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Program Peningkatan Layanan 

Kebahasaan

Reformasi Birokrasi 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

LATAR BELAKANG

Sarana 
pemersatu 
Identitas bangsa 
(UUD 1945)

Manifestasi  
kebudayaan dalam 
perjuangan 
bangsa

Sarana 
pemersatu 
suku bangsa

Bahasa resmi 
kenegaraan

Bahasa 
komunikasi 
pendidikan

Melaksanakan 
pengembangan, 
pembinaan, dan 
pelindungan bahasa 
dan sastra Indonesia

Visi Kemdikbud

“Terselenggaranya layanan prima pendidikan nasional untuk membentuk insan 
Indonesia cerdas komprehensif”

Landasan
Kedudukan

Bahasa Indonesia Tugas dan Fungsi

LATAR BELAKANG

Ideologi Sosiologis Bahasa Nasional Bahasa Negara
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STRUKTUR ORGANISASI

UNIT 

PELAKSANA 

TEKNIS

BAGIAN
UMUM

JABATAN 
FUNGSIONAL

BIDANG 
INFORMASI 
DAN 

PUBLIKASI

BIDANG 
PENGKAJIAN

BIDANG
PEMBAKUAN DAN 
PELINDUNGAN

BAGIAN 
PERENCANAAN

BAGIAN
KEUANGAN

BAGIAN HUKUM
DAN 

KEPEGAWAIAN

SUBBAG TUSUBBAG TU

BADAN 

PENGEMBANGAN

DAN

PEMINAAN BAHASA

PUSAT 

PENGEMBANGAN 

DAN 

PELINDUNGAN 

PUSAT

PEMBINAAN DAN 

PEMASYARAKATAN

BAHASA

BIDANG 
PENINGKATAN 

DAN 
PENGENDALIAN

BIDANG 
PEMASYARAKATAN

SEKRETARIAT BADAN

BIDANG 
PEMBELAJARAN

JABATAN 
FUNGSIONAL

ARAH LAYANAN KEBAHASAAN

1. Mengembangkan dan melindungi bahasa dan sastra Indonesia

2. Meningkatkan mutu penelitian bahasa dan sastra Indonesia

3. Meningkatkan sikap positif masyarakat terhadap bahasa dan sastra

4. Meningkatkan mutu pelayanan informasi kebahasaan dan kesastraan

5. Meningkatkan mutu tenaga kebahasaan dan kesastraan

6. Meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional

7. Mengembangkan kerja sama kebahasaan dan kesastraan

8. Mengembangkan pengelolaan organisasi dan kelembagaan
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ENAM PROGRAM LAYANAN KEBAHASAAN

1. Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) Dalam Jaringan

2. Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing (BIPA)

3. Pendampingan Bahasa dalam Penyusunan Rancangan Peraturan

Perundang-undangan dan Dokumen Negara

4. Saksi Ahli Bahasa di Lembaga Penegakan Hukum

5. Penerjemahan

6. Penyuntingan

RENCANA KINERJA
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a. UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

1. Penyusunan rancangan induk sistem UKBI dalam jaringan

2. Penyusunan prosedur operasional standar (POS) tempat
uji kemahiran (TUK) UKBI

3. Penyusunan pedoman pendirian TUK UKBI

4. Perekayasaan aplikasi sistem UKBI dalam jaringan
(aplikasi informasi, administrasi, bank soal, dan pengujian)

b. Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing

1. Penyusunan modul dan bahan ajar BIPA

2. Pengembangan program BIPA dalam jaringan

3. Pelatihan pengajaran BIPA

4. Pemetaan lembaga BIPA

5. Promosi BIPA ke perwakilan diplomatik negara-negara
asing di Indonesia

6. Fasilitasi pengembangan BIPA di luar negeri
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c. Pendampingan Bahasa

1. Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga pendamping
bahasa

2. Pembuatan pangkalan data materi peraturan perundang-
undangan dan dokumen negara yang berbasis jaringan

3. Peningkatan mutu tenaga teknis pendamping bahasa di
lingkungan Badan Bahasa

d. Saksi Ahli Bahasa

1. Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga saksi ahli
bahasa

2. Pembuatan pangkalan data materi kasus keterangan ahli
bahasa berbasis jaringan
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e. Penerjemahan

1. Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga teknis
penerjemah

2. Pembuatan pangkalan data tenaga teknis, organisasi, dan
lembaga penerjemah berbasis jaringan

3. Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta
regulasi penerjemahan

4. Penyusunan indikator keberhasilan penerjemahan

f. Penyuntingan

1. Pembuatan analisis kebutuhan sumber daya manusia

2. Penyusunan standar kompetensi bagi tenaga teknis
penyunting

3. Pembuatan pangkalan data tenaga teknis dan lembaga
penyunting berbasis jaringan

4. Pembuatan kebijakan koordinasi dan fasilitasi dengan
lembaga penyuntingan

5. Pembuatan analisis kebutuhan teknologi informasi
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Rencana Aksi Reformasi Birokrasi 
2011-2014

a. UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

Rencana Aksi Kondisi Saat Ini Kondisi yang 
Diinginkan

Indikator 
Kinerja Utama

Memutakhiran aplikasi 
UKBI dalam jaringan

Aplikasi UKBI dalam 
jaringan yang tersedia 
kurang aman dan andal 
serta belum termutakhirkan

Aplikasi UKBI dalam 
jaringan  termutakhirkan

Terwujudnya aplikasi UKBI 
dalam jaringan yang sesuai  
dengan perkembangan TIK 
terkini

Menyediakan tempat uji 
kompetensi (TUK) UKBI

Sarana dan prasarana 
tempat uji kemahiran (TUK) 
UKBI belum tersedia

Tempat uji kompetensi 
(TUK) UKBI tersedia

Terwujudnya tempat uji 
kompetensi (TUK) UKBI 
yang siap digunakan dan 
terstandarisasi

Meningkatkan jumlah dan 
keterampilan SDM UKBI 
dalam jaringan

Jumlah SDM UKBI belum 
memadai dan ketrampilan 
SDM UKBI yang sudah ada 
kurang optimal

Jumlah SDM UKBI yang 
andal dan terampil dalam 
pelayanan UKBI dalam 
jaringan memadai

Tersedianya SDM UKBI 
yang memberikan pelayanan 
UKBI secara prima

Menguatkan tata kelola 
penyelenggaraan pelayanan 
tes UKBI secara 
komprehensif

Penyelenggaraan pelayanan 
tes UKBI belum terkelola 
secara komprehensif

Penyelenggaraan pelayanan 
tes UKBI terkelola secara 
komprehensif

Terwujudnya tata kelola 
penyelenggaraan pelayanan 
tes UKBI secara 
komprehensif
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b. Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing

Rencana Aksi Kondisi Saat Ini Kondisi yang 
Diinginkan

Indikator 
Kinerja Utama

Pemetaan lembaga 
penyelenggara BIPA

Lembaga penyelenggara 
BIPA  di dalam dan luar 
negeri belum terpetakan

Lembaga penyelenggara 
BIPA baik dalam maupun 
luar negeri yang terpetakan

Terwujudnya pemetaan 
lembaga penyelenggara 
BIPA

Penyediaan dan pelatihan 
SDM BIPA

Jumlah dan mutu SDM 
pengajar BIPA belum 
memadai

Jumlah dan mutu SDM 
pengajar BIPA memadai

Tercapainya jumlah SDM 
pengajar BIPA dan kualitas 
mutu yang baik

Standardisasi kurikulum, 
bahan ajar, dan pengajar

Kurikulum, bahan ajar, dan 
pengajar  belum memadai  
dan belum terstandar

Kurikulum, bahan ajar, dan 
pengajar  yang memadai dan
terstandar

Terwujudnya standar
kurikulum, bahan ajar, dan 
pengajar  yang memadai

Optimalisasi fasilitasi dan 
kerja sama

Fasilitasi dan kerja sama 
pengembangan dan 
pembentukan pusat-pusat  
pembelajaran BIPA di luar 
negeri belum optimal

Fasilitasi dan kerja sama 
pengembangan dan 
pembentukan pusat-pusat  
pembelajaran BIPA di luar 
negeri secara optimal

Terwujudnya fasilitasi dan 
kerja sama pengembangan 
dan pembentukan pusat-
pusat  pembelajaran BIPA di 
luar negeri 

1

Rencana Aksi Kondisi Saat Ini Kondisi yang 
Diinginkan

Indikator 
Kinerja Utama

Optimalisasi pemanfaatan 
TIK

Pemanfaatan TIK belum 
optimal

Pemanfaatan TIK dalam 
penyelenggaraan BIPA 
secara optimal

Terwujudnyapemanfaatan 
TIK dalam penyelenggaraan 
BIPA

Optimalisasi sosialisasi dan 
promosi BIPA

Sosialisasi dan promosi 
BIPA di dalam dan luar 
negeri belum optimal

Sosialisasi dan promosi 
BIPA di dalam dan luar 
negeri secara optimal

Terwujudnya sosialisasi dan 
promosi BIPA di dalam dan 
luar negeri

Optimalisasi tata kelola 
penyelenggaraan BIPA

Penyelenggaraan BIPA 
kurang terkelola secara 
optimal

Penyelenggaraan BIPA 
terkelola secara optimal

Terwujudnya tata kelola 
penyelenggaraan BIPA

2
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c. Pendampingan Bahasa

Rencana Aksi Kondisi Saat Ini Kondisi yang 
Diinginkan

Indikator 
Kinerja Utama

Meningkatkan kuantitas dan 
kualitas tenaga pendamping 
bahasa

Kuantitas dan kualitas 
sumber daya manusia  
pendamping bahasa kurang 
memadai

Kuantitas dan kualitas SDM 
pendamping bahasa 
memadai

Terwujudnyakuantitas dan 
kualitas SDM pendamping 
bahasa

Memetakan kebutuhan 
tenaga pendamping bahasa 
di tingkat pusat dan provinsi 
seluruh Indonesia

Tenaga pendamping bahasa 
di tingkat pusat dan provinsi 
di seluruh Indonesia belum 
terpetakan

Tenaga pendamping bahasa 
di tingkat pusat dan provinsi 
di seluruh Indonesia
terpetakan 

Terwujudnyapeta tenaga 
pendamping bahasa di 
tingkat pusat dan provinsi di 
seluruh Indonesia

Meningkatan koordinasi 
dengan DPRD provinsi dan 
pemerintah provinsi seluruh 
Indonesia

Koordinasi dengan DPRD 
provinsi dan pemerintah 
provinsi seluruh Indonesia 
kurang maksimal

Koordinasi dengan DPRD 
provinsi dan pemerintah 
provinsi seluruh Indonesia 
terlaksana secara maksimal

Terwujudnya koordinasi 
dengan DPRD provinsi dan 
pemerintah provinsi seluruh 
Indonesia secara maksimal

Menguatkan tata kelola 
pemberian layanan tenaga 
pendamping bahasa di DPR 
RI / DPRD provinsi

Pemberian layanan tenaga 
pendamping bahasa kurang 
terkelola dengan baik

Pemberian layanan tenaga 
pendamping bahasa 
terkelola dengan baik

Terwujudnya tata kelola 
pemberian layanan tenaga 
pendamping bahasa

d. Saksi Ahli Bahasa

Rencana Aksi Kondisi Saat Ini Kondisi yang 
Diinginkan

Indikator 
Kinerja Utama

Meningkatan kuantitas dan 
kualitas  tenaga saksi ahli 
bahasa yang bertugas di 
lembaga penegakan hukum

Kuantitas dan kualitas 
sumber daya manusia  saksi 
ahli bahasa yang bertugas di 
lembaga penegakan hukum 
kurang memadai

Kuantitas dan kualitas 
sumber daya manusia  saksi 
ahli bahasa yang bertugas di 
lembaga penegakan hukum 
memadai

Terpenuhinya kuantitas dan 
kualitas sumber daya 
manusia  saksi ahli bahasa 
yang bertugas di lembaga 
penegakan hukum

Memetakan kebutuhan 
tenaga saksi ahli bahasa 
yang bertugas di lembaga 
penegakan hukum

Tenaga saksi ahli bahasa 
yang bertugas di lembaga 
penegakan hukum belum 
terpetakan

Tenaga saksi ahli bahasa 
yang bertugas di lembaga 
penegakan hukum 
terpetakan

Terpetakannya Tenaga saksi 
ahli bahasa yang bertugas di 
lembaga penegakan hukum 

Meningkatan koordinasi 
dengan lembaga penegakan 
hukumdi seluruh Indonesia

Koordinasi dengan lembaga 
penegakan hukumdi 
seluruh Indonesia kurang 
maksimal

Koordinasi dengan lembaga 
penegakan hukumdi 
seluruh Indonesia maksimal

Terwujudnya Koordinasi 
dengan lembaga penegakan 
hukumdi seluruh Indonesia 

Membuat pangkalan data 
kasus kebahasaan berbasis 
TIK

Pangkalan data kasus 
kebahasaan belum tersedia

Pangkalan data kasus 
kebahasaan tersedia

Tersedianya pangkalan data 
kasus kebahasaan 

Menguatkan tata kelola 
pemberian layanan tenaga 
saksi ahli bahasa yang 
bertugas di lembaga 
penegakan hukum

Pemberian layanan tenaga 
saksi ahli bahasa yang 
bertugas di lembaga 
penegakan hukum kurang 
terkelola dengan baik

Pemberian layanan tenaga 
saksi ahli bahasa yang 
bertugas di lembaga 
penegakan hukum terkelola 
dengan baik

Terwujudnya tata kelola 
pemberian layanan tenaga 
saksi ahli bahasa yang 
bertugas di lembaga 
penegakan hukum
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e. Penerjemahan

Rencana Aksi Kondisi Saat Ini Kondisi yang 
Diinginkan

Indikator 
Kinerja Utama

Peningkatan kuantitas dan 
kualitas SDM   layanan 
penerjemahan

Kuantitas dan kualitas SDM 
dalam pemberian layanan 
penerjemahan kurang 
memadai 

Kuantitas dan kualitas SDM 
dalam pemberian layanan 
penerjemahan memadai 

Terpenuhinya kuantitas dan 
kualitas SDM dalam 
pemberian layanan 
penerjemahan 

Pemetaan kompetensi 
tenaga teknis penerjemah

Kompetensi  tenaga teknis 
penerjemah di lingkungan 
Badan Bahasa belum 
terpetakan

Kompetensi  tenaga teknis 
penerjemah di lingkungan 
Badan Bahasa terpetakan

Terpetakannya kompetensi  
tenaga teknis penerjemah di 
lingkungan Badan Bahasa 

Pemetaan organisasi dan 
lembaga penerjemah

Organisasi  dan lembaga 
penerjemah di Indonesia 
dan Asia belum terpetakan

Organisasi  dan lembaga 
penerjemah di Indonesia 
dan Asia terpetakan

Terpetakannya organisasi  
dan lembaga penerjemah di 
Indonesia dan Asia 

Penguatan tata kelola 
penyelenggaraan 
penerjemahan

Penyelenggaraan 
penerjemahan belum 
terkelola secara optimal

Penyelenggaraan 
penerjemahan terkelola 
secara optimal

Terwujudnya tata kelola 
penyelenggaraan 
penerjemahan 

f. Penyuntingan

Rencana Aksi Kondisi Saat Ini Kondisi yang 
Diinginkan

Indikator 
Kinerja Utama

Peningkatan kuantitas dan 
kualitas SDM   layanan 
penyuntingan 

Kuantitas dan kualitas SDM 
dalam pemberian layanan 
penyuntingan kurang 
memadai 

Kuantitas dan kualitas SDM 
dalam pemberian layanan 
penyuntingan memadai 

Terpenuhinya kuantitas dan 
kualitas SDM dalam 
pemberian layanan 
penyuntingan

Pemetaan kompetensi 
tenaga teknis penyunting

Kompetensi  tenaga teknis 
penyunting di lingkungan 
Badan Bahasa belum 
terpetakan

Kompetensi  tenaga teknis 
penyunting di lingkungan 
Badan Bahasa terpetakan

Terpetakannya kompetensi  
tenaga teknis penyunting di 
lingkungan Badan Bahasa 

Pemetaan organisasi dan 
lembaga penyunting

Organisasi  dan lembaga 
penyunting di Indonesia 
belum terpetakan

Organisasi  dan lembaga 
penyunting di Indonesia 
terpetakan

Terpetakannya organisasi  
dan lembaga penyunting di 
Indonesia 

Penguatan tata kelola 
penyelenggaraan 
penyuntingan 

Penyelenggaraan 
penyuntingan belum 
terkelola secara optimal

Penyelenggaraan 
penyuntingan terkelola 
secara optimal

Terwujudnya tata kelola 
penyelenggaraan 
penyuntingan



11

KRITERIA KEBERHASILAN

a. UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIAa. UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA

1. Meningkatnya jumlah penutur bahasa Indonesia teruji
dengan tes UKBI dalam jaringan

2. Meningkatnya jumlah TUK UKBI di dalam dan luar negeri
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b. Bahasa Indonesia untuk Penutur Asingb. Bahasa Indonesia untuk Penutur Asing

1. Terlaksananya fasilitasi pengembangan di minimal 25% pusat

pembelajaran BIPA di dalam dan luar negeri

2. Terlaksananya fasilitasi pembentukan dua pusat pembelajaran BIPA

baru di dalam dan luar negeri setiap tahun

3. Termutakhirkannya pangkalan data lembaga, organisasi, dan

pengajar BIPA setiap tahun

4. Terstandardisasinya 25% pengajar BIPA di dalam dan luar negeri

5. Terstandardisasinya 25% lembaga BIPA di dalam dan luar negeri

6. Terlaksananya kebijakan dan regulasi fasilitasi BIPA di dalam dan

luar negeri.

c. Pendampingan Bahasac. Pendampingan Bahasa

1. Terwujudnya pendampingan bahasa dalam penyusunan rancangan
peraturan perundang-undangan di DPR dan DPRD
provinsi/kabupaten/kota.

2. Terwujudnya pendampingan bahasa dalam penyusunan dokumen
Negara di tingkat pusat dan daerah.

3. Tersusunnya piagam kerja sama pendampingan bahasa dengan
minimal 40% lembaga pemerintah pusat dan daerah serta DPR RI
dan DPRD provinsi/kabupaten/kota.

4. Termutakhirkannya pangkalan data materi peraturan perundang-
undangan dan dokumen negara tenaga teknis pendampingan
bahasa dan lembaga yang dilayani dalam jaringan di lingkungan
Badan Bahasa setiap enam bulan sekali.



13

d. Saksi Ahlid. Saksi Ahli

1. Terstandardisasinya minimal 100% tenaga saksi ahli bahasa
di lingkungan Badan Bahasa.

2. Termutakhirkannya pangkalan data materi kasus keterangan
tenaga saksi ahli bahasa bebasis jaringan setiap enam bulan
sekali.

e. Penerjemahane. Penerjemahan

1. Terstandardisasinya minimal 40% tenaga teknis penerjemah di
lingkungan Badan Bahasa serta lembaga dan organisasi
penerjemah.

2. Termutakhirkannya pangkalan data tenaga teknis penerjemah di
lingkungan Badan Bahasa serta lembaga dan organisasi penerjemah
setiap enam bulan sekali.

3. Termutakhirkannya pangkalan data tenaga teknis penerjemah di
lingkungan Badan Bahasa serta lembaga dan organisasi penerjemah
setiap enam bulan sekali.

4. Terlaksananya Kebijakan koordinasi dan fasilitasi serta regulasi
penerjemahan kepada minimal 40% tenaga teknis penerjemah di
lingkungan Badan Bahasa serta lembaga dan organisasi
penerjemah.
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f. Penyuntinganf. Penyuntingan

1. Terstandardisasinya minimal 40% tenaga teknis
penyunting di lingkungan Badan Bahasa serta lembaga
dan organisasi penyuntingan.

2. Termutakhirkannya pangkalan data tenaga teknis
penyunting di lingkungan Badan Bahasa serta
lembaga dan organisasi penyuntingan setiap enam
bulan sekali.

3. Terlaksananya Kebijakan koordinasi dan fasilitasi
serta regulasi penyuntingan kepada minimal 40%
tenaga teknis penyunting di lingkungan Badan Bahasa
serta lembaga dan organisasi penyuntingan.

TAHAPAN KERJA RENCANA AKSI
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1. UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA 
DALAM JARINGAN

1. UJI KEMAHIRAN BERBAHASA INDONESIA 
DALAM JARINGAN

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome
Kriteria 

Keberhasilan
Pen. Jawab

1.Uji Kemahiran 
Berbahasa 
Indonesia 
(UKBI) Dalam 
Jaringan

Layanan Tes 
UKBI Dalam 
Jaringan

Perencanaan

Penguatan tata kelola 

penyelenggaraan pelayanan 

tes UKBI

Tata kelola 

penyelenggaraan 

pelayanan tes 

UKBI yang 

komprehensif

Terwujudnya tata 

kelola 

penyelenggaraan 

pelayanan tes UKBI 

yang komprehensif

Pusbinmas

Identifikasi lembaga calon 

tempat uji kemahiran (TUK) 

Lembaga calon 

TUK  

teridentifikasi

Teridentifikasinya 

lembaga calon TUK

Pusbinmas/Set

ban

Analisis kebutuhan teknologi 

dan sumber daya manusia 

pengelola fasilitasi pelayanan 

UKBI dalam jaringan

Hasil kajian 

kebutuhan 

teknologi dan 

sumber daya 

manusia 

pengelola

Terwujudnya 

kebutuhan teknologi 

dan SDM pengelola

Setban

Pembangunan

Penyempurnaan rancangan 

induk sistem UKBI dalam 

jaringan

Naskah 

rancangan induk 

sistem UKBI 

dalam jaringan

Termutakhirkannya

naskah rancangan 

induk sistem UKBI 

dalam jaringan

Pusbinmas/Set

ban

Penyempurnaan prosedur 

operasional standar (POS) 

tempat uji kemahiran (TUK) 

UKBI

POS TUK UKBI Termutakhirkannya 

POS TUK UKBI

Pusbinmas/Set

ban

1

Lanjutan UKBILanjutan UKBI

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Penyempurnaan pedoman 

pendirian TUK UKBI

Pedoman pendirian 

TUK UKBI

Termutakhirkannya 

pedoman pendirian 

TUK UKBI

Pusbinmas/S

etban

Pemutakhiran aplikasi sistem 

UKBI dalam jaringan 

(aplikasi informasi, 

administrasi, bank soal, dan 

pengujian)

Aplikasi sistem 

UKBI dalam 

jaringan (aplikasi 

informasi, 

administrasi, bank 

soal, pengujian) 

termutakhir

Termutakhirkannya 4 

modul aplikasi sistem 

UKBI dalam jaringan

Setban

Integrasi antaraplikasi dan 

penyempurnaan sistem UKBI 

dalam jaringan

Aplikasi sistem 

UKBI dalam 

jaringan terintegrasi

Terintegrasinya 4 

modul aplikasi UKBI 

dalam jaringan

Setban

Pembuatan kebijakan 

koordinasi dan fasilitasi serta 

regulasi UKBI

Kebijakan 

koordinasi dan 

fasilitasi serta 

regulasi UKBI

Terwujudnya 

kebijakan koordinasi 

dan fasilitasi serta 

regulasi UKBI

Pusbinmas/S

etban

Penyusunan standar 

pelayanan minimal tes UKBI 

dalam jaringan

Standar pelayanan 

minimal tes UKBI 

dalam jaringan

Tersusunnya standar 

pelayanan minimal 

tes UKBI dalam 

jaringan

Pusbinmas

Penentuan indikator 

keberhasilan TUK UKBI

Indikator 

keberhasilan TUK 

UKBI

Tersusunnya 100% 

indikator 

keberhasilan TUK 

UKBI

Pusbinmas/S

etban

2
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Lanjutan UKBILanjutan UKBI

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome
Kriteria 

Keberhasilan
Pen. Jawab

Penentuan lokasi dan 

penyiapan prasarana dan 

sarana TUK UKBI 

percontohan

TUK UKBI di 4 wilayah 

(Jakarta dan wilayah 

barat, tengah, dan timur 

Indonesia) siap 

prasarana dan sarana

Terbangunnya 

100% TUK UKBI 

percontohan di 4 

wilayah 

Setban

Penyiapan tenaga 

pengelola terampil TUK 

UKBI percontohan

Jumlah tenaga 

pengelola terampil TUK 

UKBI percontohan

Terpenuhinya 

100% tenaga 

pengelola terampil 

TUK UKBI 

percontohan

Setban

Verifikasi prasarana dan 

sarana TUK UKBI 

percontohan

TUK UKBI di 4 wilayah 

(Jakarta dan wilayah 

barat, tengah, dan timur 

Indonesia) terverifikasi 

memenuhi syarat

Terpenuhinya 

standar minimal 

prasarana dan 

sarana di TUK 

UKBI percontohan 

Setban

Sosialisasi

Sosialisasi POS dan 

pedoman pendirian TUK 

UKBI di lembaga-

lembaga calon TUK UKBI

POS dan pedoman 

pendirian TUK UKBI 

tersosialisasi di 

lembaga-lembaga calon 

TUK UKBI

Tersosialisasikann

ya POS dan 

pedoman 

pendirian TUK 

UKBI di minimal 

40% lembaga-

lembaga calon 

TUK UKBI

Pusbinmas/Set

ban

3

Lanjutan UKBILanjutan UKBI

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Sosialisasi dan uji coba tes 

UKBI dalam jaringan di TUK 

UKBI percontohan

Jumlah penutur 

bahasa Indonesia 

mengenal dan 

melakukan uji coba 

tes UKBI dalam 

jaringan di TUK 

UKBI percontohan 

di 4 wilayah

Tersosialisasikannya 

tes UKBI dalam 

jaringan di 100% di 

TUK UKBI 

percontohan di 4 

wilayah

Pusbinmas/Set

ban

Implementasi

Pelaksanaan tes UKBI 

berbasis jaringan di TUK 

UKBI

Jumlah penutur 

bahasa Indonesia 

teruji dengan tes 

UKBI dalam 

jaringan

Meningkatnya jumlah 

penutur bahasa 

Indonesia teruji 

dengan tes UKBI 

dalam jaringan

Pusbinmas

Perluasan jejaring TUK UKBI 

di dalam dan luar negeri

Jumlah TUK UKBI 

di dalam dan luar 

negeri

Meningkatnya jumlah 

TUK UKBI di dalam 

dan luar negeri

Pusbinmas/Set

ban

Pengukuran Kinerja

Evaluasi aplikasi sistem 

UKBI dalam jaringan

Aplikasi sistem 

UKBI dalam 

jaringan terevaluasi 

Terevaluasinya kinerja 

aplikasi sistem UKBI 

dalam jaringan setiap 

enam bulan

Pusbinmas/Set

ban

Evaluasi TUK UKBI Jumlah TUK UKBI  

terevaluasi

Terevaluasinya 

minimal 40% TUK 

UKBI

Pusbinmas

4



17

Lanjutan UKBILanjutan UKBI

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome
Kriteria 

Keberhasilan
Pen. Jawab

Evaluasi pelaksanaan tes 

UKBI dalam jaringan

Layanan tes UKBI 

dalam jaringan 

terevaluasi

Terevaluasinya 

pelayanan tes UKBI 

dalam jaringan 

setiap tahun

Pusbinmas

Evaluasi perluasan 

jejaring TUK di dalam dan 

luar negeri

Jumlah TUK di dalam 

dan luar negeri 

memenuhi standar 

minimal

Terevaluasinya 

jejaring TUK di 

dalam dan luar 

negeri setiap tahun

Pusbinmas/Set

ban

Rp 4.150.000,-

5

Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

2.Fasilitasi 
Bahasa 
Indonesia bagi 
Penutur Asing 
(BIPA)

Fasilitasi 
Layanan 
BIPA Dalam 
Jaringan

Perencanaan

Penyusunan rancangan 

induk fasilitasi BIPA

Naskah rancangan 

induk fasilitasi BIPA

Tersusunnya naskah 

rancangan induk 

fasilitasi BIPA

Pusbinmas/

Setban

Penyusunan prosedur 

operasional standar (POS) 

fasilitasi  BIPA

POS fasilitasi BIPA Tersusunnya POS 

fasilitasi BIPA

Pusbinmas

Penyusunan pedoman 

teknis fasilitasi  BIPA

Pedoman teknis 

fasilitasi BIPA

Tersusunnya pedoman 

teknis fasilitasi BIPA

Pusbinmas/

Setban

Analisis kebutuhan 

teknologi/ instrumen dan 

SDM pengelola fasilitasi 

BIPA

Hasil kajian 

kebutuhan 

teknologi/instrumen 

dan SDM 

pengelola fasilitasi 

BIPA

tersusunnya kebutuhan 

teknologi/instrumen dan 

SDM pengelola fasilitasi 

BIPA

Setban

Identifikasi lembaga, 

organisasi, dan pengajar 

BIPA di dalam dan luar 

negeri

Data lembaga, 

organisasi, dan 

pengajar BIPA di 

dalam dan luar 

negeri

Terdatanya minimal 75% 

lembaga, organisasi, 

dan pengajar BIPA di 

dalam dan luar negeri

Pusbinmas

Identifikasi perangkat 

pembelajaran BIPA

Data perangkat 

pembelajaran BIPA

Terdatanya minimal 75% 

perangkat pembelajaran 

BIPA

Pusbinmas

Pembangunan

Perekayasaan aplikasi 

sistem BIPA dalam jaringan

Aplikasi sistem 

BIPA dalam 

jaringan

Terwujudnya minimal 

50% aplikasi sistem 

BIPA dalam jaringan

Pusbinmas/

Setban

6
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Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Penyusunan peta 

lembaga, organisasi, 

dan pengajar BIPA di 

dalam dan luar negeri

Peta lembaga, 

organisasi, dan 

pengajar BIPA di 

dalam dan luar 

negeri

Terpetakannya 100% 

lembaga, organisasi, dan 

pengajar BIPA di dalam 

dan luar negeri

Pusbinmas

Penyusunan peta 

perangkat pembelajaran 

BIPA

Peta perangkat 

pembelajaran BIPA

Terpetakannya 100% 

perangkat pembelajaran 

BIPA

Pusbinmas

Penyiapan fasilitasi 

pengembangan pusat 

pembelajaran BIPA di 

dalam dan luar negeri

Naskah fasilitasi 

pusat pembelajaran 

BIPA di dalam dan 

luar negeri

Tersusunnya naskah 

fasilitasi pengembangan 

pusat pembelajaran BIPA 

di dalam dan luar negeri

Setban

Penyiapan fasilitasi 

pembentukan pusat 

pembelajaran BIPA di 

dalam dan luar negeri

Naskah fasilitasi 

pusat pembelajaran 

BIPA di dalam dan 

luar negeri

Tersusunnya naskah 

fasilitasi pembentukan 

pusat pembelajaran BIPA 

di dalam dan luar negeri

Setban

Penyusunan standar 

kompetensi pengajar 

BIPA

Standar kompetensi 

pengajar BIPA

Tersusunnya 100% 

standar kompetensi 

pengajar BIPA

Pusbinmas

Pembuatan pangkalan 

data lembaga, 

organisasi, dan pengajar 

BIPA berbasis jaringan

Pangkalan data 

lembaga, organisasi, 

dan pengajar BIPA 

berbasis jaringan

Terbentuknya 100% 

pangkalan data lembaga, 

organisasi, dan pengajar  

BIPA berbasis jaringan

Pusbinmas

Pembuatan kebijakan

dan regulasi fasilitasi

BIPA

Kebijakan dan 

regulasi fasilitasi

BIPA

Tersusunnya kebijakan

dan regulasi fasilitasi BIPA

Setban

7

Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Penyusunan indikator 

keberhasilan fasilitasi 

BIPA

Indikator 

keberhasilan fasilitasi 

BIPA

Tersusunnya indikator 

keberhasilan fasilitasi 

BIPA

Pusbinmas

Sosialisasi

Sosialisasi dan uji 

coba aplikasi sistem 

BIPA dalam jaringan

Jumlah lembaga, 

organisasi, pengajar, 

dan peserta BIPA 

dalam jaringan

Tersosialisasikannya 

aplikasi sistem dalam 

jaringan minimal kepada 

25% lembaga, 

organisasi, pengajar, 

dan peserta BIPA dalam 

jaringan

Setban

Promosi program 

pembelajaran BIPA di 

dalam dan luar negeri 

Program 

pembelajaran BIPA di 

dalam dan luar negeri 

Terpromosikannya 

program pembelajaran 

BIPA sebanyak minimal 

empat kali setiap tahun

Pusbinmas/Set

ban

Sosialisasi standar 

kompetensi  pengajar 

BIPA di dalam dan luar 

negeri

Jumlah pengajar 

BIPA yang 

tersosialiasi di dalam 

dan luar negeri

Tersosialisasikannya 

standar kompetensi 

minimal kepada 25% 

pengajar BIPA di dalam 

dan luar negeri

Pusbinmas/Set

ban

Sosialisasi standar 

pelayanan lembaga 

BIPA di dalam dan luar 

negeri

Jumlah lembaga 

BIPA yang 

tersosialiasi di dalam 

dan luar negeri

Tersosialisasikannya 

standar pelayanan 

minimal kepada 25% 

lembaga BIPA di dalam 

dan luar negeri

Pusbinmas/Set

ban

8
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Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Sosialisasi kebijakan 

dan regulasi fasilitasi 

BIPA di dalam dan luar 

negeri

Jumlah lembaga, 

organisasi, pengajar, 

dan peserta BIPA 

yang tersosialisasi di 

dalam dan luar negeri

Tersosialisasikannya kebijakan 

dan regulasi fasilitasi BIPA 

minimal kepada 25%  lembaga, 

organisasi, pengajar, dan 

peserta BIPA di dalam dan luar 

negeri

Pusbinmas/

Setban

Implementasi

Fasilitasi 

pengembangan pusat 

pembelajaran BIPA di 

dalam dan luar negeri

Pusat pembelajaran 

BIPA di dalam dan 

luar negeri

Terlaksananya fasilitasi 

pengembangan di minimal 

25% pusat pembelajaran BIPA 

di dalam dan luar negeri

Pusbinmas/

Setban

Fasilitasi pembentukan 

pusat pembelajaran 

BIPA di dalam dan luar 

negeri

Pusat pembelajaran 

BIPA baru di dalam 

dan luar negeri

Terlaksananya fasilitasi 

pembentukan dua pusat 

pembelajaran BIPA baru di 

dalam dan luar negeri setiap 

tahun

Pusbinmas/

Setban

Pemutakhiran 

pangkalan data 

lembaga, organisasi, 

dan pengajar BIPA

Pangkalan data 

lembaga, organisasi 

dan pengajar BIPA 

termutakhir

Termutakhirkannya pangkalan 

data lembaga, organisasi, dan 

pengajar BIPA setiap tahun

Pusbinmas

Standardisasi 

kompetensi  pengajar 

BIPA di dalam dan luar 

negeri

Jumlah pengajar 

BIPA yang 

terstandardisasi di 

dalam dan luar negeri

Terstandardisasinya 25% 

pengajar BIPA di dalam dan 

luar negeri

Pusbinmas

Standardisasi 

pelayanan lembaga 

BIPA di dalam dan luar 

negeri

Jumlah lembaga 

BIPA yang 

terstandardisasi di 

dalam dan luar negeri

Terstandardisasinya 25% 

lembaga BIPA di dalam dan 

luar negeri

Pusbinmas

9

Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Penerapan kebijakan 

dan regulasi fasilitasi 

BIPA di dalam dan luar 

negeri

kebijakan dan 

regulasi fasilitasi 

BIPA di dalam dan 

luar negeri

Terlaksananya kebijakan 

dan regulasi fasilitasi 

BIPA di dalam dan luar 

negeri

Pusbinmas/Set

ban

Pengukuran Kinerja

Evaluasi fasilitasi 

pengembangan pusat 

pembelajaran BIPA di 

dalam dan luar negeri

Pusat pembelajaran 

BIPA di dalam dan 

luar negeri yang 

terevaluasi

Terevaluasinya fasilitasi 

pengembangan di 

minimal 25% pusat 

pembelajaran BIPA di 

dalam dan luar negeri

Pusbinmas/Set

ban

Evaluasi fasilitasi 

pembentukan pusat 

pembelajaran BIPA di 

dalam dan luar negeri

Pusat pembelajaran 

BIPA baru di dalam 

dan luar negeri yang 

terevaluasi

Terevaluasinya fasilitasi 

pembentukan dua pusat 

pembelajaran BIPA baru 

di dalam dan luar negeri 

setiap tahun

Pusbinmas/Set

ban

Evaluasi standardisasi 

kompetensi  pengajar 

BIPA di dalam dan luar 

negeri

Jumlah pengajar 

BIPA yang 

terstandardisasi di 

dalam dan luar 

negeri yang 

terevaluasi

Terevaluasinya 25% 

pengajar BIPA di dalam 

dan luar negeri

Pusbinmas

Evaluasi standardisasi 

pelayanan lembaga 

BIPA di dalam dan luar 

negeri

Jumlah lembaga 

BIPA di dalam dan 

luar negeri yang 

terevaluasi

Terevaluasinya 25% 

lembaga BIPA di dalam 

dan luar negeri

Pusbinmas

10
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Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome
Kriteria 

Keberhasilan
Pen. Jawab

Evaluasi penerapan 

kebijakan dan regulasi 

fasilitasi BIPA di dalam dan 

luar negeri

Kebijakan dan regulasi 

fasilitasi BIPA di dalam 

dan luar negeri yang 

terevaluasi

Terevaluasinya 

penerapan 

kebijakan dan 

regulasi fasilitasi 

BIPA di dalam dan 

luar negeri

Pusbinmas/

Setban

Rp 5.825.000,-

3. Pendampingan 

bahasa dalam 

penyusunan 

rancangan 

peraturan 

perundang-

undangan dan 

dokumen 

negara

Terlaksananya 

pendampingan 

bahasa dalam 

penyusunan 

rancangan 

peraturan 

perundang-

undangan di 

DPR RI dan 

DPRD

Perencanaan

Pembuatan POS identifikasi Mekanisme identifikasi Terwujudnya POS 

Identifikasi

Pusbinmas

Identifikasi tenaga 

pendamping bahasa di 

lingkungan Badan Bahasa

Peta kompetensi 

pendamping bahasa di 

lingkungan Badan 

Bahasa

Teridentifikasinya 

100% tenaga 

pendamping bahasa 

di lingkungan Badan 

Bahasa

Pusbinmas

Analisis kebutuhan 

teknologi/instrumen dan 

SDM pengelola fasilitasi 

pendampingan bahasa

Hasil kajian 

kebutuhan/instrumen 

dan SDM pengelola 

fasilitasi pendampingan 

bahasa

Terwujudnya 

kebutuhan 

teknologi/instrumen 

dan SDM

Setban

Pembangunan

Penyusunan petunjuk teknis  

dan standar kompetensi 

bagi tenaga pendampingan 

bahasa 

Petunjuk teknis dan 

standar kompetensi bagi 

tenaga tenaga 

pendampingan bahasa 

Terwujudnya 

petunjuk teknis dan 

standar kompetensi

Pusbinmas

11

Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Pembuatan pangkalan 

data materi peraturan 

perundang-undangan, 

dokumen negara, 

tenaga teknis 

pendampingan 

bahasa, dan lembaga 

yang dilayani dalam 

jaringan

Pangkalan data materi 

peraturan perundang-

undangan, dokumen 

negara, tenaga teknis 

pendampingan 

bahasa, dan lembaga 

yang dilayani dalam 

jaringan

Terwujudnya pangkalan 

data

Setban

Peningkatan mutu 

tenaga teknis 

pendampingan bahasa 

di lingkungan Badan 

Bahasa

Meningkatnya mutu 

tenaga teknis 

pendampingan bahasa  

di lingkungan Badan 

Bahasa

Tewujudnya mutu 

100% tenaga teknis 

pendampingan bahasa  

di lingkungan Badan 

Bahasa

Pusbinmas

Sosialisasi

Sosialisasi petunjuk 

teknis dan standar 

kompetensi tenaga 

teknis pendampingan 

bahasa di lingkungan 

Badan Bahasa

Jumlah tenaga teknis 

pendampingan bahasa 

di lingkungan Badan 

Bahasa yang 

tersosialisasi

Tersosialisasinya 

petunjuk teknis dan 

standar kompetensi 

tenaga teknis 

pendampingan bahasa 

kepada 100% tenaga 

teknis pendamping 

bahasa di lingkungan 

Badan Bahasa

Pusbinmas

12
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Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Sosialisasi pangkalan 

data materi peraturan 

perundang-undangan, 

dokumen negara, tenaga 

teknis pendampingan 

bahasa, dan lembaga 

yang dilayani dalam 

jaringan di lingkungan 

Badan Bahasa

Pangkalan data materi 

peraturan perundang-

undangan, dokumen 

negara, tenaga teknis 

pendampingan 

bahasa, dan lembaga 

yang dilayani dalam 

jaringan di lingkungan 

Badan Bahasa  

tersosialisasi 

Tersosialisasinya 

pangkalan data 100% 

kepada tenaga teknis  

pendampingan bahasa 

di lingkungan Badan 

Bahasa dan lembaga 

yang dilayani

Pusbinmas/

Setban

Implementasi

Pendampingan bahasa 

dalam penyusunan 

rancangan peraturan 

perundang-undangan di 

DPR RI dan DPRD 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

Terlaksananya 

pendampingan bahasa 

dalam penyusunan 

rancangan peraturan 

perundang-undangan 

di DPR RI dan DPRD 

Provinsi/Kabupaten/ 

Kota 

Terwujudnya 

pendampingan bahasa 

dalam penyusunan 

rancangan peraturan 

perundang-undangan di 

DPR RI dan DPRD 

Provinsi/Kabupaten/Kota 

Pusbinmas

Pendampingan bahasa 

dalam  penyusunan 

dokumen negara di 

tingkat pusat dan daerah

Terlaksananya 

pendampingan bahasa 

dalam  penyusunan 

dokumen negara di 

tingkat pusat dan 

daerah

Terwujudnya 

pendampingan bahasa 

dalam  penyusunan 

dokumen negara di 

tingkat pusat dan daerah

Pusbinmas

13

Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Penjajakan kerja sama 

dalam pendampingan 

bahasa dengan  

dengan pemerintah 

pusat dan daerah serta 

DPR RI dan DPRD 

provinsi/kabupaten/kota

Piagam kerja sama 

pendampingan bahasa 

dengan pemerintah 

pusat dan daerah 

serta DPR RI dan 

DPRD 

provinsi/kabupaten/ 

kota

Tersusunnya piagam kerja 

sama pendampingan bahasa 

dengan minimal 40% 

lembaga pemerintah pusat 

dan daerah serta DPR RI 

dan DPRD 

provinsi/kabupaten/kota

Pusbinmas

Pemutakhiran 

pangkalan data materi 

peraturan perundang-

undangan, dokumen 

negara, tenaga teknis 

pendampingan bahasa, 

dan lembaga yang 

dilayani dalam jaringan 

di lingkungan Badan 

Bahasa

Pangkalan data materi 

peraturan perundang-

undangan, dokumen 

negara, tenaga teknis 

pendampingan 

bahasa, dan lembaga 

yang dilayani dalam 

jaringan di lingkungan 

Badan Bahasa 

termutakhirkan

Termutakhirkannya 

pangkalan data materi 

peraturan perundang-

undangan, dokumen negara, 

tenaga teknis pendampingan 

bahasa, dan lembaga yang 

dilayani dalam jaringan di 

lingkungan Badan Bahasa 

setiap enam bulan sekali

Pusbinmas/

Setban

Pengukuran Kinerja

Evaluasi standar 

kompetensi tenaga 

teknis pendampingan 

bahasa

Jumlah tenaga teknis 

pendampingan bahasa 

yang standar 

kompetensinya 

terevaluasi

Terevaluasinya 100% tenaga 

teknis pendampingan 

bahasa

Pusbinmas

14
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Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Evaluasi pemutakhiran 

pangkalan data materi 

peraturan perundang-

undangan, dokumen 

negara, tenaga teknis 

pendampingan bahasa, 

dan lembaga yang 

dilayani dalam jaringan 

di lingkungan Badan 

Bahasa

Evaluasi pangkalan 

data materi peraturan 

perundang-undangan, 

dokumen negara, 

tenaga teknis 

pendampingan 

bahasa, dan lembaga 

yang dilayani dalam 

jaringan di lingkungan 

Badan Bahasa

Terevaluasinya pangkalan 

data materi peraturan 

perundang-undangan, 

dokumen negara, tenaga 

teknis pendampingan 

bahasa, dan lembaga 

yang dilayani dalam 

jaringan di lingkungan 

Badan Bahasa setiap 

enam bulan sekali

Pusbinmas/

Setban

Rp 900.000,-

4. Saksi ahli 

bahasa di 

lembaga 

penegakan 

hukum

Perencanaan

Pembuatan POS 

identifikasi

Mekanisme identifikasi Terwujudnya POS 

Identifikasi

Pusbinmas

Analisis kebutuhan 

teknologi/instrumen dan 

SDM saksi ahli bahasa

Hasil kajian 

kebutuhan/instrumen 

dan SDM saksi ahli 

bahasa

Terwujudnya kebutuhan 

teknologi/instrumen dan 

SDM saksi ahli bahasa

Setban

Identifikasi tenaga saksi 

ahli bahasa di 

lingkungan Badan 

Bahasa

Peta kompetensi saksi 

ahli bahasa di 

lingkungan Badan 

Bahasa

Teridentifikasinya 100% 

tenaga saksi ahli bahasa 

di lingkungan Badan 

Bahasa

Pusbinmas

Pembangunan

Penyusunan standar 

kompetensi bagi tenaga 

saksi ahli bahasa 

Standar kompetensi 

bagi tenaga tenaga 

saksi ahli bahasa 

Terwujudnya standar 

kompetensi

Pusbinmas

15
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Pembuatan pangkalan 

data materi kasus 

keterangan ahli bahasa 

berbasis jaringan

Pangkalan data materi 

kasus keterangan ahli 

bahasa berbasis 

jaringan

Terwujudnya pangkalan data Setban

Sosialisasi

Sosialisasi standar 

kompetensi tenaga saksi 

ahli bahasa bagi tenaga 

teknis kebahasaan di 

lingkungan Badan 

Bahasa

Jumlah tenaga teknis 

kebahasaan di 

lingkungan Badan 

Bahasa yang 

tersosialisasi

Tersosialisasinya standar 

kompetensi tenaga saksi ahli 

bahasa kepada 100% tenaga 

teknis kebahasaan di 

lingkungan Badan Bahasa

Pusbinmas

Sosialisasi pangkalan 

data materi kasus 

keterangan ahli bahasa 

berbasis jaringan

Pangkalan data materi 

kasus keterangan ahli 

bahasa berbasis 

jaringan tersosialisasi

Tersosialisasinya pangkalan 

data 100% kepada tenaga 

teknis  pendampingan 

bahasa di lingkungan Badan 

Bahasa dan lembaga yang 

dilayani

Pusbinmas

Implementasi

Standardisasi 

kompetensi tenaga saksi 

ahli bahasa

Jumlah tenaga saksi ahli 

bahasa yang 

terstandardisasi

Terstandardisasinya minimal 

100% tenaga saksi ahli 

bahasa

Pusbinmas

Pemutakhiran pangkalan 

data materi kasus 

keterangan tenaga saksi 

ahli bahasa berbasis 

jaringan

Pangkalan data materi 

kasus keterangan 

tenaga saksi ahli bahasa 

berbasis jaringan

Termutakhirkannya 

pangkalan data materi kasus 

keterangan tenaga saksi ahli 

bahasa berbasis jaringan 

setiap enam bulan sekali

Pusbinmas
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Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Pengukuran Kinerja

Evaluasi standar 

kompetensi tenaga 

saksi ahli bahasa

Jumlah tenaga saksi 

ahli bahasa yang 

standar 

kompetensinya 

terevaluasi

Terevaluasinya 100% 

tenaga saksi ahli 

bahasa

Pusbinmas

Evaluasi pemutakhiran 

pangkalan data materi 

kasus keterangan 

tenaga saksi ahli 

bahasa berbasis 

jaringan

Evaluasi pangkalan 

data materi kasus 

keterangan tenaga 

saksi ahli bahasa 

berbasis jaringan

Terevaluasinya 

pangkalan data materi 

kasus keterangan 

tenaga saksi ahli 

bahasa berbasis 

jaringan setiap enam 

bulan sekali

Pusbinmas

Rp 900.000,-

5. Penerjemahan Perencanaan

Perencanaan 

penerjemahan 

Layanan 

penerjemahan

Terwujudnya layanan 

penerjemahan

Pusbanglin

Pembuatan POS 

identifikasi

Mekanisme identifikasi Terwujudnya POS 

Identifikasi

Pusbanglin

Analisis kebutuhan 

teknologi/instrumen dan 

SDM pengelola fasilitasi 

layanan penerjemahan

Hasil kajian 

kebutuhan/instrumen 

dan SDM pengelola 

layanan penerjemahan

Terwujudnya 

kebutuhan 

teknologi/instrumen 

dan SDM

Pusbanglin/Set

ban

17

Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Identifikasi tenaga 

teknis penerjemah di 

lingkungan Badan 

Bahasa

Peta kompetensi 

tenaga teknis 

penerjemah di 

lingkungan Badan 

Bahasa

Teridentifikasinya 100% 

tenaga teknis 

penerjemah di 

lingkungan Badan 

Bahasa

Pusbanglin

Identifikasi organisasi 

penerjemah di 

Indonesia

Peta organisasi 

penerjemah di 

Indonesia

Teridentifikasinya 100% 

organisasi penerjemah 

di Indonesia 

Pusbanglin

Identifikasi lembaga 

penerjemah di 

Indonesia

Peta lembaga 

penerjemah di 

Indonesia

Teridentifikasinya 

minimal 50% lembaga 

penerjemah di 

Indonesia

Pusbanglin

Identifikasi tenaga 

teknis penerjemah di 

Indonesia

Peta tenaga teknis 

penerjemah di 

Indonesia

Teridentifikasinya 

minimal 40% tenaga 

teknis penerjemah di 

Indonesia

Pusbanglin

Identifikasi organisasi 

penerjemah di Asia

Peta organisasi 

penerjemah di Asia

Teridentifikasinya 

minimal 40% organisasi 

penerjemah di Asia

Pusbanglin

Pembangunan

Penyusunan standar 

kompetensi bagi 

tenaga teknis 

penerjemah

Standar kompetensi 

bagi tenaga teknis 

penerjemah

Terwujudnya standar 

kompetensi

Pusbanglin

18
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Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Pembuatan 

pangkalan data 

tenaga teknis, 

organisasi, dan 

lembaga penerjemah 

berbasis  jaringan

Pangkalan data 

tenaga teknis, 

organisasi, dan 

lembaga penerjemah 

berbasis jaringan

Terwujudnya pangkalan data Setban

Pembuatan kebijakan 

koordinasi dan 

fasilitasi serta 

regulasi 

penerjemahan

Kebijakan koordinasi 

dan fasilitasi serta 

regulasi 

penerjemahan

Terwujudnya kebijakan 

koordinasi dan fasilitasi serta 

regulasi penerjemahan

Pusbanglin/

Setban

Penyusunan indikator 

keberhasilan 

penerjemahan

Indikator 

keberhasilan 

penerjemahan

Tersusunnya indikator 

keberhasilan

Pusbanglin

Sosialiasi

Sosialisasi standar 

kompetensi bagi 

tenaga teknis 

penerjemah

Jumlah tenaga teknis 

penerjemah yang 

tersosialisasi standar 

kompetensi

Tersosialisasikannya standar 

kompetensi kepada minimal 

40% tenaga teknis penerjemah 

di lingkungan Badan Bahasa 

serta lembaga  dan organisasi 

penerjemah

Pusbanglin

Sosialisasi pangkalan 

data tenaga teknis, 

organisasi, dan 

lembaga penerjemah 

berbasis  jaringan

Pangkalan data 

tenaga teknis, 

organisasi, dan 

lembaga penerjemah 

berbasis jaringan 

tersosialisasi

Tersosialisasikannya pangkalan 

data kepada minimal 40% 

tenaga teknis penerjemah di 

lingkungan Badan Bahasa serta 

lembaga  dan organisasi 

penerjemah

Pusbanglin/

Setban
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Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Sosialisasi 

kebijakan 

koordinasi dan 

fasilitasi serta 

regulasi 

penerjemahan

Kebijakan koordinasi dan 

fasilitasi serta regulasi 

penerjemahan 

tersosialisasi

Tersosialisasikannya kebijakan 

koordinasi dan fasilitasi serta 

regulasi penerjemahan kepada 

minimal 40% tenaga teknis 

penerjemah di lingkungan 

Badan Bahasa serta lembaga  

dan organisasi penerjemah

Pusbanglin/

Setban

Implementasi

Standardisasi 

kompetensi 

tenaga teknis 

penerjemah

Jumlah tenaga teknis 

penerjemah yang 

terstandardisasi

Terstandardisasinya minimal 

40% tenaga teknis penerjemah 

di lingkungan Badan Bahasa 

serta lembaga  dan organisasi 

penerjemah

Pusbanglin

Pemutakhiran 

pangkalan data 

tenaga teknis, 

organisasi, dan 

lembaga 

penerjemah 

berbasis jaringan

Pangkalan data tenaga 

teknis, organisasi, dan 

lembaga penerjemah 

berbasis jaringan 

termutakhirkan

Termutakhirkannya pangkalan 

data tenaga teknis penerjemah 

di lingkungan Badan Bahasa 

serta lembaga  dan organisasi 

penerjemah setiap enam bulan 

sekali

Pusbanglin/

Setban

Penerapan 

kebijakan 

koordinasi dan 

fasilitasi serta 

regulasi 

penerjemahan

Jumlah tenaga teknis 

penerjemah serta 

lembaga dan organisasi 

penerjemah yang menjadi 

sasaran penerapan 

kebijakan koordinasi dan 

fasilitasi serta regulasi

Terlaksananya Kebijakan 

koordinasi dan fasilitasi serta 

regulasi penerjemahan kepada 

minimal 40% tenaga teknis 

penerjemah di lingkungan 

Badan Bahasa serta lembaga  

dan organisasi penerjemah

Pusbanglin/

Setban

20
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Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Pengukuran Kinerja

Evaluasi standar 

kompetensi tenaga 

teknis penerjemah

Jumlah tenaga teknis 

penerjemah yang 

terevaluasi

Terevaluasinya minimal 40% 

tenaga teknis penerjemah di 

lingkungan Badan Bahasa 

serta lembaga  dan 

organisasi penerjemah

Pusbanglin

Evaluasi 

pemutakhiran 

pangkalan data 

tenaga teknis, 

organisasi, dan 

lembaga penerjemah 

berbasis jaringan

Evaluasi pangkalan 

data tenaga teknis, 

organisasi, dan 

lembaga penerjemah 

berbasis jaringan

Terevaluasinya pangkalan 

data tenaga teknis 

penerjemah di lingkungan 

Badan Bahasa serta 

lembaga  dan organisasi 

penerjemah setiap enam 

bulan sekali

Pusbanglin

Evaluasi kebijakan 

koordinasi dan 

fasilitasi serta 

regulasi 

penerjemahan

Evaluasi jumlah tenaga 

teknis penerjemah 

serta lembaga dan 

organisasi penerjemah 

yang menjadi sasaran 

penerapan kebijakan 

koordinasi dan fasilitasi 

serta regulasi

Terevaluasinya Kebijakan 

koordinasi dan fasilitasi serta 

regulasi penerjemahan 

kepada minimal 40% tenaga 

teknis penerjemah di 

lingkungan Badan Bahasa 

serta lembaga  dan 

organisasi penerjemah

Pusbanglin/

Setban

Rp 900.000,-

6. Penyuntingan Perencanaan

Perencanaan 

penyuntingan

Layanan penyuntingan Terwujudnya layanan 

penyuntingan

Pusbinmas

Pembuatan POS 

identifikasi

Mekanisme identifikasi Terwujudnya POS Identifikasi Pusbinmas
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Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Analisis kebutuhan 

teknologi/instrumen dan 

SDM pengelola fasilitasi 

layanan penyuntingan

Hasil kajian 

kebutuhan/instrumen 

dan SDM pengelola 

layanan penyuntingan

Terwujudnya 

kebutuhan 

teknologi/instrumen 

dan SDM pengelola 

layanan penyuntingan

Setban

Identifikasi tenaga teknis 

penyunting di lingkungan 

Badan Bahasa

Peta kompetensi 

tenaga teknis 

penyunting di 

lingkungan Badan 

Bahasa

Teridentifikasinya 

100% tenaga teknis 

penyunting di 

lingkungan Badan 

Bahasa

Pusbinmas

Identifikasi organisasi 

penyunting di Indonesia

Peta organisasi 

penyunting di Indonesia

Teridentifikasinya 

100% organisasi 

penyunting di 

Indonesia 

Pusbinmas

Identifikasi lembaga 

penyunting di Indonesia

Peta lembaga 

penyunting di Indonesia

Teridentifikasinya 

minimal 100% 

lembaga penyunting di 

Indonesia

Pusbinmas

Identifikasi tenaga teknis 

penyunting di Indonesia

Peta tenaga teknis 

penyunting di Indonesia

Teridentifikasinya 

minimal 40% tenaga 

teknis penyunting di 

Indonesia

Pusbinmas

Pembangunan

Penyusunan standar 

kompetensi bagi tenaga 

teknis penyunting

Standar kompetensi 

bagi tenaga teknis 

penyunting

Terwujudnya standar 

kompetensi

Pusbinmas
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Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Pembuatan 

pangkalan data 

tenaga teknis, 

organisasi, dan 

lembaga penyunting 

berbasis jaringan

Pangkalan data 

tenaga teknis, 

organisasi, dan 

lembaga 

penyuntingan 

berbasis jaringan

Terwujudnya pangkalan data Setban

Pembuatan kebijakan 

koordinasi dan 

fasilitasi serta 

regulasi 

penyuntingan

Kebijakan koordinasi 

dan fasilitasi serta 

regulasi 

penyuntingan

Terwujudnya kebijakan 

koordinasi dan fasilitasi serta 

regulasi penyuntingan

Pusbinmas/

Setban

Penyusunan indikator 

keberhasilan 

penyuntingan

Indikator 

keberhasilan 

penyuntingan

Tersusunnya indikator 

penyuntingan

Pusbinmas

Sosialisasi

Sosialisasi standar 

kompetensi bagi 

tenaga teknis 

penyunting

Jumlah tenaga teknis 

penyunting yang 

tersosialisasi standar 

kompetensi

Tersosialisasikannya standar 

kompetensi kepada minimal 

40% tenaga teknis penyunting 

di lingkungan Badan Bahasa 

serta lembaga  dan organisasi 

penyuntingan

Pusbinmas

Sosialisasi pangkalan 

data tenaga teknis, 

organisasi, dan 

lembaga 

penyuntingan 

berbasis jaringan

Pangkalan data 

tenaga teknis, 

organisasi, dan 

lembaga penyunting 

berbasis jaringan 

tersosialisasi

Tersosialisasikannya 

pangkalan data kepada 

minimal 40% tenaga teknis 

penyunting di lingkungan 

Badan Bahasa serta lembaga  

dan organisasi penyuntingan

Pusbinmas
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Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Sosialisasi kebijakan 

koordinasi dan 

fasilitasi serta 

regulasi 

penyuntingan

Kebijakan koordinasi 

dan fasilitasi serta 

regulasi penyuntingan 

tersosialisasi

Tersosialisasikannya 

kebijakan koordinasi dan 

fasilitasi serta regulasi 

penyuntingan kepada 

minimal 40% tenaga 

teknis penerjemah di 

lingkungan Badan 

Bahasa serta lembaga  

dan organisasi 

penyunting

Pusbinmas/Set

ban

Implementasi

Standardisasi 

kompetensi tenaga 

teknis penyunting

Jumlah tenaga teknis 

penyunting yang 

terstandardisasi

Terstandardisasinya 

minimal 40% tenaga 

teknis penyunting di 

lingkungan Badan 

Bahasa serta lembaga  

dan organisasi 

penyuntingan

Pusbinmas

Pemutakhiran 

pangkalan data 

tenaga teknis, 

organisasi, dan 

lembaga penyunting 

berbasis jaringan

Pangkalan data 

tenaga teknis, 

organisasi, dan 

lembaga penyunting 

berbasis jaringan 

termutakhirkan

Termutakhirkannya 

pangkalan data tenaga 

teknis penyunting di 

lingkungan Badan 

Bahasa serta lembaga  

dan organisasi 

penyuntingan setiap 

enam bulan sekali

Pusbinmas/Set

ban
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Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Penerapan kebijakan 

koordinasi dan fasilitasi 

serta regulasi 

penyuntingan

Jumlah tenaga teknis 

penyunting serta 

lembaga dan 

organisasi 

penyuntingan yang 

menjadi sasaran 

penerapan kebijakan 

koordinasi dan 

fasilitasi serta 

regulasi

Terlaksananya 

Kebijakan koordinasi 

dan fasilitasi serta 

regulasi penyuntingan 

kepada minimal 40% 

tenaga teknis 

penyunting di 

lingkungan Badan 

Bahasa serta lembaga  

dan organisasi 

penyuntingan

Pusbinmas/Set

ban

Pengukuran Kinerja

Evaluasi standar 

kompetensi tenaga 

teknis penyunting

Jumlah tenaga teknis 

penyunting yang 

terevaluasi

Terevaluasinya minimal 

40% tenaga teknis 

penyunting di 

lingkungan Badan 

Bahasa serta lembaga  

dan organisasi 

penyuntingan

Pusbinmas

Evaluasi pemutakhiran 

pangkalan data tenaga 

teknis, organisasi, dan 

lembaga penyuntingan 

berbasis jaringan

Evaluasi pangkalan 

data tenaga teknis, 

organisasi, dan 

lembaga 

penyuntingan 

berbasis jaringan

Terevaluasinya 

pangkalan data tenaga 

teknis penyunting di 

lingkungan Badan 

Bahasa serta lembaga  

dan organisasi 

penyuntingan setiap 

enam bulan sekali

Pusbinmas/Set

ban
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Lanjutan Tahapan Kerja Rencana AksiLanjutan Tahapan Kerja Rencana Aksi

Rencana Aksi Output Tahapan Kerja Outcome Kriteria Keberhasilan Pen. Jawab

Evaluasi kebijakan 

koordinasi dan fasilitasi 

serta regulasi 

penyuntingan

Evaluasi jumlah 

tenaga teknis 

penyunting serta 

lembaga dan 

organisasi 

penyuntingan yang 

menjadi sasaran 

penerapan kebijakan 

koordinasi dan 

fasilitasi serta regulasi

Terevaluasinya 

Kebijakan koordinasi 

dan fasilitasi serta 

regulasi penyuntingan 

kepada minimal 40% 

tenaga teknis 

penyunting di 

lingkungan Badan 

Bahasa serta lembaga  

dan organisasi 

penyunting

Pusbinmas/Set

ban

Rp 900.000,-
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CAPAIAN REFORMASI BIROKRASI
(2010-2012)

1. Tata kelola penyelenggaraan pelayanan tes UKBI yang
komprehensif

2. Lembaga calon TUK UKBI teridentifikasi

3. Hasil kajian kebutuhan teknologi dan sumber daya manusia
pengelola tes UKBI

4. POS fasilitasi BIPA

5. Pedoman teknis fasilitasi BIPA

6. Data lembaga, organisasi, dan pengajar BIPA di dalam dan
luar negeri

PENANGGUNG JAWABPENANGGUNG JAWAB

Pengarah : Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 
Koordinator : Sekretaris Badan Pengembangan dan Pembinaan 

Bahasa 
Penanggung Jawab :1)  UKBI Dalam Jaringan

Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan
2)  Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing 

(BIPA)
Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan

3)  Pendampingan bahasa dalam penyusunan 
rancangan peraturan perundang-undangan dan 
dokumen negara
Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan

4)  Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum
Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan

5)  Penerjemahan
Kepala Pusat Pengembangan dan Pelindungan 

6)  Penyuntingan
Kepala Pusat Pembinaan dan Pemasyarakatan
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ANGGARAN

No Kegiatan Anggaran

1 Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI) 
Dalam Jaringan

Rp 4.150.000,-

2 Fasilitasi Bahasa Indonesia bagi Penutur Asing 
(BIPA)

Rp 5.825.000,-

3 Pendampingan bahasa dalam penyusunan 
rancangan peraturan perundang-undangan dan 
dokumen negara

Rp 900.000,-

4 Saksi ahli bahasa di lembaga penegakan hukum Rp 900.000,-

5 Penerjemahan Rp 900.000,-

6 Penyuntingan Rp 900.000,-

TOTAL Rp 13.575.000,-

Terima kasih


