 

Pembangunan 
Arah Kebijakan Strategi 

1. Meningkatkan SDM 

yang berkualitas 

dan berdaya saing 

-  Meningkatkan 

Pemerataan layanan 

pendidikan berkualitas 

1. peningkatan kualitas 

pengajaran dan pembelajaran; 

2.  peningkatan pemerataan 

akses layanan pendidikan di 

semua jenjang dan percepatan 

pelaksanaan Wajib Belajar 12 

Tahun; 

3.  peningkatan profesionalisme, 

kualitas, pengelolaan, dan 

penempatan pendidik dan 

tenaga kependidikan yang 

merata; 

4.  penguatan penjaminan mutu 

pendidikan untuk 

meningkatkan pemerataan 

kualitas layanan antar satuan 

pendidikan dan antarwilayah; 

5.  peningkatan tata kelola 
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pembangunan pendidikan, 

strategi pembiayaan, dan 

peningkatan efektivitas 

pemanfaatan anggaran 

pendidikan 

-  Meningkatkan 

produktivitas dan daya 

saing 

1.  pendidikan dan pelatihan 

vokasi berbasis kerja sama 

industri; dan 

2.  penguatan pendidikan tinggi 

berkualitas. 

2. Revolusi mental 

dan pembangunan 

kebudayaan 

- Revolusi mental dan 

pembinaan ideologi 

Pancasila untuk 

memperkukuh 

ketahanan budaya 

bangsa dan membentuk 

mentalitas bangsa yang 

maju, modern, dan 

berkarakter 

1.  revolusi mental dalam sistem 

pendidikan untuk memperkuat 

nilai integritas, etos kerja, 

gotong royong, dan budi 

pekerti; 

2.  revolusi mental dalam tata 

kelola pemerintahan untuk 

penguatan budaya birokrasi 

yang bersih, melayani, dan 

responsif; 

3.  pembinaan ideologi Pancasila, 

pendidikan kewarganegaraan, 

wawasan kebangsaan, dan 

bela negara untuk 

menumbuhkan jiwa 

nasionalisme dan patriotisme. 

-  Meningkatkan pemajuan 

dan pelestarian 

kebudayaan untuk 

memperkuat karakter 

dan memperteguh jati 

diri bangsa, 

1.  revitalisasi dan aktualisasi nilai 

budaya dan kearifan lokal 

untuk menumbuhkan 

semangat kekeluargaan, 

musyawarah, gotongroyong, 

dan kerja sama antarwarga; 
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meningkatkan 

kesejahteraan rakyat, 

dan mempengaruhi arah 

perkembangan 

peradaban dunia 

2. pengembangan dan 

pemanfaatan kekayaan 

budaya untuk memperkuat 

karakter bangsa dan 

kesejahteraan rakyat; 

3.  pelindungan hak kebudayaan 

dan ekspresi budaya untuk 

memperkuat kebudayaan yang 

inklusif; 

4.  pengembangan diplomasi 

budaya untuk memperkuat 

pengaruh Indonesia dalam 

perkembangan peradaban 

dunia dan 

5.  pengembangan tata kelola 

pembangunan kebudayaan. 

Peningkatan literasi, 

inovasi, dan kreativitas 

1.  peningkatan budaya literasi; 

2.  pengembangan pembinaan, 

dan pelindungan bahasa 

Indonesia, bahasa dan aksara 

daerah, serta sastra; dan 

3.  penguatan institusi sosial 

penggerak literasi dan inovasi 

 

Tabel 3.1 menjadi pertimbangan dalam menentukan arahan kebijakan dan 

strategi Kemendikbud yang akan dilaksanakan melalui sinergi antara 

Kemendikbud dengan kementerian/lembaga lain terkait beserta dengan 

pemerintah daerah dan masyarakat. 

 

3.2  Arah Kebijakan dan Strategi Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan 
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Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun 

waktu 2020—2024 dalam rangka mendukung pencapaian sembilan Agenda 

Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui 

Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan bermutu 

tinggi bagi semua rakyat Indonesia, yang dicirikan oleh angka partisipasi yang 

tinggi diseluruh jenjang pendidikan, hasil pembelajaran berkualitas, dan mutu 

pendidikan yang merata baik secara geografis maupun status sosial ekonomi. 

Selain itu, fokus pembangunan pendidikan dan pemajuan kebudayaan 

diarahkan pada pemantapan budaya dan karakter bangsa melalui perbaikan 

pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan serta pengembangan 

kesadaran akan pentingnya pelestarian nilai-nilai luhur budaya bangsa dan 

penyerapan nilai baru dari kebudayaan global secara positif dan produktif.  

 

Secara detail, Kebijakan Merdeka Belajar mendorong partisipasi dan 

dukungan dari semua pemangku kepentingan: keluarga, guru, lembaga 

pendidikan, dunia usaha/dunia industri (DU/DI), dan masyarakat, sebagaimana 

tertuang dalam gambar berikut. 

 

Sumber: Renstra Kemdikbud 2020—2014 

Gambar tersebut menjelaskan bahwa Kebijakan Merdeka Belajar dapat 

terwujud secara optimal melalui 
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(1) peningkatan kompetensi kepemimpinan, kolaborasi antar elemen 

masyarakat, dan budaya;  

(2) peningkatan infrastruktur serta pemanfaatan teknologi di seluruh satuan 

pendidikan; 

(3) perbaikan pada kebijakan, prosedur, dan pendanaan pendidikan; dan 

(4) penyempurnaan kurikulum, pedagogi, dan asesmen.  

 

Sebagai jiwa dari kebijakan Kemendikbud selama 2020-2024, Kebijakan 

Merdeka Belajar terwujud dalam segala arah kebijakan dan strategi 

Kemendikbud. Secara garis besar, arah kebijakan dan strategi Kemendikbud 

untuk periode 2020—2024 adalah sebagai berikut. 

1. Optimalisasi Angka Partisipasi Pendidikan 

2. Peningkatan dan Pemerataan Mutu Layanan Pendidikan 

3. Peningkatan Relevansi Pendidikan  

4. Penguatan Budaya, Bahasa dan Pendidikan Karakter 

5. Penguatan Tata Kelola Pendidikan. 

 

3.3  Arah Kebijakan dan Strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa 

Kebijakan dan strategi Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

mengacu pada arah kebijakan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk 

mendorong tercapainya sasaran strategis yang mendukung penguatan budaya, 

bahasa dan pendidikan karakter. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan 

strategi berikut ini.  

1. Penguatan ekosistem dan tata kelola pengembangan dan pembinaan 

bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya untuk menciptakan budaya riset kebahasaan yang inovatif.  

2. Peningkatan kualitas praktek pendidikan literasi di masyarakat dengan 

dukungan teknologi digital untuk penguatan peran masyarakat dan para 

pemangku kepentingan. 
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3. Penguatan strategi dan diplomasi kebahasaan untuk peningkatan nilai 

ekonomi bahasa dan sastra. 

4. Penguatan dan perluasan layanan profesional kebahasaan sebagai wujud 

pembinaan bahasa dan sastra. 

 

Merujuk pada Agenda Pembangunan RPJMN 2020—2024 yang terkait 

dengan Kemendikbud, Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dapat 

berdiri pada dua bidang, yaitu: bidang pendidikan dan kebudayaan. Pada 

bidang pendidikan, arah kebijakan meningkatkan pemerataan layanan 

pendidikan berkualitas, strategi yang digunakan peningkatan kualitas 

pengajaran dan pembelajaran melalui berbagai aktivitas. Selain itu, Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa juga berupaya meningkatkan 

produktivitas dan daya saing, strategi pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis 

kerja sama industri melalui berbagai aktivitas.  

 

Pada bidang kebudayaan, Badan pengembangan dan Pembinaan Bahasa 

melaksanakan peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas, strategi yang 

dilaksanakan dengan 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, 

pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, 

serta sastra; 3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi melalui 

berbagai aktivitas, dan 4) perluasan layanan profesional kebahasaan. Kedua 

bidang pendidikan dan kebudayaan itu dilaksanakan untuk mendukung 

keberhasilan agenda pembangunan 2020—2024. Program dan kegiatan yang 

terkait dengan dukungan tersebut dapat dilihat pada sasaran program dan 

kegiatan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. 

 

3.4  Arah Kebijakan dan Strategi Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara 

Kebijakan dan strategi Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara mengacu 

pada arah kebijakan Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa untuk 

mendorong tercapainya sasaran strategis yang mendukung penguatan budaya, 
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bahasa dan pendidikan karakter. Arah kebijakan tersebut dilaksanakan dengan 

strategi berikut ini.  

1. Penguatan ekosistem dan tata kelola pengembangan dan pembinaan 

bahasa dan sastra melalui dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas 

teknis lainnya untuk menciptakan budaya riset kebahasaan yang inovatif di 

provinsi Maluku Utara.  

2. Peningkatan kualitas praktek pendidikan literasi di masyarakat dengan 

dukungan teknologi digital untuk penguatan peran masyarakat dan para 

pemangku kepentingan. 

3. Penguatan strategi dan diplomasi kebahasaan untuk peningkatan nilai 

ekonomi bahasa dan sastra. 

4. Penguatan dan perluasan layanan profesional kebahasaan sebagai wujud 

pembinaan bahasa dan sastra. 

 

Pada bidang kebudayaan, Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara 

melaksanakan peningkatan literasi, inovasi, dan kreativitas, strategi yang 

dilaksanakan dengan 1) peningkatan budaya literasi; 2) pengembangan, 

pembinaan, dan pelindungan bahasa Indonesia, bahasa dan aksara daerah, 

serta sastra; 3) penguatan institusi sosial penggerak literasi dan inovasi melalui 

berbagai aktivitas, dan 4) perluasan layanan profesional kebahasaan. Kedua 

bidang pendidikan dan kebudayaan itu dilaksanakan untuk mendukung 

keberhasilan agenda pembangunan 2020—2024. Program dan kegiatan yang 

terkait dengan dukungan tersebut dapat dilihat pada sasaran program dan 

kegiatan Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara. 

 

3.5  Kerangka Regulasi 

Dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsinya, Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa membutuhkan kerangka regulasi 

sebagai landasan hukum formal. Daftar regulasi dan urgensi pembentukannya 

dapat dilihat pada tabel berikut ini.   
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No. Arah Kerangka Regulasi 

dan/atau Kebutuhan Regulasi 
Urgensi Pembentukan 

1. Peraturan tentang Standar 

Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia Penerjemah  Teks 

Sastra 

Penjaminan mutu penerjemah dan 

terjemahan teks sastra 

2. Peraturan tentang Standar 

Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia Juru Bahasa Konferensi 

Penjaminan mutu juru bahasa 

konferensi 

3. Peraturan tentang Standar 

Kompetensi Kerja Nasional 

Indonesia Juru Bahasa 

Kemasyarakatan 

Penjaminan mutu juru bahasa 

kemasyarakatan, termasuk juru 

bahasa hukum (pengadilan dan 

kepolisian) 

4. Peraturan tentang pembakuan 

dan kodifikasi kaidah bahasa 

Indonesia 

Pentingnya peraturan pembakuan 

dan kodifikasi kaidah bahasa 

Indonesia yang selama ini belum 

Tersedia 

5. Peraturan tentang pedoman 

umum pembentukan istilah 

Perlunya kaidah yang baku dalam 

pembentukan isilah 

6. Revisi Permendikbud Nomor 70 
Tahun 2016 tentang Standar 
Kemahiran Berbahasa Indonesia 

UKBI masih bersifat imbauan dan 

belum diwajibkan bagi masyarakat 

Indonesia yang berpendidikan dan 

Berbudaya 

7. Peraturan tentang Pengawasan 

dan Pengendalian Penggunaan 

Bahasa 

Penguatan kebijakan Badan Bahasa 

dalam pengawasan dan 

pengendalian bahasa 

 Peraturan tentang 

Pengembangan dan 

Pelindungan Sastra 

1. Melindungi hak cipta Paten sastra. 

2.  Perluanya Kebijakan nasional 

pengembangan dan pelindungan 

sastra 

3. Menjadikan sastra tuan di negeri 
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sendiri, menangkal serbuan sastra 

asing ke dalam negeri. 

4. Meningkatkan fungsi dan peran 

sastra pada masyarakat secara 

nasional dan internasional 

5. Perlunya pengaturan pemerkayaan 

khazanah sastra, pengembangan 

laras sastra, pemantapan dan 

pembakuan  sistem sastra, 

penerjemahan,   penyaduran, 

pengadaptasian, 

pengalihwahanaan,  pengutipan, 

dan pegambilan sebagai bahan 

    pembelajaran sastra. 

6.  Meningkatkan fungsi dan peran 

sastra pada masyarakat secara 

nasional dan internasional 

7. Perlunya pengaturan pemerkayaan 

khazanah sastra, pengembangan 

laras sastra, pemantapan dan 

pembakuan  sistem sastra, 

penerjemahan,   penyaduran, 

pengadaptasian, 

pengalihwahanaan,  pengutipan, 

dan pegambilan sebagai bahan 

    pembelajaran sastra. 
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3.6  Kerangka Kelembagaan 

3.6.1 Struktur Organisasi  

Kelembagaan Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan sebagai berikut. 

 

 

   

    KELOMPOK 

   TATA USAHAKELOMPOK KELOMPOK 

TATA USAHA 

            KELOMPOK JABATAN 

            FUNGSIO 

  Keterangan: 

1. Kepela Kantor adalah pimpinan satuan kerja eselon IV 

2. Kelompok Jabatan Fungsional adalah pegawai pelaksana tugas atas perintah 

pimpinan sesuai tugas dan jabatan. 

 

3.6.2 Sumber Daya Manusia 

Hingga bulan Juli tahun 2021 Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara 

memiliki 30 orang pegawai. 

1)  Golongan IV-a   : 1 orang 

2)  Golongan III-b   : 9 orang 

3)  Golongan III-a   : 12  orang 

4) Golongan II-c   : 1  orang 

4)  PPPK    : 7 orang 

Sesuai Peta jabatan untuk mendukung tugas dan fungsi Kantor Bahasa 

Maluku Utara adalah sebagai berikut. 

1) Kepala Kantor   : 1 Orang 

KELOMPOK JABATAN 

FUNGSIONAL 

KEPALA KANTOR 
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2) Peneliti Muda    : 4 Orang 

3) Pengkaji Sastra   : 5 Orang 

4) Pengkaji Bahasa   : 1 Orang 

5) Analisis Kata dan Isitilah : 5 Orang 

6) Penyuluh Bahasa  : 1 Orang 

7) Bendahara   : 6 Orang 

8) Penyusun Program, Anggaran: 1 Orang  

Dan Pelaporan 

9) Pengelola BMN   : 1 Orang 

10) Pengelola Data Tata Organisasi: 1 Orang 

Dan Tata Laksana 

11) Pengelola Situs Web  : 1 Orang 

12) Verifikator Keuangan  : 1 Orang 

13) PPPK (Pramubakti,dll)  : 7 Orang 
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BAB IV 

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN 
 

 

4.1  Target Kinerja 

Dalam rangka mewujudkan tujuan Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara 

untuk mendukung tercapainya tujuan dan sasaran staregis  pada Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Kementerian Pendidikan dan 

Kebuadayaan sebagaimana dijabarkan pada renstra 2020—2024 Badan 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, maka perlu adanya target kinerja yang 

dijadikan tahapan dalam menentukan  keberhasilan Kantor Bahasa Provinsi 

Maluku Utara selama lima tahun.  Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara 

menetapkan target kinerja periode renstra 2020—2024 sebagai berikut. 

No. 
Sasaran 

Kegiatan 

Indikator Kinerja 

Kegiatan Satuan 
Kondisi 

Awal 
2020 2021 2022 2023 2024 

1 

Meningkanya 

daya ungkapa 

bahasa 

Indonesia 

1.1 

Jumalah 

kosakata 

bahasa 

Indonesia 

Kosakata 2800 - 1000 1000 1000 1000 

2 

Terwujudnya 

Standar 

Kemahiran 

Berbahasa 

Indonesia 

2.1 

Jumlah 

rekomendasi 

kebijakan 

kebahasaan dan 

kesastraan 

melalui 

penelitian 

Dokumen 20 1 - - - - 

3 

Terwujudnya 

pengutamaan 

bahasa 

Indonesia di 

ruang publik 

3.1 

Jumlah 

Lembaga 

pengguna 

bahasa 

Indonesia 

terbina 

Lembaga 55 37 70 58 57 57 

4 

Meningkatnya 

jumlah penutur 

bahasa terbina 

4.1 

Jumlah tenaga 

professional 

dan calon 

tenaga 

professional 

terbina 

kemahiran 

berbahasa 

dan bersastra 

Orang 3992 1610 704 858 1650 1650 

5 

Terlindunginya 

bahasa dan 

sastra 

yangkritis dan 

5.1 

Jumlah penutur 

muda yang 

terlibat dalam 

pelindungan 

Orang 0 46 0 64 70 100 
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terancam 

punah 

bahasa daerah 

kritis dan 

terancam punah 

5.2 

Jumlah penutur 

muda yang 

terlibat dalam 

pelindungan 

sastra daerah 

kritis dan 

terancam punah 

Orang 0 16 30 70 74 100 

5.3 

Jumlah produk 

kesastraan 

terkembangkan 

 

Sastra 0 6 4 4 4 4 

6 

Memingkatnya 

tata Kelola 

satuan kerja di 

lingkup Badan 

Pengembangan 

dan Pembinaan 

Bahasa 

6.1 

Rata-rata 

predikat 

SAKIP 

Satker 

minimal 

BB 

 

Predikat CC BB BB BB BB BB 

6.2 

Rata-rata 

nilai 

Kinerja 

Anggaran 

atas 

Pelaksana

an RKA-

K/L Satker 

minimal 

91 

 

Nilai 91 91 92 93 94 95 

 

Untuk mengukur ketercapaina target kinerja diatas kami lampirakan defisi 

operasional (lampiran II). 

4.2  Kerangka Pendanaan 

Upaya untuk mencapai tujuan Badan Pengembagan dan Pembinaan Bahasa 

yang rangkum dalam satu tujuan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

sebagaimana di tetapkan pada Renstra Induk Kementerian Pendidikan dan 

Kebudayaan  maka diperlukan dukungan sumber daya, dukungan prasarana, 

dukungan regulasi dan sumber pendanaan. Sehubungan dengan dukungan 

pendanaan guna pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Pendidikan 

dan Kebuadayaan  dibagi menjadi dua periode yakni: 

1. Periode tahun 2020; dan 
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2. Periode tahun 2021—2024, berdasarkan restrukturisasi program yang 

dilaksanakan mulai tahun 2021 diseluruh Kementerian/lembaga 

sebagaimana kami lampirkan pula usulan perubahan yang dimaksud 

melalui surat secretariat Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa(terlampir). 

Kebutuhan pendanaan periode tahun 2020 sebagaiman  tertuang pada tabel 

sebagai berikut. 

 

Tabel 4.1 Kerangka Pendanaan 2020 

         (dalam ribuan) 

KODE PROGRAM/KEGIATAN 2020 

023.13.10 Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra 4,545.128 

5289 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya 

Pengembangan, Pembinaan, dan Pelindungan Bahasa dan Sastra 

di Daerah 

4,545.128 

002 Lembaga Pengguna Bahasa dan Sastra Terbina 227.193 

005 Bahasa Terlindungi 420.326 

006 Tenaga Profesional dan Calon Tenaga Profesional Terbina 

Kemahiran  Berbahasa Indonesia 

306.980 

008 Sastra Terlindungi 310.430 

011 Rekomendasi Kebijakan Melalui Penelitian Bahasa dan Sastra 301.828 

012 Gerakan Literasi Nasional (GLN) di Daerah 550.577 

013 Generasi Muda Pengapresiasi Bahasa dan Sastra 395.976 

970 Layanan Dukungan Manajemen Satker 318.079 

994 Layanan Perkantoran 1.713.739 

 

Adapun kebutuhan pendanaan pada tahun 2021—2024, mengikuti 

restrukturisasi program (lampiran III) yang mulai dilaksanakan tahun 2021 di 

seluruh Kementerian/Lembaga, tertuang pada table sebagai berikut. 

 

 

 

 

 

 



35 

 

Tabel 4.2 Kerangka Pendanaan 2021—2024 

         (dalam ribuan) 

KODE PROGRAM/KEGIATAN 
INDIKASI KEBUTUHAN PENDANAAN 

2021 2022 2023 2024 

023.13.DH Pemajuan dan 

Pelestarian Bahasa 

dan Kebudayaan 

    

1.600.131  
-     -      -  

5289 Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya 

Pengembangan, 

Pembinaan, dan 

Pelindungan Bahasa dan 

Sastra di Daerah 

    1.600.131  - -  - 

023.13.DH Pemajuan dan 

Pelestarian Bahasa 

dan Kebudayaan 

    -  
    

2.065.875  

    

2.565.155  

    

3.024.285  

2021 Pengembangan dan 

Pelindungan Bahasa dan 

Sastra 

-     820.213     1.165.100    1.404.085  

2022 Pembinaan Bahasa dan 

Sastra 
-         1.245.662      1.400.055    1.620.200  

023.13.WA Dukungan 

Manajemen 

    

2.613.441  

    

2.742.151  

    

2.845.155  

    

2.954.285  

2020 Dukungan Manajemen 

dan Pelaksanaan Tugas 

Teknis Lainnya Badan 

Pengembangan dan 

Pembinaan Bahasa  

    2.613.441     2.742.151      2.845.155      2.954.285  

 

Lebih rinci kerangka pendanaan dari tahun 2020—2024 disajikan lebih jelas pada 

lampiran I. 

 

3.7 Sistem Pemantauan dan Evaluasi 

Peraturan Pemerintah Nomor  39 Tahun 2006 tentang Tata Cara dan 

Pengendalian  Pelaksanaan Rencana Pembangunan disusun untuk 

melaksanakan ketentuan Pasal 30  Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 
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tentang Sistem Perencanaan Pembagunan Nasional (SPPN). Dalam system ini 

tahapan perencanaan pembangunan terdiri dari 4 (empat) tahapan, yaitu 

(1) Penyusunan rencana; 

(2) Penetapan rencana; 

(3) Pengendalian pelaksanaan rencana;dan 

(4) Evaluasi pelaksanaan rencana 

Kempat tahapan itu merupakan satu kesatuan fungsi menajemen yang 

saling terkait dan saling melengkapi. Pengendalian, pemantauan dan evaluasi 

menurut PP 36 Tahun 2006  adalah sebagai berikut. Pengendalian 

serangkaian kegiatan manajemen yang dimaksudkan untuk menjamin agar 

suatu programm/kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang 

ditetapkan. Pemantauan adalah kegiatan mengamati perkembangan 

pelaksanaan rencana pembagunan, mengidentifikasi  serta mengantisipasi 

permasalahan  yang timbul dan/atau akan timbul untuk dapat diambil 

Tindakan sedini mungkin. Evaluasi adalah  rangkaian kegiatan 

membandingkan realisasi masukan (input), keluaran(output), dan hasil 

(outcome) terhadap renacana dan standar. 

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang 

tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan, 

pemantauan, dan evaluasi dilaksanakan oleh institusi terkait, antara lain 

Bappenas, DJA Kemenkeu, KPPN Kemenkeu, Itjen Kemendikbud, Biro 

Keuangan Kemendikbud, Biro PKLN Kemendikbud,  BPKP dan BPK. 

Pemantauan dan pelaporan dilakukan setiap minggu melalui Molk, setiap 

bulan dan triwulan melalui Spasikita, dan setiap tahun melalui LAKIP. 
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BAB V  

PENUTUP 

 
 

Rencana Strategis (Renstra) Kantor Bahasa Provinsi Maluku Utara Tahun 2020—

2024 telah disusun berdasarkan pada RPJMN dan Renstra Badan Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa, Tahun 2020—2024, dan peraturan perundang-undangan 

yang berlaku. Penyusunan Renstra dilakukan melalui beberapa tahap, di 

antaranya; 

1.  Evaluasi pelaksanaan renstra selama kurung waktu lima tahun terakhir 

(renstra 2015—2019 );  

2.  Memperhatikan arah kebijakan nasional, Rentra Kemenndikbud dan Renstra 

Pengembangan dan Pembinaan Bahasa periode 2020—2024; 

3. Menganilis seluruh capaian kinerja pembangunan pendidikan dan kebudayaan 

hingga saat ini;  

 

Penetapan target dan pendanaan dalam Renstra ini dilaksanakan setelah 

mengevaluasi pencapaian periode sebelumnya dan mempertimbangkan 

perkembangan terbaru yang berkaitan dengan arah kebijakan nasional yang telah 

ditetapkan oleh Presiden. Renstra ini menjadi acuan pelaksanaan kegiatan periode 

2020—2024 dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi yang terukur dan terarah 

pencapian dalam peningkatan pembangunan Pendidikan dan kebudayaan yang di 

wilayah kerja Kantor Bahasa Povinsi Maluku Utara.  
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LAMPIRAN 

 

 

 



Definisi Operasional, Metode Penghitungan, dan Sumber Data 
 

SK : Terwujudnya standar kemahiran berbahasa Indonesia 

IKK : Jumlah rekomendasi kebijakan kebahasaan dan kesastraan melalui   

penelitian 

Definisi:  Metode Penghitungan: 

Jumlah rekomendasi kebijakan 

kebahasaan dan kesastraan adalah 

jumlah dokumen rekomendasi yang 

disusun berdasarkan hasil penelitian 

kebahasaan dan kesastraan. 

 

Dokumen rekomendasi adalah 

rangkuman dan intisari hasil penelitian-

penelitian bahasa dan sastra. 

 

Penelitian dilakukan dengan berbagai 

metode seperti survei, dokumen analisis, 

pengembangan model dan 

sebagainya. 

 

1.Jumlah dokumen rekomendasi 

kebijakan kebahasaan dan 

kesastraan  

 

Satuan: Dokumen 

Tipe Penghitungan: Nonkumulatif 

 

Unit Pelaksana: Sumber Data: 

Pusat Pengembangan dan Pelindungan 

Bahasa dan Sastra 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan 

Bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SK : Meningkatnya daya ungkap bahasa Indonesia 

IKK : Jumlah kosakata bahasa Indonesia 

Definisi:  Metode Penghitungan: 

Jumlah kosakata bahasa 

Indonesia adalah jumlah kata 

yang ada dalam produk 

leksikografi seperti KBBI, glosarium 

istilah, kamus bidang ilmu, tesaurus, 

dan ensiklopedia.  

 

Cakupan produk kosakata yang 

dihitung adalah entri Kamus Besar 

Bahasa Indonesia, entri kamus 

bidang ilmu, dan hasil pemadanan 

istilah di Sidang Komisi Istilah. 

Jumlah kata baru yang masuk dalam: 

1. KBBI 

2. Glosarium istilah 

3. Kamus bidang ilmu 

4. Tesaurus 

5. ensiklopedia 

 

Satuan: Kosakata 

Tipe Penghitungan: kumulatif  

 

 

Unit Pelaksana: Sumber Data: 

Pusat Pengembangan dan 

Pelindungan Bahasa dan 

Sastra 

1. KBBI  Daring 

(https://kbbi.kemdikbud.go.id/), 

2. Glosarium bidang ilmu 

(http://bahasasastra.kemdikbud.go.i

d/glosarium/), dan 

3. Aplikasi kompilasi kamus 

(https://kbbi.kemdikbud.

go.id/Kamus) 

4. Tesaurus 

(http://tesaurus.kemdikb

ud.go.id/tematis/) 

5. Kamus bidang ilmu  

6. Ensiklopedia 

(ensiklopedia.kemdikbud.go.id) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://bahasasastra.kemdikbud.go.id/glosarium/)
http://bahasasastra.kemdikbud.go.id/glosarium/)
http://bahasasastra.kemdikbud.go.id/glosarium/)
https://kbbi.kemdikbud.go.id/Kamus
https://kbbi.kemdikbud.go.id/Kamus


 

 

SK : Meningkatnya jumlah penutur bahasa terbina 

IKK : Jumlah tenaga profesional dan calon tenaga profesional terbina kemahiran 

berbahasa dan bersastra 

Definisi:  Metode Penghitungan: 

Jumlah tenaga ahli khusus dan calon tenaga 

ahli yang dibina mutu penggunaan bahasa 

dan sastranya melalui pembelajaran dan 

pemasyarakatan bahasa ke berbagai 

lapisan masyarakat. 

 

Tenaga profesional dan calon tenaga 

profesional adalah orang yang ahli dan akan 

menjadi ahli menjalankan tugasnya dalam 

suatu profesi tertentu. Seseorang dapat 

dikatakan sebagai tenaga profesional dan 

calon tenaga profesional karena telah dan 

akan memiliki karakteristik sebagai berikut: 

1) memiliki keahlian khusus yang diperoleh 

melalui pendidikan formal; 

2) memiliki keterampilan yang menunjang 

tugas, 

3) melakukan tugas berdasarkan prosedur 

tertentu (legalitas); 

4) memiliki standar pekerjaan; 

5) mampu menggunakan fasilitas

dan peralatan yang tepat; 

6) memiliki kedisiplinan dan tanggung jawab; 

7) mengembangkan ilmu melalui

kajian ilmiah/penelitian; 

8) menggabungkan diri dalam

organisasi profesi; 

9) memiliki sumber penghasilan yang jelas; 

dan 

10) memiliki sikap yang profesional. 

 

Jumlah tenaga profesional dan calon 

tenaga profesional yang terbina dalam 

kemahiran berbahasa dan bersastra 

merupakan jumlah tenaga profesional dan 

calon tenaga profesional yang dibina 

melalui berbagai kegiatan pelatihan dan 

penyuluhan agar sikap positifnya terhadap 

bahasa dan sikap apresiatifnya terhadap 

sastra meningkat. Target jumlah tersebut 

dicapai berdasarkan Permendikbud Nomor 

22 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

Tahun 2015—2019. 

Peningkatan jumlah tenaga profesional dan 

calon tenaga profesional yang terbina 

dalam berbahasa   dan   bersastra   ditandai    

dengan 
peningkatan   jumlah   tenaga   profesional dan 

+ formula atau cara penghitungan 

capaian indikator 

Pengukuran kinerja dilakukan dengan 

membandingkan realisasi dengan target 

kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen 

perjanjian kinerja. Rumus yang digunakan 

    Realisasi 
Capaian =  x  100%    
                       Rencana 

 

+ penghitungan disesuaikan dengan IKK 

menjadi “Jumlah tenaga profesional dan 

calon tenaga profesional terbina 

kemahiran berbahasa dan 

Bersastra” 

 

Satuan  :  Orang  

Tipe Penghitungan : Kumulatif 



calon tenaga profesional yang mampu memanfaatkan 

pengetahuannya untuk menunjang tugasnya serta 

mampu menyampaikan dan mentransformasi 

pengetahuannya kepada orang lain 

  

 
Unit Pelaksana:
  

  
Sumber Data:
  

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra  Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan 
Pengembangan dan Pembinaa Bahasa 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SK : Terwujudnya pengutamaan bahasa Indonesia di ruang publik 

IKK : Jumlah lembaga pengguna bahasa Indonesia terbina 

Definis
i: 

  Metode Penghitungan: 

Lembaga pengguna bahasa Indonesia 

terbina adalah lembaga pemerintah 

dan swasta yang diintervensi dalam hal 

penggunaan bahasa, terutama untuk 

penggunaan bahasa di ruang 

publiknya, seperti penggunaan bahasa 

di papan nama lembaga, nama 

ruangan, papan petunjuk, rambu, dan 

sebagainya. 

 

Terbina dimaknai dari proses 

pemantauan, sosialisasi dan audiensi 

pengutamaan Bahasa negara, aksi 

pengutamaan Bahasa negara, dan 

pemberian penghargaan, penyuluhan, 

dab bimbingan teknis. 

 Jumlah lembaga pengguna bahasa 

Indonesia terbina meliputi lembaga 

yang telah mendapatkan intervensi 

melalui kegiatan berikutini. 

1. Lembaga yang sudah 

terpantau; 

2. Lembaga yang telah 

menerima sialisasi 

pengutamaan bahasa 

negara; 

3. Lembaga yang telah 

diaudiensi dan mendapat 

pendampingan; 

4. Lembaga yang telah 

diberikan aksi; dan 

5. Lembaga yang telah 

penerima penghargaan 

 

Satuan :  Lembaga  

Tipe Penghitungan      : Kumulatif 

 
Unit Pelaksana: 

  
Sumber Data: 

Pusat Pembinaan Bahasa dan Sastra  Laporan Kegiatan Pengendalian 

Penggunan Bahasa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SK : Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah 

IKK : Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan bahasa daerah kritis 

dan terancam punah 

Definisi:  Metode Penghitungan: 

1. Jumlah penutur muda baik 

berkewarganegaraan Indonesia 

(penutur jati/native speaker), yang 

terlibat dalam pelindungan bahasa 

daerah kritis dan terancam punah 

adalah jumlah penutur bahasa daerah 

dari kalangan generasi muda antara usia 

10—19 tahun yang telah mengikuti 

kegiatan revitalisasi bahasa di suatu 

daerah persebaran bahasa daerah yang 

status bahasanya kritis dan terancam 

punah.  

+apa saja yg termasuk kegiatan revitalisasi 

bahasa? 

+ kriteria suatu bahasa daerah dikatakan 

“kritis dan terancam punah” 

 

2. Karena sasaran kegiatan revitalisasi 

ditujukan untuk meningkatkan daya 

hidup bahasa daerah, pelindungan 

terhadap bahasa diprioritaskan pada 

bahasa yang kritis dan terancam punah. 

Oleh karena itu, sasaran kegiatan 

pelindungan bahasa ditargetkan agar 

bahasa dan sastra yang berada dalam 

kondisi kritis dan terancam punah itu 

meningkat statusnya menjadi berstatus 

(minimal) mengalami kemunduran.  

 

3. Penutur muda yang terlibat dalam 

gerakan atau kegiatan revitalisasi 

bahasa dan sastra disebut “Tunas 

Bahasa Ibu”. Artinya, penutur muda itu 

tidak sekadar peserta kegiatan, tetapi 

pada tindak lanjut dalam 

bermasyarakat mereka diharapkan 

dapat menjadi pelopor dan teladan 

untuk generasi muda lainnya dalam 

menggunakan dan melestarikan 

bahasa dan sastra daerah. 

 

4. Penentuan indeks yang menjadi 

target sasaran program didasarkan 

pada bahasa yang kritis rata-rata indeks 

bahasa yang kritis (<20) dan yang 

terancam (<40) meningkat menjadi 

bahasa berstatus "mengalami 

kemunduran" (0,41--0,60), yakni target 

maksimal sekitar 0,54 hingga mendekati 

0,59. Berikut tabel kriteria indeks tingkat 

vitalitas bahasa. 

+ formula atau cara penghitungan 

capaian indikator  

 

Jumlah penutur muda yang terlibat 

dalam pelindungan bahasa daerah 

kritis dan terancam punah adalah 

peserta revitalisasi dengan jumlah 

rata-rata keikutsertaan 200 orang. 

 

Satuan: orang 

Tipe Penghitungan: Kumulatif 

 

 

 

 



 

No Tingkat Vitalitas 
Angka 

Indeks* 

1 Punah 0,00 

2 Kritis 0,01—0,20 

3 Terancam 0,21—0,40 

4 Mengalami 

kemunduran 

0,41—0,60 

5 Rentan 0,61—0,80 

6 Aman 0,81—1,00 
  

Unit Pelaksana: Sumber Data: 

Pusat Pengembangan dan Pelindungan 

Bahasa dan Sastra dan UPT (Balai/Kantor 

Bahasa) 

Dokumen / Laporan pemetaan 

bahasa berupa buku peta bahasa, 

laporan vitalitas bahasa berupa 

bunga rampai, dan laporan 

revitalisasi bahasa berupa video aksi  

yang dapat diakses di 

petabahasa.kemdikbud.go.id, 

regbahasasastra.kemdikbud.go.id, 

labbineka.kemdikbud.go.id, 

regbahasasastra.kemdikbud.go.id. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SK : Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah 

  

IKK : Jumlah penutur muda yang terlibat dalam pelindungan sastra daerah kritis dan 

terancam punah 

Definisi:  Metode Penghitungan: 

1. Jumlah penutur/pendukung/pelaku 

muda sastra, berkewarganegaraan 

Indonesia (penutur jati/native speaker), 

yang terlibat dalam pelindungan sastra 

daerah kritis dan terancam punah adalah 

jumlah penutur/pendukung/pelaku muda 

sastra berbahasa daerah dari kalangan 

generasi muda antara usia 10--19 tahun 

yang telah mengikuti kegiatan revitalisasi 

sastra (khusus sastra lisan) di suatu daerah 

persebaran bahasa daerah yang status 

sastranya kritis dan terancam punah. 

+ definisi “terlibat” yang dimaksudkan  

+apa saja yg termasuk kegiatan revitalisasi 

bahasa? 

+ kriteria suatu bahasa daerah dikatakan 

“kritis dan terancam punah” 

 

2. Karena sasaran kegiatan revitalisasi 

ditujukan untuk meningkatkan daya hidup 

sastra daerah, pelindungan terhadap sastra 

berbahasa daerah diprioritaskan pada 

sastra lisan yang berstatus kritis dan 

terancam punah. Oleh karena itu, sasaran 

kegiatan pelindungan bahasa ditargetkan 

agar bahasa dan sastra yang berada dalam 

kondisi kritis dan terancam punah itu 

meningkat statusnya menjadi berstatus 

(minimal) mengalami kemunduran. 

 

3. Penentuan nilai yang menjadi target 

sasaran program didasarkan pada sastra 

yang kritis  (nilai 1) dan yang terancam 

dengan (nilai 2) meningkat menjadi sastra 

berstatus minimal “mengalami kemunduran" 

(nilai 3) 

 
N

o 

Statu

s 

Kriteria Nilai 

1 Punah  

 

Tidak ada penutur dan 

performanya 

 

0 

2 Kritis  (a) Penutur tradisi  di 

bawah 2 orang dan 

berusia lanjut (lebih dari 60 

tahun,  (b) sudah tidak 

diwariskan/sistem 

pewarisan berhenti, (c) 

sudah tidak ditanggap, 

(d) tidak digunakan 

dalam ranahnya. 

 

1 

 

+ formula atau cara penghitungan 

capaian indikator  

 

+ penghitungan disesuaikan dengan 

IKK menjadi “Jumlah penutur muda 

yang terlibat dalam pelindungan sastra 

daerah kritis dan terancam punah” 

 

 

Satuan: orang 

Tipe Penghitungan: Kumulatif 

  

 



3 Teranc

am 

punah  

 

(a) seniman tradisi  lebih 

dari satu, di atas 3 orang 

dan berusia lanjut (b) 

tidak diwariskan, (c) 

jarang ditanggap, (d) 

tidak digunakan dalam 

ranahnya, dan (e) 

genarasi muda tidak 

dapat menuturkan 

 

2 

4 Meng

alami 

kemun

duran  

 

(a) seniman tradisi di atas 

10 orang dan berusia 

lanjut (b) diwarisi dalam 

keluarga, (c) hanya 

beberapa generasi muda 

yang dapat menuturkan, 

(d) jarang ditanggap 

tetapi masih digunakan 

dalam ranahnya, (e) tidak 

ada aturan pelindungan, 

dan (f) bersaingan 

dengan sastra lisan 

daerah lain yang lebih 

menarik. 

3 

5 Rentan  

 

(a) penutur tradisi tidak 

lebih 15 orang  dan 

berusia usia lanjut, (b) 

diwarisi di dalam dan di 

luar keluarga, (c) 

beberapa generasi muda 

menguasai pertunjukan, 

(d) sering ditanggap, (e) 

masih  digunakan dalam 

ranahnya, (f) diajarkan 

dalam muatan lokal, (g) 

masih sedikit 

dialihwahanakan, (h) 

Pemda belum memiliki 

regulasi pelestarian. 

 

4 

6 Aman  (a) seniman tradisi  lebih 

dari 20 orang dan rata-

rata belum berusia lanjut, 

(b) diwarisi di dalam dan 

di luar keluarga, (c) 

generasi muda sudah 

mampu 

mempertunjukkan, (d) 

sering ditanggap, (e) 

masih  digunakan dalam 

ranahnya, dan (f) 

diajarkan di muatan lokal, 

(g) sudah banyak 

dialihwahanakan, (h) 

Pemda sudah memiliki 

regulasi pelestarian. 

 

5 

 

4. Penutur muda yang terlibat dalam 

gerakan atau kegiatan revitalisasi bahasa 

dan sastra disebut “Tunas Bahasa Ibu”. 

Artinya, penutur muda itu tidak sekadar 

peserta kegiatan, tetapi pada tindak lanjut 

dalam bermasyarakat mereka diharapkan 

dapat menjadi pelopor dan teladan untuk 

generasi muda lainnya dalam 

menggunakan dan melestarikan sastra 



daerah. 

 

 

 

Unit Pelaksana: Sumber Data: 

Pusat Pengembangan dan Pelindungan 

Bahasa dan Sastra; dan  

UPT (Balai/Kantor Bahasa) 

Dokumen pencapaian berupa: 

1. Hasil pemetaan, kajian vitalitas, 

dan konservasi bahasa daerah 

(sumber data daring: 

petabahasa.kemdikbud.go.id, 

regbahasasastra.kemdikbud.go.id, 

labbineka.kemdikbud.go.id). 

2. Hasil revitalisasi bahasa dan sastra 

daerah (sumber data daring: 

regbahasasastra.kemdikbud.go.id). 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SK : Terlindunginya bahasa dan sastra daerah yang kritis dan terancam punah 

IKK : Jumlah produk kesastraan terkembangkan 

Definisi:  Metode Penghitungan: 

Produk sastra terkembangkan adalah hasil 

upaya peningkatkan fungsi dan 

kedudukan sastra melalui penelitian 

tematik, penyusunan bahan 

pengembangan, diseminasi 

pengembangan, dan pemodernan 

melalui pemerkayaan khasanah, 

pembakuan sistem, pengembangan laras, 

peningkatan peran dan fungsi, serta 

publikasi hasil pengembangan.  

Dasar hukum pengembangan sastra 

Indonesia ialah Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan 

Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan 

pasal 41 ayat (1), (2), dan (3). 

Kategori produk sastra terkembangkan 

berupa kamus istilah sastra, ensklopedia 

sastra Indonesia, penyaduran dan 

penerjemahan sastra, pengadaptasian 

sastra kanon ke sastra pendidikan, dan 

pengalihwahanaan sastra. 

 

 

Jumlah produk sastra 

terkembangkan diperoleh dari 

rekomendasi keluaran penelitian 

tematik, dikembangkan pada 

penyusunan jumlah bahan 

pengembangan sebagai bentuk 

pemodernan 

 

Satuan: Sastra 

Tipe Penghitungan: Kumulatif 

 

 

Unit Pelaksana: Sumber Data: 

Pusat Pengembangan dan Pelindungan 

Bahasa Bahasa dan Sastra, Pusat 

Pembinaan Bahasa,  dan UPT (Balai/Kantor 

Bahasa) 

Hasil kegiatan pengembangan sastra 

di 

lingkungan Badan Pengembangan 

dan Pembinaan Bahasa. 

LAKIP Pusat Pengembangan dan 

Pelindungan Bahasa dan Sastra. 

 

 

 

 


