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Pengantar
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan
rahmat-Nya Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan
(BPMRPK) dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)Tahun
2018. Laporan ini merupakan pertanggungjawaban BPMRPK atas pelaksanaan
tugas
pokok
dan
fungsinya
dalammelaksanakan
pengkajian
dan
pengembanganmedia radiountuk pendidikan, sebagaimana diatur dalam
Permendikbud no. 72 tahun 2016, tanggal 7 Januari2016 tentang Organisasi dan
Tata Kerja BPMRPK. Pertanggungjawaban ini berisikan Pengukuran Kinerja
Kegiatan selamaJanuari – DesemberTahun 2018. Di dalam laporan ini disajikan
target dan capaian kinerja BPMRPK selamatahun 2018 yang meliputi Rencana
Kinerja Tahunan (RKT) 2018, Pengukurankinerjaatas pencapaian sasaran strategis
“Terlaksananya Pengembangan dan Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan dan
Kebudayaan berbasis audio/radio”, yang dijabarkan dalam tujuan strategistahun
2018 “Meningkatnya pengembangan dan pendayagunaan media audio dan radio
untuk menunjang kualitas, proses, dan hasil pendidikan dan kebudayaan”,dan
kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna mendukung tercapainya7 Misi
BPMRPK:
1. Menganalisis model media audio dan radio untuk pendidikan dan
kebudayaan;
2. Merancang model media audio dan radio untuk pendidikan dan
kebudayaan;
3. Membuat model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
4. Mendayagunakan sarana dan peralatan media audio dan radio;
5. Memberikan fasilitasi pengembangan model media audio dan radio untuk
pendidikan dan kebudayaan;
6. Mengevaluasi pengembangan model media audio dan radio untuk
pendidikan dan kebudayaan;
7. Melaksanakan urusan ketatausahaan Balai.
Dengan dukungan alokasi anggaran pendidikan yang setiap tahun secara bertahap
terus ditingkatkan oleh Pemerintah, secara bertahap pula telah dilaksanakan
berbagai program kerjadalam rangka pengkajian dan pengembanganmedia radio
untuk pendidikansebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja BPMRPK Tahun
2018, serta Rencana Strategis BPMRPK 2015 – 2019. Untuk masing-masing
kegiatan di tahun anggaran 2018 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan(IKK)
sebanyak 4 IKK BPMRPK, yang diarahkan pada pencapaian 4 IKK Pustekkom
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Kemdikbud yaitu, 1)Jumlah kumulatif model media berbasis audio/radio, 2)
Jumlah kumulatif bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK, 3) Jumlah
kumulatif SDM yang terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK
untuk pendidikan dan kebudayaan, 4) Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan
TIK untuk e-pembelajaran, sehingga evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi
jelas, terukur, dan akuntabel.
Dengan kerja keras serta dukungan dari seluruh pihak,secara umum BPMRPKtelah
merealisasikan beberapa target kinerja yang ditetapkan pada masing-masing
program kerjaselamatahun 2018 dengan tingkat capaian kinerja fisik116,15% dan
serapan anggaran93,98%.Perbedaan presentase ketercapaian kinerja dengan
anggaran dikarenakan adanya efisiensi pada beberapa pos biaya pelaksanaan
kegiatan seperti belanja bahan, biaya paket meeting, dan biaya jasa lainnya, serta
optimalisasi pada kinerja Balai, dalam rangka perluasan akses pemanfaatan TIK
khususnya media audio pembelajaran.
Melalui laporan ini, BPMRPK berharap dapat memberikan gambaran objektif
tentang kinerja selamatahun 2018. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat
menjadi acuan dalam merencanakan dan melaksanakankinerja, sekaligus
menyusun kebijakan selanjutnya dalam menyelesaikan seluruh target jangka
menengah sampai dengan akhir tahun 2019,sesuai dengan tugas dan fungsi balai
sebagai pengembang media audio/radio untuk pendidikan.
Kepada semua pihak yang telah terlibat dalam proses penyusunan laporan ini, baik
dalam bentuk kontribusi data, kontribusi penulisan laporan, maupun bentuk
kontribusi lainnya, kami ucapkan terima kasih.
Yogyakarta, 18 Januari2019
Kepala BPMRPK

Dr. Bambang Utoyo, M.Pd
NIP. 19620616 198412 1 001
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Ikhtisar Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan
(BPMRPK) Tahun 2018,adalah Laporan Kinerja yang berisi pertanggungjawaban
BPMRPK selama Januari - Desember2018, dalam mencapai tujuan/sasaran
strategisnya.
Kinerja BPMRPKdiukur melalui capaianPenetapan Kinerja yang telah mengacu
padaRencana Strategis (Renstra) 2015-2019, yang disusun secara
berjenjang/hirarkhis berdasarkan renstra Kemdikbud 2015-2019, renstra Setjen
Kemdikbud 2015-2019, dan renstra Pustekkom Kemdikbud 2015-2019.
Tugas dan fungsi BPMRPK diadakan guna mendukung kegiatan pengembangan
dan pendayagunaan TIK untuk untuk pendidikan dan kebudayaan, yang menjadi
tugas dan fungsi kelembagaan Pustekkom Kemdikbud.
Renstra menetapkan 7 (tujuh) misi BPMRPK tahun 2015–2019, yaitu:
1. Menganalisis model media audio dan radio untuk pendidikan dan
kebudayaan;
2. Merancang model media audio dan radio untuk pendidikan dan
kebudayaan;
3. Membuat model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;
4. Mendayagunakan sarana dan peralatan media audio dan radio;
5. Memberikan fasilitasi pengembangan model media audio dan radio untuk
pendidikan dan kebudayaan;
6. Mengevaluasi pengembangan model media audio dan radio untuk
pendidikan dan kebudayaan;
7. Melaksanakan urusan ketatausahaan Balai.
Untuk mengukur pencapaian tujuh misi tersebut, Renstra menetapkan 4Indikator
Kinerja Kegiatan (IKK) yang dijabarkan melalui target dan pencapaiannya setiap
tahun, seperti yang dipaparkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai 2018.
Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) adalah ukuran kinerja yang harus dicapai yang
berbentuk kegiatan untuk mencapai hasil keluaran(output) yang ditetapkan. Ukuran
keberhasilan kinerja BPMRPK tahun 2018 dinilai melalui pencapaian 4 program
kerja:
(1) Pengembangan modelmedia audio/radio pendidikan, (2)
Pembuatanbahan belajar audio/radio pendidikan, (3) Fasilitasi peningkatan
sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam mengembangkan dan
memanfaatkan media audio/radio untuk pendidikan, (4) Satuan pendidikan yang
menerapkan TIK untuk E-Pembelajaran.
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Adapun selamatahun 2018 ini, implementasi dari program kerja BPMRPK
meliputi:
(1)Model Media Pendidikan Berbasis TIK, didukung oleh indikator-indikator:






Analisis Kebutuhan Model Media Audio Pembelajaran (untuk Tunanetra)
Perancangan Model Media Audio Pembelajaran (untuk Tunanetra)
Pembuatan Prototipa Model Media Audio Pembelajaran
Penerapan Model Media Audio Pembelajaran
Evaluasi Penerapan Model Media Audio Pembelajaran

Capaian kinerja sebesar 166,67% dari keseluruhan proses pengembangan
modelyang menghasilkan5model media audio pembelajaran untuk siswa
Tunanetra (Cermin 4 Sahabat, Si Juara, Cinta Bahasaku, Buka Suara, dan
UNBA) dengan capain anggaran 84,94% dengan efisiensi pada biaya belanja
bahan, belanja perjalanan dinas, paket meeting, dan belanja jasa profesi.
(2) Bahan Belajar Berbasis TIK untuk Pembelajaran (Konten & Aplikasi),
didukung oleh indikator-indikator:

Pengembangan Bahan
Belajar Berbasis
Audio/Radio Pembelajaran
untuk PAUD

Capaiannya
sebesar
100%
dengan
menghasilkan
60
program Media Audio untuk
PAUD yang terdiri dari 20
program audio Matahari, 20
program audio Ceria, dan 20
program audio ABC.

Pengembangan Bahan
Belajar Berbasis
Audio/Radio Pembelajaran
untuk Tunanetra

Capaiannya sebesar 100% ,
dengan hasil sebanyak 100
bahan belajar Audio Book untuk
Tunanetra jenjang pendidikan
SMP dan SMA.

Produksi Bahan Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pendidikan dan
Pengetahuan Umum

Capaiannya sebesar 100% yang
menghasilkan 110 bahan belajar
berupa program bahan belajar
berbahasa
Inggris
“Smart
English Today (SET)” untuk
jenjang pendidikan SMP dan
SMA.
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Capaiannya
sebesar 100%
dengan
menghasilkan
150
bahan
belajar
pendidikan
karakter dengan 3 tema dasar
yaitu
budaya
(Program
Tamadun
Adun),
musik
(Program Aku Cinta Musik),
dan sejarah (Program Sang
Legenda).

Produksi Bahan Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pendidikan Karakter

Total capaian kinerja sebesar 100% dari keseluruhan pembuatan bahan belajar
media audio yang menghasilkan 420 bahan belajar dengan capain anggaran
90,04% dengan efisiensi pada biaya belanja bahan, belanja jasa lainnya, dan
belanja barang non operasional lainnya (penggandaan).
(3) SDM yang Terampil dalam Mengembangkan dan Memanfaatkan TIK untuk EPembelajaran dan E-Administrasi, didukung oleh indikator-indikator:
a. Fasilitasi SDM yang Terampil dalam Pemanfaatan TIK Berbasis
Audio/Radio:
 Bimbingan Teknis Penulisan Naskah Audio Pembelajaran
 Bimbingan Teknis Produksi Media Audio Pembelajaran
 Bimbingan Teknis Pendayagunaan Siaran Radio Pendidikan untuk
Pendidik & Tenaga Kependidikan
 Bimbingan Teknis Pemanfaatan Siaran Radio Pendidikan untuk
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
b. SDM yang Terampil dalam Mengembangkan dan Memanfaatkan TIK untuk
E-Administrasi:





Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Pengembangan Kompetensi
Diri
Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Ketatausahaan
Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Penulisan Karya Ilmiah
Peningkatan Motivasi Kinerja Karyawan

Capaian kinerja sebesar 103,49% dengan menghasilkan 474 SDM terampil
pengembang & pemanfaatan TIK berbasis Audio/Radio dan SDM terampil
administrasi, dengan capain anggaran 98,32% dengan efisiensi pada belanja
bahan, dan belanja perjalanan dinas paket meeting.
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(4) Satuan Pendidikan yang Menerapkan TIK untuk E-Pembelajaran:
a. Satuan Pendidikan yang Menerapkan Model Pembelajaran Inovatif







Studi Kelayakan Lokasi Sekolah
Sosialisasi Produk
Bimtek Pemanfaatan Produk
Monev Hasil Pemanfaatan
Pelaksanaan Siaran Radio Pendidikan
Penilaian Produk Bahan Siar Radio Pendidikan

b.Sekolah yang Memanfaatkan Sarana Produksi dan Peralatan Siaran untuk EPembelajaran



Pemanfaatan Studio Produksi
Pemanfaatan Slot Siaran Radio

Capaian kinerja sebesar 110,58% dengan termanfaatkannya produk audio
pembelajaran Paud di 525 satuan pendidikan TK/Paud dari 21 Kabupaten 3T;
30 sekolah TK/Paud, SD, & SMP yang memanfaatkan sarana produksi; 20
satuan pendidikan SD& SMPyang memanfaatkan slot siaran radio. Capaian
anggaran yang dipergunakan sebesar90,9% dengan efisiensi pada belanja
bahan, paket meeting, dan perjalanan dinas.
Seluruh pelaksanaan program kerja dalam mencapai sasaran strategis Balai,
ditunjang dengan fungsi layanan ketatausahaan di bidang audio pembelajaran,
yang meliputi kegiatan:
a. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
b. Layanan Internal
c. Layanan Perkantoran
yang keseluruhannya selama tahun 2018dapat terlaksana 100% secara fisik selama
12 bulan layanan pengembangan model media audio pembelajaran dengan total
capaian anggaran layanan ketatausahaan sebesar96,83%dengan efisiensi pada
belanja bahan.
Total capaian kinerja BPMRPK selamatahun 2018 sebesar 116,15% dengan total
anggaran yang terealisasi sebesar 93,98%.
Dalam Renstra BPMRPK 2015-2019 telah ditetapkan target-target berdasar 4
indikator kinerja yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran 2019.
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Dari realisasi kinerja tahun 2018 dapat disimpulkan tingkat ketercapaian indikator
kinerja BPMRPK dari tahun anggaran 2015 sampai dengan 2018 sebagai berikut:
1. Indikator Kinerja: Jumlah kumulatif model media pendidikan berbasis
audio/radio (Model Media Pendidikan Berbasis TIK).
Target jangka menengah 2015- 2019 sebanyak 15 model media audio/radio
pendidikan, sampai dengan tahun 2018 ini telah tercapai 14 model dengan
perincian sebagai berikut:
Tahun 2015
3 model media audio
pembelajaran untuk Paud
Model Gelaria, Model AKSI,
Model Permata Nusantara.

Tahun 2016
3 model media audio pembelajaran
untuk Paud

Tahun 2017
3 model media pembelajaran
untuk PLB Tunanetra
Model Media Tes Audio Digital
untuk tunanetra (Meta Digit),
Virtual Braille English Audio for
Reading Skill (VB Ears), dan
Smart Mobile Interactive
Learning (Smile)

Tahun 2018
5 model media audio pembelajaran
untuk Tunanetra

Model ABC, Matahari, dan Ceria

Model Cernin 4 Sahabat, Si Juara,
Cinta Bahasaku, Buka Suara,
UNBA.

Sisa 1 model yang belum tercapai akan dilanjutkan pada tahun 2019.
2. Indikator Kinerja: Jumlah kumulatif bahan belajar/media pembelajaran

berbasis TIK (Bahan Belajar berbasis TIK untuk pembelajaran Konten &
Aplikasi)
Target jangka menengah 2015- 2019 sebanyak 2.880 bahan belajar audio,
sampai dengan tahun 2018 ini telah tercapai 3.341 bahan belajar. Jumlah bahan
belajar kumulatif sampai dengan 2018 yang melebihi target Renstra
dikarenakan pada tahun 2015 – 2016 penggandaan produk audio ikut dihitung
sebagai satuan bahan belajar. Tetapi sebenarnya jumlah riil realisasi bahan
belajar sampai dengan tahun 2018 sebanyak 2.481bahan belajar. Sehingga
sisa bahan belajar yang masih harus dicapai sebanyak 401 bahan belajar yang
akan dilanjutkan sampai dengan tahun 2019.
3. Indikator

Kinerja: Jumlah kumulatif SDM yang terampil dalam
mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk pendidikan (SDM yang terampil
dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk E-Pembelajaran & EAdministrasi)
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Target jangka menengah 2015 - 2019 sebanyak 1.680 Orang SDM yang
terampil mengembangkan dan memanfaatan TIK untuk E-pembelajaran dan EAdministrasi. Sampai dengan tahun 2018 ini telah terealisasi sebanyak 1.988
Orang. Jumlah realisasi yang sudah mencapai lebih dari 100% ini dikarenakan
adanya optimalisasi peningkatan kemampuan SDM pemanfaatan media audio
dan SDM E-Administrasi sesuai dengan kebutuhan Balai. Meskipun demikian
untuk tahun 2019 BPMRPK tetap menetapkan target untuk menambah jumlah
SDM yang terampil mengembangkan dan memanfaatan media audio, dalam
rangka mendukung terealisasinya perluasan akses pendidikan.
4. Indikator Kinerja: Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan TIK untuk e-

Pembelajaran.
Target jangka menengah 2015 – 2019 sebanyak 520 Satuan Pendidikan setiap
tahunnya yang baru mulai dilaksanakan pada tahun 2017 dengan adanya
perubahan indikator kinerja dari Jumlah Jam Siaran Radio Pendidikan pada
tahun 2015-2016 menjadi Jumlah satuan pendidikan yang mengakses dan/atau
memanfaatkan siaran radio pendidikan. Rintisan perubahan indikator kinerja
dan targetnya ini mulai dilaksanakan tahun 2016 dengan menghasilkan 250
satuan pendidikan yang mengakses/memanfaatkan siaran radio pendidikan
berdasar
jumlah
pengakses
website
dan
streaming
radioedukasi.kemdikbud.go.id dan pendengar serta pengisi siaran terestrial
radio edukasi. Mulai tahun 2017 indikator kinerja satuan pendidikan diperluas
menjadi Jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan TIK untuk ePembelajaran, artinya tidak hanya memanfaatkan siaran radio pendidikan tapi
juga memanfaatkan semua media audio pembelajaran BPMRPK, yang
terealisasi sebanyak 544 satuan pendidikan dari rencana target 520 satuan
pendidikan. Tahun 2018 ini terealisasi 575 satuan pendidikan dari target 520
satuan pendidikan baik TK/Paud, SD, dan SMP.
Untuk capaian outcome 2015-2019 sebanyak 520 satuan pendidikan yang
melaksanakan E-pembelajaran berbasis media audio/radio baru dalam tahap
perintisan sekolah model pada tahun 2018 ini dan telah terealisasi sebanyak 525
satuan pendidikan TK/Paud sebagai rintisan sekolah model media audio Paud
(Mapaud). Sementara hasil satuan pendidikan yang mengakses siaran radio
pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya masih belum dapat dievaluasi sejauh
mana bahan belajar yang mereka akses/unduh dapat dimanfaatkan di sekolahsekolah.
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Matrik Capaian Kinerja Renstra 2015
- 2019
Bahan Belajar,
2016, 1,821

Bahan Belajar,
2018, 2,481

Bahan Belajar,
2017, 2,061
SDM, 2017, 1,514

SDM, 2018, 1,988
Satuan
Pendidikan, 2018,
1,371

Satuan
Pendidikan, 2017,
794

Bahan Belajar,
2015, 770

SDM, 2016, 814
Satuan
Pendidikan, 2016,
Satuan
SDM, 2015, 374
250
Pendidikan, 2015,
Model, 2017, 9
Model, 2015, 3 -Model, 2016, 6

Model

Model, 2018, 14

Bahan Belajar

Adapun hambatan/kendala paling menonjol yang dihadapi BPMRPK dalam
merealisasikan indikator kinerja taun 2018 terutama dalam perealisasian indikator
kinerja model media radio pendidikan dikarenakan sampai dengan tahun 2018 ini
belum terlihat nyata ketermanfaatannya secara riil di satuan-satuan pendidikan
akibat belum terjalinnya sinergi yang sistematis dengan instansi calon pengguna.
Untuk mengantisipasinya, di tahun 2019 telah direncanakan untuk meneruskan
penyebarluasan dan monitoring/pemantauan pemanfaatannya sebagai rintisan
sekolah model yang memanfaatkan media audio pembelajaran BPMRPK
khususnya di tingkat TK/Paud dan PLB Tunanetra di seluruh Indonesia, yang
merupakan calon pengguna potrnsial dari model media audio pembelajaran. Hasil
pemantauan pemanfaatan media audio pembelajaran yang dikembangkan
BPMRPK tersebut selanjutnya akan dievaluasi yang hasilnya akan digunakan
sebagai rekomendasi untuk menjadi sekolah model berbasis audio.
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Bab I
Pendahuluan
A. GambaranUmum
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan
(BPMRPK) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud)
merupakan salah satu unit pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kemendikbud,
yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pusat Teknologi
Informasi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) di bidang pengembangan
dan pendayagunaan teknologi dan informasi untuk pendidikan. BPMRPK
berperan dalam mensukseskan program pemerintah di bidang pendidikan.
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan berdiri pada tanggal 11
September 1980 berdasarkan Kepmendikbud Nomor 222g/O/1980 dengan
nama Balai Produksi Media Radio (BPMR) Yogyakarta. Sejak tanggal 18 Juli
2003 berdasarkan Kepmendiknas Nomor 103/O/2003 bertambah fungsi
menjadi Balai Pengembangan Media Radio Yogyakarta yang tugas fungsinya
bukan sekedar memproduksi media audio pembelajaran tetapi juga
mengembangkan model media audio pembelajaran. Pada tanggal 17 April 2012
berdasarkan Permendikbud Nomor 23 Tahun 2012 berubah nama menjadi Balai
Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) yang memiliki tugas dan
fungsi mengembangkan model dan format sajian media audio/radio untuk
pendidikan. Berdasar Permendikbud No 072 Tahun 2016 tertanggal 07 Januari
2016 berganti nama dengan penambahan cakupan kebudayaan menjadi Balai
Pengembangan Media Radio Pendidikan & Kebudayaan (BPMRPK), yang
bertugas melakukan pengkajian dan pengembangan model dan format media
audio/radio untuk pendidikan untuk seluruh jenis, jalur, dan jenjang pendidikan
di Indonesia.
BPMRPK secara khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan
berupa media pembelajaran yang berkualitas, tersebar luas dan sesuai kondisi
infrastruktur TIK di daerah, serta media pembelajaran yang sesuai karakteristik
wilayah tersebut. Wilayah Indonesia yang sangat luas dan memiliki beragam
suku bangsa, bahasa, dan agama serta kondisi infrastruktur beberapa daerah
yang belum memadai seperti di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal),
sangat sesuai untuk dikembangkan dan dimanfaatkan media pembelajaran
audio dan radio.
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B.

Dasar Hukum
Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPMRPK, berdasarkan:
a. Undang- Undang No.1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
b. Peraturan Pemerintah No. 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan
Kinerja
c. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas
Pemerintah (SAKIP)
d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2012
tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan
Kebudayaan.
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan no 23 tahun 2012 tanggal 17
April 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan Media
Radio Pendidikan.
f. Permenpan No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,
Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Review Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No 072 Tahun 2016 tanggal
07 Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengembangan
Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 9 Tahun 2016, tentang
Sistem Akuntabilitas Pemerintah di Lingkungan Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan.
i. DIPA BPMRPK No. SP DIPA – 023.01.2.208803/2018 tanggal 5 Desember
2017

C. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi
BPMRPK mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas
Melaksanakan pengembangan media audio dan radio untuk pendidikan
dan kebudayaan.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPMRPK menyelenggarakan fungsi:
a.
b.
c.
d.
e.
f.

Analisis model media audio dan radio;
perancangan model media audio dan radio;
pembuatan model media audio dan radio;
pendayagunaan sarana dan peralatan media audio dan radio;
fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media audio dan radio;
evaluasi pengembangan model media audio dan radio;
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g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai.
3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi BPMRPK berdasarkan Permendikbud Nomor 72 tahun
2016 adalah sebagai berikut:
Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan,
keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, persuratan, kearsipan, hubungan
masyarakat, barang milik negara, dan kerumahtanggaan BPMRPK.
Seksi Perancangan Model mempunyai tugas melakukan analisis,
perancangan, implementasi, dan evaluasi model serta fasilitasi pemanfaatan
media audio dan radio.
Seksi Produksi Model mempunyai tugas melakukan pembuatan model,
pendayagunaan sarana dan peralatan, dan fasilitasi pengembangan media
audio dan radio.
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan
sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Struktur organisasi Balai Pengembangan
digambarkan dalam bagan sebagai berikut:

Media

Radio

Pendidikan

Kepala
BPMRPK
Kepala Sub Bagian
Tata Usaha

Kepala Seksi
Perancangan Model

Kepala Seksi
Produksi Model

Kelompok Jabatan
Fungsional

D. Permasalahan Utama
Yang menjadi permasalahan atau tantangan utama bagi BPMRPK
Kemendikbud dalam rangka mengembangkan model media audio dan radio untuk
3

pendidikan sampai dengan tahun 2018 ini,adalah belum tersebarluaskannya secara
merata media audio pembelajaran BPMRPK. Sehingga tantangannya adalah
bagaimana BPMRPK dapat secara konsisten menyebarluaskan media audio secara
efektif dan efisien, agar dapat dimanfaatkan secara merata dan berkelanjutan di
seluruh wilayah Indonesia, khususnya di daerah 3T dan satuan-satuan pendidikan
berkebutuhan khusus Tunanetra serta pendidikan anak usia dini.
Permasalahan atau tantangan utama dapat diperinci sebagai berikut:
1. Sistem/ mekanisme penyebarluasan media audio pembelajaran yang efektif dan
efisien,
2. Kendala pada kontinyuitas pemanfaatan media audio di satuan pendidikan yang
sudah mendapatkan produk audio pembelajaran dari BPMRPK, karena belum
adanya mekanisme pemantauan yang terintegrasi dan kendala sara komunikasi
khusunya di daerah 3T, dan
3. Kendala dalam menjangkau daerah yang masuk 3T, sebagai pengguna yang
dianggap paling potensial untuk media audio/radio, karena UPT yang terkadang
masih dianggap bercakupan lokal (bukan nasional).
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Bab II
Perencanaan Kinerja
BPMRPK menyusun rencana kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja tingkat
unit organisasi Eselon III yang merupakan penugasan dari Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan & Kebudayaan kepada Kepala Balai Pengembangan Media
Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK), untuk melaksanakan
program/kegiatandengan indikator kinerja kegiatan selama tahun berjalan.
Perjanjian Kinerja ini sebagai komitmen awal Kepala BPMRPK sebagai
penanggungjawab kegiatan di lingkungan BPMRPK kepada Sekretaris Jenderal
untuk mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel,
serta berorientasi pada hasil untuk mencapai sasaran srategis “Terlaksananya
pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK)
untuk pendidikan melalui media audio/radio”. Perealisasian sasaran strategis ini
didukung oleh 4 (empat) indikator kinerja yang meliputi indikator kinerja
program/outcome dan indikator kinerja kegiatan/output, target kinerja, serta target
anggaran, dari total PAGU awal sebesar Rp 10.836.632.000,- yang diperjanjikan
kinerja sebesar Rp 5.119.904.000, dengan rincian sebagai berikut:
1. Jumlah kumulatif model media pendidikan berbasis audio/radio
adalah jumlah keseluruhan dari model yang mendayagunakan media audio/radio
yang dikembangkan melalui prosedur operasional pengembangan model, untuk
sasaran dan konten yang telah ditetapkan pada kurun waktu atau periode tertentu.
Pada awal tahun 2018 ditargetkan sebanyak 3 model dengan anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp 744.793.000,-. Perealisasian target indikator kinerja
tersebut didukung oleh output Model Media Pendidikan Berbasis TIK. Adapun
langkah-langkah perealisasiannya melalui tahapan /kegiatan sebagai berikut:
a. Analisis Kebutuhan Model Media Audio Pembelajaran
b. Perancangan Model Media Audio Pembelajaran
c. Pembuatan Prototipa Model Media Audio Pembelajaran
d. Penerapan Model Medai Audio Pembelajaran
e. Evaluasi Penerapan Model Media Audio Pembelajaran.
2. Jumlah kumulatif bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK
adalah jumlah keseluruhan dari bahan belajar dalam bentuk media berbasis
audio/radio untuk sasaran tertentu, dan konten yang diproduksi pada kurun waktu
atau periode tertentu.

5

Pada awal tahun 2018 ditargetkan sebanyak 420 bahan belajar dengan anggaran
yang dialokasikan sebesar Rp1.973.831.000,-. Perealisasian target indikator
kinerja tersebut didukung oleh output Bahan Belajar berbasis TIK untuk
pembelajaran (Konten & Aplikasi). Adapun langkah-langkah perealisasiannya
melalui tahapan / kegiatan sebagai berikut:
a. Pengembangan Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pembelajaran untuk
PAUD
b. Pengembangan Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pembelajaran untuk
Tunanetra
c. Produksi Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pendidikan dan Pengetahuan
Umum
d. Produksi Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pendidikan Karakter
3. Jumlah kumulatif SDM yang terampil dalam mengembangkan dan
memanfaatkan TIK untuk pendidikan
adalah jumlah keseluruhan dari SDM yang telah mengembangkan dan atau
memanfaatkan TIK berbasis media audio/ radio pada kurun waktu atau periode
tertentu.
Pada awal tahun 2018 ditargetkan sebanyak 458 Orang dengan anggaran yang
dialokasikan sebesar Rp756.431.000,-. Perealisasian target indikator kinerja
tersebut didukung oleh output SDM yang terampil dalam mengembangkan dan
memanfaatkan TIK untuk E-Pembelajaran & E-Administrasi. Adapun langkahlangkah perealisasiannya melalui tahapan/ kegiatan sebagai berikut:
a. Bimbingan Teknis Penulisan Naskah Media Audio Pembelajaran
b. Bimbingan Teknis Produksi Media Audio Pembelajaran
c. Bimbingan Teknis Pendayagunaan Siaran Radio Pendidikan untuk Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
d. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Siaran Radio Pendidikan untuk Pendidikdan
Tenaga Kependidikan
e. Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Pengembangan Kompetensi Diri
f. Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Ketatausahaan
g. Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Penulisan Karya Ilmiah
h. Pelatihan Pemrograman My Sql
4. Jumlah satuan pendidikan. yang menerapkan TIK untuk e-Pembelajaran
adalah jumlah keseluruhan dari lembaga pendidikan dari berbagai jalur dan
jenjang yang telah menerapkan TIK untuk pembelajaran berbasis audio/ radio
pada kurun waktu atau periode tertentu.
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Pada awal tahun 2018 ditargetkan sebanyak 520 sekolah dengan anggaran yang
dialokasikan ebesar Rp1.644.849.000,-. Perealisasian target indikator kinerja
tersebut didukung oleh output Satuan pendidikan yang menerapkan TIK untuk EPembelajaran. Adapun langkah-langkah perealisasiannya melalui tahapan/
kegiatan sebagai berikut:
a. Studi Kelayakan Lokasi Sekolah
b. Sosialisasi Produk
c. Bimtek Pemanfaatan Produk
d. Monev Hasil Pemanfaatan
e. Pelaksanaan Siaran Radio Pendidikan
f. Penilaian Produk Bahan Siar Radio Pendidikan
g. Pemanfaatan Studio Produksi
h. Pemanfaatan Slot Siaran radio
NO
1

SASARAN
STRATEGIS
(1)
Terlaksananya
pengembangan
dan
pendayagunaan
teknologi
informasi dan
komunikasi
(TIK) untuk
pendidikan
berbasis audio/
radio

INDIKATOR
KINERJA
(2)
1. Jumlah kumulatif
model media
berbasis audio/radio

TARGET
KINERJA
(3)
3 Model

Output:
Model media
pendidikan berbasis
TIK
2. Jumlah kumulatif
bahan belajar/media
pembelajaran
berbasis TIK

3 Model

Rp
744.793.000,-

420 Bahan
Belajar

Rp
1.973.831.000,-

Output:
Bahan Belajar
berbasis TIK untuk
pembelajaran
(Konten dan
Aplikasi)
3. Jumlah kumulatif
SDM yang terampil
dalam
mengembangkan
dan memanfaatkan
TIK untuk
pendidikan dan
kebudayaan

420 Bahan
Belajar

Rp
1.973.831.000,-

458 Orang

Rp
756.431.000,-
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ANGGARAN
(4)
Rp
744.793.000,-

Output:
SDM yang terampil
dalam
mengembangkan
dan memanfaatkan
TIK untuk EPembelajaran dan EAdministrasi
4. Jumlah satuan
pendidikan yang
menerapkan TIK
untuk
e-Pembelajaran
Output:
Satuan pendidikan
yang menerapkan
TIK untuk EPembelajaran
Outcome:
Jumlah satuan
pendidikan yang
melaksanakan Epembelajaran berbasis
media audio/radio

458 Orang

Rp
756.431.000,-

520
Sekolah

Rp
1.644.849.000,-

520 Sekolah

Rp
1.644.849.000,-

520 Satuan Pendidikan

Perjanjian Kinerja Tingkat Unit Eselon III di BPMRPK tahun 2018 ini tidak
mengalami perubahan (tidak ada revisi) dalam hal anggaran maupun target kinerja.
Tetapi dengan adanya pergantian kepala BPMRPK pada bulan April 2018 dari Drs.
Aristo Rahadi, M.Pd kepada Dr. Bambang Utoyo, M.Pd., maka Perjanjian Kinerja
Kepala BPMRPK mengalami revisi pada penanggungjawab atau pejabat
penandatangan.
Untuk merealisasikan target kinerja yang telah direncanakan/diperjanjikan tersebut,
ditetapkan langkah-langkah aksi (action plan) dari 4 target kinerja yang telah
ditetapkan berupa penjadwalan pelaksanaan kegiatan penunjang indikator dalam 1
tahun dengan menyertakan rencana pencapaian target secara periodik (triwulan) dan
dijabarkan ke dalam perjanjian kinerja sampai dengan staf, sesuai dengan tanggung
jawab masing-masing bagian.
*) Action plan terlampir
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Bab III
Akuntabilitas Kinerja
A. Capaian Kinerja Organisasi
Sesuai dengan sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dokumen perjanjian kinerja
tahun 2018, perlu diketahui tingkat ketercapaiannya. Hal tersebut dimaksudkan untuk
mengetahui keberhasilan atau kegagalan perealisasian target kinerja BPMRPK
sekaligus sebagai bentuk pertanggungjawaban atas tugas yang diamanatkan. Berikut
tingkat ketercapaian sasaran strategi BPMRPK sampai dengan Desember 2018
sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2018.

Sasaran Strategis
Terlaksananya pengembangan dan pendayagunaan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk
pendidikan melalui media audio/ radio.
Sasaran strategis ini perealisasiannya didukung oleh 4 indikator kinerja output dan
outcome yang masing-masing didukung oleh output kegiatan dengan tingkat
ketercapaian sebagai berikut:

Indikator Kinerja 1

Jumlah kumulatif model media pendidikan
berbasis audio/ radio
- Model media pendidikan berbasis TIK

Indikator kinerja ini ditargetkan sebanyak 3 model media audio pembelajaran, dengan
realisasi tahun 2018 sebanyak 5 model media audio pembelajaran untuk Tunanetra,
yaitu Model Si Juara (Solusi Jelang Ujian untuk Tunanetra), Cinta Bahasaku, Buka
Suara (Buku Saku Audio untuk Tunanetra), Cermin Empat Sahabat, dan UNBA (Ujian
Nasional Berbasis Audio) Pengembangan kelima model dimaksud selesai pada bulan
Desember 2018. Realisasinya diukur melalui 7 (tujuh) kegiatan, dengan rincian tingkat
pencapaian sampai dengan Desember 2018 sebagai berikut:
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Kegiatan

Terlaksananya
pengembangan dan
pendayagunaan
teknologi informasi
dan komunikasi
(TIK) untuk

Jumlah Kumulatif Model Media
berbasis Audio/Radio
Output : Model Media Pendidikan
Berbasis TIK
1. Analisis Kebutuhan Model
Media Audio Pembelajaran.
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Capaian Kinerja2017
Target Realisasi
%
3 Model 5 Model 166,67

1 Dok

1 Dok

100

pendidikan melalui 2.
media audio/radio
3.

Perancangan Model Media
1 Dok
1 Dok
Audio Pembelajaran
Pembuatan Prototipa Model
1 Dok
1 Dok
Media Audio Pembelajaran.
4. Penerapan Model Media Audio 1 Dok
1 Dok
Pembelajaran.
5. Penyusunan Desain dan
1 Dok
1 Dok
Instrumen Evaluasi Penerapan
Model Media Audio
Pembelajaran.
6. Monitoring Penerapan Model
1 Dok
1 Dok
Media Audio Pembelajaran.
7. Lokakarya Evaluasi Model
1 Dok
1 Dok
Outcome:
Jumlah
satuan 520 satuan 525 satuan
pendidikan yang melaksanakan E- pendidikan pendidikan
pembelajaran berbasis media
audio/ radio.

100
100
100
100

100
100

Berdasarkan data kinerja tersebut dapat diketahui bahwa dari indikator kinerja “jumlah
model media berbasis audio/ radio” yang terdiri dari 7 kegiatan pendukung telah
terlaksana 7 indikator kegiatan yang menghasilkan 5 model media berbasis audio
pembelajaran digital untuk tunanetra. Dengan perincian, 4 model dikembangkan mulai
pada semester awal, sedangkan salah satu model yaitu UNBA dikembangkan pada
semester akhir 2018. Hal ini dikarenakan adanya masukan dan permintaan mendesak
dari berbagai kalangan pemerhati pembelajaran tunanetra yang membutuhkan adanya
aplikasi ujian nasional khusus untuk tunanetra. Oleh karenanya, rangkaian
pengembangan melalui ADDIE pada model UNBA tidak dilaksanakan bersamaan
dengan keempat model lainnya.
Berikut rincian tingkat ketercapaian masing-masing output kegiatan pengembanga
model:
1. Analisis Kebutuhan Model Media Audio Pembelajaran
Kegiatan ini telah mencapai
target yang ditetapkan. Dari
target sebanyak 1 dokumen
hasil
analisis
kebutuhan
terealisasi sebanyak 1 dokumen
dengan persentase capaian
sebesar 100%. Dokumen hasil
analisis
kebutuhan
yang
dimaksud terdiri data dan
rumusan kebutuhan model
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media audio pembelajaran digital
untuk tunanetra yang akan
dikembangkan tahun 2018 yang
menghasilkan 4 calon rancangan
model media audio untuk tunanetra
berdasarkan data dan masukan
analisis kebutuhan.

2.

Perancangan Model Media Audio Pembelajaran
Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 1
dokumen rancangan model terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan persentase
capaian sebesar 100%. Dokumen hasil rancangan model dimaksud terdiri dari 4
model dan format media audio pembelajaran untuk tunanetra yang akan
dikembangkan untuk tahun 2019 yang terdiri dari model dan format media audio
pembelajaran Solusi Jitu Audio untuk Tunanetra (Si Juara), Cinta Bahasaku, Buku
Saku Audio untuk Tunanetra (Buka Suara) dan Cermin 4 Sahabat (Cerita Mini
Audio tentang sahabat Dikbud).
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3. Pembuatan Prototipa Model Media Audio Pembelajaran
Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 1 dokumen
rancangan model terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan persentase capaian sebesar
100%. Dokumen hasil yang dimaksud adalah berupa prototipa pada setiap model
media berbasis audio yang dikembangkan. Pada perjalanan pengembangannya,
kemudian BPMRPK mengembangkan satu lagi model media berbasis audio berupa
model ujian nasional yang dinamakan UNBA (Ujian Nasional Berbasis Audio).
Selain itu, pada bulan Juli 2018, BPMRPK ikut berperan aktif bergabung dengan tim
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dalam kegiatan trauma healingdi Lombok
dan dilanjutkan pada bulan September 2018, di Palu dan Donggala dalam kegiatan
yang sama. Menyikapi hal ini BPMRPK selanjutnya mengembangkan modul media
pembelajaran berbasis audio untuk trauma healing bagi anak usia dini di daerah
bencana melalui pemanfaatan media audio PAUD.
Jumlah keseluruhan prototipa yang dikembangkan sejumlah 14 prototipa yang terdiri
dari 3 prototipa model media berbasis audio Si Juara (Solusi Jelang Ujian untuk
Tunanetra), 3 prototipa model media audio Cinta Bahasaku, 3 prototipa model
Cermin 4 Sahabat (Cerita Mini 4 Sahabat), 3 prototipa model media berbasis audio
Buku Saku Audio untuk Tunanetra, 1 prototipa UNBA (Ujian Nasional Berbasis
Audio) dan 1 prototipa modul pemanfaatan media audio untuk trauma healing untuk
daerah bencana.

12

4. Penyusunan Desain dan Instrumen Evaluasi Penerapan Model Media Audio
Pembelajaran
Kegiatan ini bertujuan untuk
menyusun desain dan instrumen
evaluasi yang digunakan untuk
penerapan model media berbasis
audio
untuk
pembelajaran
tunanetra. Kegiatan ini telah
mencapai target yang ditetapkan.
Dari target sebanyak 1 dokumen
terealisasi sebanyak 1 dokumen
desain dan instrumen evaluasi
penerapan model media berbasis audio untuk tunanetra yang terdiri dari desain dan
instrumen evaluasi untuk 4 model audio pembelajaran tunanetra Si Juara, Cinta
Bahasaku, Cermin 4 Sahabat dan Buka Suara, dengan persentase capaian sebesar
100%.
Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan melalui 3
tahapan, yaitu (1) Penyusunan Desain dan
Instrumen Evaluasi Penerapan Model Media
Berbasis Audio untuk Tunanetra, (2) Finalisasi
Desain dan Instrumen Evaluasi Penerapan Model
Media Berbasis Audio untuk Tunanetra, (3) Uji
Instrumen Evaluasi Penerapan Model Media
Berbasis Audio untuk Tunanetra.

5. Penerapan Model Media Audio Pembelajaran
Penerapan model ini dilaksanakan dengan 1) menyosialisasikan model yang sedang
dikembangkan oleh BPMRPK sekaligus menyajikan prototipanya; 2) memberikan
bimbingan teknis untuk memanfaatkan prototipa tersebut bagi pembelajaran.
Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target 1 dokumen
penerapan model media audio pembelajaran terealisasi 1 dokumen dengan
persentase 100%. Kegiatan penerapan model media berbasis audio untuk tunanetra
tahun 2018 yang melibatkan 12 satuan pendidikan SLB A dan sekolah inklusi ini
dilakukan di 6 lokasi di pulau Jawa yaitu Kota Bandung, Kota Tasikmalaya (Provinsi
Jawa Barat), Kabupaten Klaten dan Kota Surakarta (Provinsi Jawa Tengah), serta
Kota Surabaya dan Kabupaten Ponorogo (Provinsi Jawa Timur).
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No

1
2
3
4
5
6

Provinsi

Kab/Kota

Pemangku
Kepentingan

Guru

Siswa

Jawa Barat
Jawa Barat
Jawa Tengah
Jawa Tengah
Jawa Timur
Jawa Timur

Bandung
Tasikmalaya
Surakarta
Klaten
Surabaya
Ponorogo

2
2

9
10
11
13
6
11
60

13
10
11
9
16
11
70

JUMLAH

Keterangan

SLBA

SLBA
SLBA

Adapun sasaran 4 model yang sedang dikembangkan oleh BPMRPK Kemendikbud
adalah 1) Cinta Bahasaku untuk peserta didik jenjang SMP; 2) Cermin 4 Sahabat
untuk pendidik dan peserta didik jenjang SMP; 3) Si Juara untuk pendidik dan
peserta didik jenjang SMP kelas IX; 4) Buka Suara untuk pendidik SD kelas VI.

Ket: Simulasi pemanfaatan model audio untuk tunanetra

6.

Monitoring Penerapan Model Media Audio Pembelajaran.
Kegiatan monitoring penerapan model media ini bertujuan untuk memantau
penerapan model yang sedang dikembangkan oleh BPMRPK yaitu Model Si Juara,
Cinta Bahasaku, Cermin 4 Sahabat, dan Buka Suara untuk siswa tunanetra.
Dari target sebanyak 1 dokumen monitoring penerapan model media media
berbasis audio Si Juara, Cinta Bahasaku, Cermin 4 Sahabat, dan Buka Suara untuk
Tunanetra, terealisasi sebanyak 1 dokumen monitoring, dengan persentase capaian
100%.
Monitoring penerapan ini dilaksanakan di 6 lokasi yaitu Kota Bandung, Kota
Tasikmalaya, Kabupaten Klaten, Kota Surakarta, Kota Surabaya dan Kabupaten
Ponorogo dengan melibatkan 8 sekolah.
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Ket: Monitoring penerapan model media audio untuk tunanetra di beberapa lokasi

15

No
1
2
3
4
5
6

Provinsi
Kab/Kota
Jawa Barat
Bandung
Jawa Barat
Tasikmalaya
Jawa Tengah
Surakarta
Jawa Tengah
Klaten
Jawa Timur
Surabaya
Jawa Timur
Ponorogo
JUMLAH

Guru Siswa Keterangan
9
12
SLBA
13
8
8
13
12
9
21
11
10
53
73

7. Lokakarya Evaluasi Model
Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 1 dokumen
lokakarya evaluasi model terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan persentase capaian
100%. Dokumen berupa hasil evaluasi model media media berbasis audio Si Juara,
Cinta Bahasaku, Cermin 4 Sahabat dan Buka Suara untuk tunanetra, serta model
UNBA.

Ket: lokakarya dan presentasi pengembangan model media berbasis audio.
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Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Jumlah model media
berbasis audio/ radio” sampai dengan Desember 2018 telah terealisasi output sebesar
166,67%, dengan menghasilkan 5 model media berbasis audio pembelajaran untuk
tunanetra.
Target output jumlah model media radio pembelajaran telah terealisasi keseluruhan,
namun untuk kepentingan peningkatan kinerja pengembangan media audio
pembelajaran selanjutnya, terdapat sejumlah catatan sebagai berikut:
- Basis data yang akurat dan memadai diperlukan untuk mengembangkan model
media audio pembelajaran. Untuk itu BPMRPK Kemendikbud perlu menjalin
kerjasama dengan otoritas pendidikan di daerah-daerah yang menjadi sasaran
pengembangan.
Target dan realisasi untuk indikator Jumlah Model Media Berbasis Audio/Radio tahun
2018 mengalami kenaikan dari 3 model untuk Tunanetra di tahun 2017 menjadi 5 Model
di tahun 2018.
Outcome dari pengembangan model media radio pembelajaran akan berdampak dalam
jangka panjang yang merupakan akumulasi dari output-output. Outcome dalam jangka
panjang BPMRPK Kemendikbud adalah jumlah satuan pendidikan yang mendapatkan
manfaat pelaksanaan e-pembelajaran berbasis media audio/radio. Sampai dengan 2019
ditargetkan sebanyak 520 satuan pendidikan yang memanfaatkan media audio/ radio
untuk pembelajaran yang diperoleh melalui kinerja 4 indikator (model, bahan belajar,
SDM pengembang dan pemanfaatan, dan satuan pendidikan).
Renstra BPMRPK Th. 2015-2019 telah menetapkan target indikator kinerja jumlah
kumulatif model media berbasis audio/ radio yang akan dicapai sampai dengan akhir
tahun anggaran 2019 sebanyak 18 model media audio/ radio pendidikan. Dari realisasi
kinerja sampai dengan tahun 2018 ini telah tercapai 14 model dengan perincian:
Tahun 2015
Tahun 2016

3 model media audio
pembelajaran untuk PAUD
3 model media audio
pembelajaran untuk PAUD

Tahun 2017

3 model pembelajaran
berbasis audio untuk PLB
Tunanetra

Tahun 2018

5 model pembelajaran
berbasis audio digital
untuk tunanetra

Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara
ABC, Matahari, dan Ceria
Model Media Tes Audio Digital untuk
tunanetra (Meta Digit), Virtual Braille
English Audio for Reading Skill (VB
Ears), dan Smart Mobile Interactive
Learning (Smile).
Model Solusi jelang Ujian untuk
Tunanetra (Si Juara), Cinta Bahasaku,
Cerita 4 Sahabat, Buka Suara (Buku Saku
Audio untuk Tunanetra), dan Ujian
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Nasional Berbasis Audio (UNBA) untuk
tunanetra.

Periode tahun 2019, BPMRPK menargetkan untuk mengembangkan 4 model media
audio/ radio pendidikan. Strategi pencapaian target untuk 4 model media audio/ radio
pendidikan tersebut dilakukan sebagaimana yang telah dilakukan di tahun 2018.
Capaian Kinerja Kumulatif Renstra 2015 - 2019
Model Media Audio Pembelajaran

2019 : 15
Model (Target
Renstra 2015 2019)

2015: 3 Model

2016: 6 Model

2017 : 9 Model

2018 : 14
Model

Indikator Kinerja 2

Jumlah Kumulatif Bahan Belajar/Media
Pembelajaran Berbasis TIK
Bahan Belajar Berbasis TIK untuk Pembelajaran
(Konten dan Aplikasi)

Indikator kinerja yang berupa jumlah kumulatif bahan belajar/ media pembelajaran
berbasis TIK yang ditargetkan pada tahun 2018 ini adalah sebanyak 420 bahan belajar
dengan realisasi capaian sebanyak 420 bahan belajar dan persentase sebesar 100%.
Capaian bahan belajar ini sesuai dengan apa yang ditargetkan dari 4 (empat) kegiatan
pengembangan bahan belajar yang dikembangkan yaitu: pengembangan bahan belajar
berbasis audio/ radio pembelajaran untuk PAUD sebanyak 60 bahan belajar, untuk
Tunanetra sebanyak 100 bahan belajar, Pendidikan dan Pengetahuan Umum sebanyak
110 bahan belajar, dan Pendidikan Karakter sebanyak 150 bahan belajar.
Berikut capaian realisasi indikator kinerja yang diukur melalui 4 (empat) kegiatan
pendukung, dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:
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Sasaran Strategis
Terlaksananya
pengembangan dan
pendayagunaan
teknologi informasi
dan komunikasi (TIK)
untuk pendidikan
melalui media audio
radio.

Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Kinerja2018
Target
Realisasi
%

Jumlah kumulatif bahan
belajar/media
pembelajaran berbasis TIK
420 Bhn
Output:
420 Bhn Belajar
Belajar
Bahan Belajar Berbasis
TIK untuk Pembelajaran
1. Pengembangan Bahan
Belajar
Berbasis
Audio/Radio
Pembelajaran
untuk
PAUD
2. Pengembangan Bahan
Belajar
Berbasis
Audio/Radio
Pembelajaran
untuk
Tunanetra
3. Produksi Bahan Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pendidikan
dan
Pengetahuan Umum
4. Produksi Bahan Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pendidikan Karakter
Outcome: Jumlah satuan
pendidikan yang
melaksanakan Epembelajaran berbasis
media audio/radio.

100%

60 Bhn Belajar

60 Bhn
Belajar

100%

100 Bhn Belajar

100 Bhn
Belajar

100%

110 Bhn Belajar

110 Bhn
Belajar

100%

150 Bhn Belajar

150 Bhn
Belajar

100%

520 satuan
pendidikan

525 satuan
pendidikan

Berdasarkan data kinerja tersebut dapat diketahui bahwa dari indikator kinerja “Jumlah
kumulatif bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK”, sampai dengan bulan
Desember 2018 telah mencapai realisasi sebanyak 420 bahan belajar dengan tingkat
persentase sebesar 100%. Jika dikaitkan dengan indikator kinerja outcomenya jumlah
satuan pendidikan yang memanfaatkan bahan belajar/media pembelajaran berbasis
audio, pada tahun 2018 ini, telah mencapai 577 sekolah/satuan pendidikan atau
persentase sekitar 111 % dari target 700 satuan pendidikan di tahun 2019.
Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja “Jumlah kumulatif bahan belajar/
media pembelajaran berbasis TIK” yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan:
1. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Audio/Radio Pembelajaran untuk
Pendidikan Anak Usia Dini (60 Bahan Belajar)
Pengembangan bahan belajar berbasis audio/ radio pembelajaran untuk PAUD
merupakan tindak lanjut dari hasil penyusunan rancangan model media audio
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pembelajaran untuk PAUD yang telah dibuat pada tahun 2016. Pada tahun 2016
telah dirancang 3 buah model media audio pembelajaran untuk PAUD, yaitu Model
Media Audio ABC, Model Media Audio Matahari, dan Model Media Audio Ceria.
Pengembangan bahan ajar berbasis audio/ radio pembelajaran untuk PAUD pada
tahun ini merupakan kelanjutan dari pengembangan bahan belajar PAUD di tahun
2017. Dari target 60 Bahan belajar terelisasi 60 bahan belajar PAUD atau tercapai
100% dengan rincian 20 bahan belajar Model Media Audio ABC, 20 bahan belajar
Model Media Audio Matahari, dan 20 bahan belajar Model Media Audio Ceria.

Ket: Proses Pembuatan Bahan Belajar untuk Paud
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Ket : Contoh Bahan Penyerta Model Media Audio Pembelajaran ABC

Capaian prestasi tersebut terutama dikarenakan: adanya kerjasama dan sinergi yang
baik antara BPMRPK dengan para guru PAUD, serta kalangan akademisi dari
perguruan tinggi Universitas Negeri Yogyakarta yang terlibat sehingga hasil
produksi tepat secara materi maupun metode penyampaiannya.
2. Produksi Bahan Belajar berbasis Audio/ Radio Pendidikan dan Pengetahuan
Umum
Salah satu bahan belajar Pendidikan dan Pengetahuan Umum yang dikembangkan
pada tahun anggaran 2018 ini adalah bahan belajar bahasa Inggris dengan nama
model Smart English Today (SET). SET merupakan model media audio yang
menyuguhkan materi pembelajaran bahasa Inggris untuk meningkatkan
keterampilan menyimak melaui pendekatan “modified three phase technique”,
yaitu: pre-listening, while listening (extensive dan intensive listening), dan postlistening. Media audio ini dapat digunakan untuk pembelajaran mandiri maupun
klasikal dan relevan untuk pembelajaran siswa setingkat SMP dan SMA maupun
pebelajar Bahasa Inggris pada umumnya. Selain itu, bahan belajar SET juga
dilengkapi dengan bahan penyerta untuk guru dan lembar kerja untuk siswa.
Dari target 110 bahan belajar pendidikan dan pengetahuan umum terealisasi 110
bahan belajar pendidikan dan pengetahuan umum atau tercapai 100% berupa
program Smart English Today (SET) yang terdiri dari 66 bahan belajar SET untuk
Elementary Level (setara siswa SMP/MTs dan yang sederajat) dan 44 bahan belajar
SET untuk Intermediate Level (setara siswa SMA/MA/SMK dan yang sederajat).
Ket:Contoh cover program
Smart English Today
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Ket: Proses Rekaman Naskah Smart English Today yang melibatkan Native Speaker

3. Pengembangan Bahan Belajar berbasis Audio/ Radio Pembelajaran untuk
Tunanetra
Bahan belajar audio untuk tunanetra kali ini dikemas dalam bentuk audiobook.
Penentuan sasaran tunanetra dalam pengembangan model ini, dengan
pertimbangan kurangnya ketersediaan sumber belajar bagi siswa tunanetra. Bahan
belajar audio untuk tunanetra yang dimaksud adalah bahan ajar audio yang
memberikan informasi dan pengetahuan umum yang untuk jenjang SMP dan SMA.
Pembuatan bahan ajar pendidikan dan pengetahuan umum ini dilakukan melalui
proses penulisan naskah, produksi dan pembuatan tune program yang dilaksanakan
secara on going.
Dari target 100 bahan belajar untuk Tunanetra, terelisasi sebanyak 100 bahan
belajar atau tercapai 100% berupa bahan belajar audiobook untuk jenjang SMP &
SMA.

.

Ket: Proses rekaman dan preview program Bahan Belajar
berbasis audio untuk tunanetra
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4.

Produksi Bahan Belajar Berbasis Audio/ Radio Pendidikan Karakter
Produksi Bahan Belajar Berbasis Audio/
Radio Pendidikan Karakter ini bertujuan
untuk menghasilkan 150 program Bahan
Belajar Berbasis Audio/ Radio Pendidikan
Karakter. Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/
Radio
Pendidikan
Karakter
dilaksanakan melalui beberapa prosedur
pelaksanaan, antara lain melalui proses
penulisan naskah, pembuatan produk, dan
preview produk. Program ini berisi tentang
materi-materi pendidikan yang bertujuan untuk memberikan stimulus atau rangsangan
kepada pendengarnya, sehingga akan memengaruhi pendengar dengan nilai-nilai karakter
atau budi pekerti baik, yang selanjutnya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.
Produksi bahan belajar berbasis audio/radio pendidikan karakter menghasilkan 150
program atau tercapai 100% yang terdiri
dari 50 bahan belajar Tamadun Adun, 50
bahan belajar Aku Cinta Musik, dan 50
bahan belajar Sang Legenda.
Dalam produksi bahan belajar pendidikan
karakter ini, BPMRPK menjalin
kerjasama dengan LPPL Irama FM
Purworejo, LPPL Radio Kota Batik
Pekalongan, dan Radio Kharysma FM
Boyolali sebagai eksekutor produksi.

Capaian Kinerja pada indikator Jumlah
Kumulatif Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pembelajaran Berbasis TIK yang telah
terselesaikan sebesar 100% atau sebanyak 420 bahan belajar yang terdiri dari 60 bahan
belajar PAUD, 100 bahan belajar audiobook untuk tunanetra, 110 bahan belajar
pendidikan dan pengetahuan umum (Smart English Today), dan 150 bahan belajar
pendidikan karakter (Tamadun Adun, Aku Cinta Musik, dan Sang Legenda).
Indikator “Jumlah Bahan Belajar/ Media Pembelajaran Berbasis TIK” dengan output
Bahan Belajar Berbasis TIK untuk Pembelajaran, memiliki outcome jumlah satuan
pendidikan/ yang memanfaatkan TIK berbasis audio/ radio untuk e-Pembelajaran, yang
secara kuantitas dari target sebanyak 520 sekolah realisasinya telah melebihi target yaitu
sebesar 525 sekolah, atau sekitar 100,96%. Artinya semakin banyak bahan belajar yang
dihasilkan oleh BPMRPK akan semakin banyak pula permintaan dari satuan-satuan
pendidikan yang akan memanfaatkannya sebagai media pembelajaran alternatif, untuk
mendukung capaian outcome balai. Namun demikian, secara kualitas, capain yang telah
melebihi target di tahun anggaran 2018 ini masih perlu disikapi sehingga hasilnya akan
lebih baik di tahun 2019.
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Dibandingkan dengan target tahun 2017, indikator jumlah bahan belajar yang dihasilkan
pada tahun 2018 ini sama dengan tahun sebelumnya yaitu sebesar 420 bahan belajar,
hanya berbeda pada hasil programnya.
Adapun yang menjadi hambatan dan permasalahan yang dihadapi pada proses dalam
pencapaian target dan realisasi pada semester pertama dan kedua untuk indikator
“Jumlah Bahan Belajar/ Media Pembelajaran Berbasis TIK” untuk tahun 2018 adalah:
1.

Kendala yang dihadapi dalam proses pembuatan bahan belajar media audio/radio
pembelajaran untuk PAUD merupakan proses kompleks yang melibatkan banyak
pihak dan membutuhkan kerjasama serta koordinasi yang baik. Pihak yang terlibat
antara lain para penyusun GBIM JM, pengkaji materi dan media GBIM JM, penulis
naskah, pengkaji materi naskah, pengkaji media naskah, kru produksi, calon
pengguna, serta pengkaji materi. Berbagai pihak tersebut berasal dari berbagai
instansi dan lembaga yang berbeda-beda sehingga bukan hal yang mudah untuk
memperoleh kesepakatan waktu, kesepakatan pendapat, yang pada akhirnya
berakibat pada kesepakatan hasil. Selain itu, karakteristik media audio untuk PAUD
yang unik, relatif menuntut kecermatan dan ketelitian yang tinggi membuat proses
pengembangan bahan belajar ini membutuhkan waktu yang relatif lama. Namun
secara umum, kegiatan ini berlangsung dengan baik dan 60 bahan belajar untuk
PAUD siap untuk diimplementasikan/dimanfaatkan oleh calon pengguna di
lapangan.
2. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan bahan belajar media audio/radio
pendidikan dan pengetahuan umum merupakan tahapan yang relatif kompleks.
Jumlah bahan ajar yang dibuat relative banyak dan kompleks yaitu 110 program
audio yang juga diikuti oleh pemmbuatan bahan penyerta cetak yang berupa buku
panduan untuk guru dan lembar kerja untuk siswa. Namun untuk menyelesaikan
pekerjaan tersebut, waktu pertemuan untuk finalisasi dan koordinasi antara penulis
dan pengkaji sangat terbatas sangat terbatas dan kurang. Selain itu, studio utama
hanya 1 sehingga proses rekaman harus dilaksanakan secara bergantian.
3. Kendala yang dihadapi dalam produksi bahan belajar Media Audio untuk Tunanetra
adalah keterbatasan sumber daya penulis dan pengkaji materi, keterbatasan dari sisi
waktu untuk finalisasi pertemuan, jumlah bahan belajar yang relative banyak untuk
diselesaikan yaitu 100 program. Selain itu karena banyaknya materi yang harus
diaudiokan, memerlukan waktu yang lebih panjang baik pada proses penulisan
naskah, pengkajian, maupun produksinya. Sehingga baik penulis maupun pengkaji
materi dan pengkaji media memerlukan waktu yang lebih lama dalam menulis
maupun mengkajinya.
4. Kendala yang dihadapi dalam Produksi Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio
Pendidikan Karakter yang terdiri dari program Aku Cinta Musik (50 program),
Tamadun Adun (50 program), dan Sang Legenda (50 program) terutama
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menyangkut kaulitas produksi, misalnya terkait dengan kualitas beberapa narator
yang perlu ditingkatkan menjadi lebih standar, maupun kualitas beberapa
penggunaan musik dan sound effect yang kurang standar.
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah antisipasi yang diambil
adalah sebagai berikut:
1. Kompleksitas pekerjaan dalam pembuatan bahan belajar untuk PAUD perlu
diantisipasi lebih awal dengan melakukan perencanaan, penyiapan SDM, dan
koordinasi yang lebih baik dengan berbagai pihak sehingga proses produksi bisa
berjalan dengan lebih lancar. Selain itu pengaturan waktu atau jadwal perlu
memperhatikan berbagai aspek sehingga proses produksi bisa lebih maksimal.
Karena proses produksi bahan belajar untuk PAUD (proses rekaman) ini cukup unik
dan kompleks dimana melibatkan unsur lagu, dialog, dan narasi yang banyak
melibatkan anak-anak, maka penelusuran juru wicara anak-anak yang sesuai
dengan kebutuhan perlu ditingkatkan pada pengembangan bahan belajar untuk
PAUD di masa mendatang.
2. Model bahan belajar Pendidikan dan Pengetahaun Umum Smart English
Todaymerupakan bahan belajar yang kompleks secara produksinya, baik
menyangkut content, format, SDM yang terlibat, waktu penyelesaian dan intensitas
pertemuan yang sangat terbatas. Oleh karena itu, dalam menyelesaikan proyek perlu
diantisipasi dan disesuakan rasionalitas beban kerjanya. Meskipun demikian, secara
umum proses ini berjalan dengan baik dan telah menghasilkan 110 bahan belajar
bahasa Inggris Smart English Today yang siap dimanfaatkan oleh calon pengguna
di lapangan.
3. Bahan belajar audiobook untuk tunanetra yang dikembangkan pada tahun 2018 ini
sebanyak 100 program dan berbasis kurikulum sekolah. Jumlah ini relatif banyak
dan kompleks sedangkan intensitas pertemuan dan waktu penyelesaian juga kurang
berimbang dengan beban produksi yang harus dihasilkan. Oleh karena itu, dalam
menyelesaikan proyek perlu diantisipasi dan disesuakan rasionalitas beban
kerjanya. Meskipun demikian, secara umum proses ini berjalan dengan baik dan
telah menghasilkan 100 bahan belajar audiobook yang siap dimanfaatkan oleh calon
pengguna di lapangan.
4. Untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan bahan belajar Pendidikan
Karakter, dalam pengembangan Bahan Belajar Berbasis Audio/ Radio Pendidikan
Karakter kedepan, diperlukan adanya penyiapan dan strategi teknis tertentu
sehingga hasilnya akan lebih baik dan optimal.
Target output bahan belajar tahun 2018 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari
pencapaian target jangka menengah BPMRPK tahun 2015-2019. Dalam Renstra
BPMRPK Tahus 2015-2019, jumlah kumulatif bahan belajar/media pembelajaran
25

berbasis TIK ditargetkan sebanyak 2.880 bahan belajar audio. Sampai dengan tahun
2018 ini telah tercapai 3.341 bahan belajar. Jumlah bahan belajar kumulatif sampai
dengan 2018 yang melebihi target Renstra dikarenakan pada tahun 2015 – 2016,
Penggandaan produk audio yang sebenarnya bukan bahan belajar baru, terhitung
sebagai satuan bahan belajar dikarenakan kesalahan penempatan mata anggaran.Sejak
tahun 2016 hal tersebut telah dibenahi dan dapat dihitung kembali bahwa jumlah
kumulatif bahan belajar sampai dengan 2018 baru 2.481 bahan belajar. Terdapat sisa
target capaian sebanyak 401 bahan belajar yang harus dicapai hingga tahun 2019. Tahun
2019 ditargetkan penambahan sebanyak 420 bahan belajar.
CAPAIAN KINERJA KUMULATIF RENSTRA 2015 - 2019
BAHAN BELAJAR/MEDIA PEMBELAJARAN AUDIO
2880

3000

2481

2500
2000

1821

2061

1500
1000
500
0

2015-2016

Indikator Kinerja 3

2017

2018

2019 (Target
Renstra)

Jumlah SDM yang terampil dalam
mengembangkan dan memanfaatkan TIK
untuk pendidikan dan kebudayaan.
SDM yang terampil dalam mengembangkan dan
memanfaatkan TIK untuk E-pembelajaran.

Indikator kinerja pada tahun ini ditargetkan sebanyak 458 orang yang terdiri dari SDM
E-pembelajaran dan SDM E-administrasi, selama periode Januari - Desember 2018
telah terealisasi sebanyak 474 orang dan persentase sebesar 103,49%. Indikator kinerja
ini capaian realisasinya diukur melalui 8 (delapan) kegiatan pendukung, dengan rincian
tingkat pencapaian sebagai berikut:
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Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja
Kegiatan

Terlaksananya
Pengembangan
dan
pendayagunaa
n teknologi
informasi dan
komunikasi
(TIK) untuk
pendidikan
berbasis
audio/radio.

Jumlah kumulatif SDM
yang
terampil
dalam
mengembangkan
dan
memanfaatkan TIK untuk
pendidikan dan kebudayaan
Output:
SDM yang terampil dalam
mengembangkan
dan
memanfaatkan TIK untuk
E-pembelajaran dan E
Administrasi
1. Bimbingan
Teknis
Penulisan
Naskah
Media
Audio
Pembelajaran.
2. Bimbingan
Teknis
ProduksiMedia Audio
Pembelajaran.
3. Bimbingan
Teknis
Pendayagunaan Siaran
Radio Pendidikan untuk
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan.
4. Bimbingan
Teknis
Pemanfaatan
Siaran
Radio Pendidikan untuk
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan.
5. Peningkatan
Kemampuan SDM di
Bidang Pengembangan
Kompetensi Diri.
6. Peningkatan
Kemampuan SDM di
Bidang Ketatausahaan.
7. Peningkatan
Kemampuan SDM di
Bidang Penulisan Karya
Ilmiah.
8. Pelatihan Pemrograman
PHP My Sql
Outcome: Jumlah satuan
pendidikan yang
melaksanakan Epembelajaran berbasis
media audio/radio.

Capaian Kinerja 2018
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Target

Realisasi

%

458 Orang

474 Orang

103,49%

40 Orang

40 Orang

100%

25 Orang

25 Orang

100%

200 Orang

199 Orang

99,5 %

150 Orang

154 Orang

102,67%

38 Orang

50 Orang

131,6%

3 Orang

3 Orang

100%

2 Orang

2 Orang

100%

1 Dok

1 Dok

100%

520 satuan
pendidikan

525 satuan
pendidikan

Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator “Jumlah kumulatif SDM yang terampil
dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan”:
1.

Bimbingan Teknis Penulisan Naskah Media Audio Pembelajaran
Kegiatan ini bertujuan agar peserta dapat menulis naskah dengan terampil dalam
proses penulisan naskah audio pembelajaran yang berkualitas, baik secara materi
maupun kemediaan. Meningkatnya pemahaman dan kemampuan sumber daya
manusia dalam mengembangkan program media radio/ audio untuk pendidikan
dan kebudayaan ini, diharapkan dapat membantu sekolah, guru,siswa, dan pelaku
pendidikan lainnya dalam proses pembelajaran. Peserta pelatihan terdiri dari 28
orang guru SMP dan SMA dari Kota Yogyakarta, Bantul, Kulonprogo, dan
Sleman, serta 12 orang dari staf BPMRPK. Kegiatan ini telah mencapai target
dengan menghasilkan 40 orang penulis naskah media audio pembelajaran, dengan
persentase capaian sebesar 100%. Ketercapaian target tersebut dikarenakan
adanya dukungan:
a. Pengajar yang berkompeten serta menguasai materi teknik penulisan naskah
audio pembelajaran.
b. Adanya pembimbingan dan konsultasi yang intens antara pembimbing dan
peserta.

Ket: Pengajar Menyampaikan Materi pada Bimtek Penulisan Naskah
Media Audio Pembelajarn

Meskipun target kinerja tercapai, namun ada sedikit kendala yang dihadapi yaitu:
Pengajar dan pembimbing pada kegiatan ini merupakan orang-orang yang sudah
berpengalaman dibidangnya. Namun input peserta yang beragam menghasilkan
hasil yang beragam pula. Peserta terdiri dari guru SMP/ SMA pengampu mata
pelajaran yang berbeda. Dari 40 orang peserta, hanya 37 orang yang dinyatakan
mempunyai nilai baik, sedangkan 3 orang peserta lainnya hanya dinyatakan
bernilai cukup.
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Langkah Antisipasi:

2.

Meski demikian, kendala tersebut dapat diatasi dengan latihan menulis naskah
media audio pembelajaran secara terus menerus, agar dapat menghasilkan naskah
media audio yang baik dan mencapai kriteria penulis mahir.
Bimbingan Teknis Produksi Media Audio Pembelajaran
Kegiatan ini bertujuan agar peserta dapat memiliki kemampuan untuk membuat Elearning
berbasis
CMS
dengan
memanfaatkan
media
audio
pembelajaran.Kemampuan ini diharapkan dapat menjadi daya dukung untuk
mengoptimalkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi institutional
BPMRPK.Peserta pelatihan terdiri dari 25 orang terdiri dari staf BPMRPK.
Kegiatan ini telah mencapai target dengan menghasilkan 25 orang SDM yang
mahir dalam membuat e learning berbasis CMS, dengan persentase capaian sebesar
100%. Ketercapaian target tersebut dikarenakan adanya dukungan:
a. Narasumber yang berkompeten serta menguasai materi teknik pembuatan e
learning berbasis CMS yang memanfaatkan media audio pembelajaran.
b. Adanya pembimbingan yang intens antara narasumber dan peserta.

Ket: Narasumber Menyampaikan Materi pada Bimtek Produksi
Media Audio Pembelajaran

Target kinerja telah tercapai pada kegiatan ini, namun ada sedikit kendala yang
dihadapi yaitu:
Kegiatan ini membutuhkan kemampuan untuk membuat, mengubah, mengelola
dan mempublish sejumlah isi website seperti teks, gambar, animasi, suara dan lainlain dengan aturan, proses dan alur kerja yang sudah baku sehingga terdapat sedikit
tkendala dalam penguasaan materi terkait dengan perbedaan latar belakang
pendidikan masing-masing peserta.
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Langkah Antisipasi:
Meski demikian, kendala tersebut dapat diatasi dengan ketersediaan modul yang
dapat dipelajari terlebih dahulu oleh peserta, sehingga saat proses pelaksanaan
peserta langsung dapat mempraktekkan apa yang dipelajari sekaligus dengan
pembimbingan narasumber/pengajar.
3. Bimbingan Teknis Pendayagunaan Siaran Radio Pendidikan untuk Pendidik
dan Tenaga Kependidikan
Kegiatan ini bertujuan agar peserta yang terdiri dari pendidik dan tenaga
pendidikan dapat terfasilitasi dan terlatih dalam memanfaatkan media audio dan
siaran radio pendidikan. Selain itu juga, agar terciptanya hubungan yang harmonis
antar stakeholder yaitu BPMRPK sebagai penyedia fasilitas dan para pendidik
dalam memanfaatkan produk audio dan siaran Radio Edukasi. Dari target sebanyak
200 orang peserta untuk tahun 2018 ini terealisasi sebanyak 199 orang peserta
dengan persentase capaian sebesar 99,5%. Realisasi kegiatan tidak bisa mencapai
100% karena saat pelaksanaan ada seorang peserta yang tidak bisa hadir dengan
alasan sakit. Faktor non teknis tersebut tidak mengurangi ketercapaian kinerja
SDM Pendayagunaan siaran radio.
NO.

Tahapan Bimtek

Pendidik
TK/Paud

1.

Bimtek Pendayagunaan Siaran Radio Pendidikan Gelombang I

19

2.

Bimtek Pendayagunaan Siaran Radio Pendidikan Gelombang II

21

3.

Bimtek Pendayagunaan Siaran Radio Pendidikan Gelombang III

18

4.

Bimtek Pendayagunaan Siaran Radio Pendidikan Gelombang IV

21

5.

Bimtek Pendayagunaan Siaran Radio Pendidikan Gelombang V

30

6.

Bimtek Pendayagunaan Siaran Radio Pendidikan Gelombang VI

21

7.

Bimtek Pendayagunaan Siaran Radio Pendidikan Gelombang VII

15

8.

Bimtek Pendayagunaan Siaran Radio Pendidikan Gelombang VIII

23

9.

Bimtek Pendayagunaan Siaran Radio Pendidikan Gelombang IX

18

10.

Bimtek Pendayagunaan Siaran Radio Pendidikan Gelombang X

13

TOTAL

199

Keterberhasilan kegaitan ini dikarenakan adanya dukungan dari berbagai unsur
yaitu:
a. Kerjasama dan sinergi yang baik antara BPMRPK dengan pemangku
kepentingan yaitu sekolah dan dinas pendidikan terkait.
30

b. Kerjasama yang baik antara panitia dan fasilitator dalam pelaksanaan
bimbingan.
c. Ketersediaan sarana dan prasana yang menunjang proses pembimbingan.
d. Peran aktif dan antusias yang tinggi dari peserta bimbingan.

Ket: Simulasi Pemanfaatan Media Audio Paud oleh peserta

Meskipun pada kegiatan ini target kinerja telah tercapai, namun ada sedikit kendala
yang terjadi yaitu:
 Kegiatan ini diharapkan dapat merangkul peserta dari penjuru sekolah TKPAUD di seluruh DIY. Kendala transportasi terjadi untuk peserta-peserta dari
daerah yang jauh dari BPMRPK, misalnya dari Kulonprogo dan Gunungkidul.
 Tidak semua sekolah TK-PAUD memiliki guru pengganti sehingga untuk
mendapatkan peserta membutuhkan waktu.
Langkah Antisipasi:




Kendala transportasi untuk peserta dari daerah yang jauh dapat diatasi dengan
cara panitya menjadwalkan waktu yang sama untuk calon peserta di satu
daerah sehingga mereka dapat melakukan perjalanan secara bersama atau
dikoordinir bersama.
Untuk sekolah-sekolah yang tidak mempunyai guru pengganti dapat
merekomendasikan rekan guru lain yang dimungkinkan dapat memberikan
sharing ilmunya kepada sekolah bersangkutan.

4. Bimtek Pemanfaatan Siaran Radio Pendidikan untuk Pendidik dan Tenaga
Kependidikan
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis dan pembinaan tenaga
dalam pemanfaatan model media audio untuk PAUD. Adapun sasaran dari
kegiatan ini adalah jenjang PAUD. Bimbingan teknis pemanfaatan ini
dilaksanakan di 8 lokasi, yaitu Kabupaten Kutai Kartanegara (Kalimantan Timur),
Bondowoso dan Pemekasan (Jawa Timur), Sumba Barat Daya (Nusa Tenggara
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Timur), Pankajene (Sulawesi Selatan), Musi Rawas (Sumatera Selatan),
Bengkayang (Kalimantan Barat) dan Lombok (Nusa Tenggara Barat).
Kegiatan ini telah menghasilkan sebanyak 154 orang tenaga pendidik TK/Paud
yang mampu memanfaatkan media
audio/radio dalam pembelajaran, atau
capaian sebesar 102,67% dari target
150 orang. Hal ini akrena sesuai dengan
tujuan dalam rangka perluasan akses
pendidikan, sehingga ada penambahan
lokasi yang artinya penambahan jumlah
peserta dari daerah 3T.
Adapun sebaran peserta setiap lokasi
kegiatan adalah sebagai berikut:
No.

Provinsi

Kab/Kota

Pendidik

Keterangan

Kutai Kartanegara
Lombok

22
-

Jawa Timur
Bondowoso
Jawa Timur
Pamekasan
NTT
Sumba Barat Daya
Sulawesi Selatan
Pangkajene
Sumatera Selatan
Musi Rawas
Kalimantan Barat
Bengkayang
JUMLAH

21
22
22
22
23
22
154

Pendidik TK/Paud
Trauma healing
force majeure
(gempa bumi)
Pendidik TK/Paud
Pendidik TK/Paud
Pendidik TK/Paud
Pendidik TK/Paud
Pendidik TK/Paud
Pendidik TK/Paud
Orang

1 Kaltim
2 NTB

3
4
5
6
7
8

Salah satu daerah tujuan kegiatan ini
adalah
Lombok
dikarenakan
kondisi force majeure berkaitan
dengan terjadinya gempa yang
terjadi di daerah Lombok Utara dan
Lombok Barat. Tim BPMRPK
Kemendikbud bergabung bersama
dengan
tim
Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan di
lokasi gempa pada program
traumahealing melalui pendirian dan pengadaan sekolah darurat bagi anak-anak
usia dini dan usia sekolah.
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Bimbingan Teknis Pemanfaatan Siaran Radio Pendidikan tahun 2018 memilih
jenjang PAUD dengan pertimbangan bahwa anak usia dini merupakan generasi
utama dan pertama sehingga pendidikannya sangat perlu diperhatikan dan juga
diutamakan. Para pendidik perlu dibekali dengan penggunaan dan pemanfaatan
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan salah satunya
dengan memanfaatkan model-model media berbasis audio sehingga kemampuan
perkembangan peserta didik dapat tercapai maksimal.
5. Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Pengembangan Kompetensi Diri
Kegiatan ini bertujuan untuk membentuk budaya kerja karyawan yang disiplin,
efektif dan efisien, dalam rangka meningkatkan kinerja BPMRPK. Dari target
sebanyak 38 Orang telah terealisasi sebanyak 50 Orang atau 131,6%. Optimaliasi
realisasi output dilakukan karena adanya kebutuhan peningkatan kompetensi
karyawan termasuk non PNS.
6. Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Ketatausahaan.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan kemampuan SDM administrasi
dalam mengoperasikan aplikasi Simpel (Sistem Informasi Manajemen Pengadaan
Langsung), dalam rangka mengefektifkan proses pengadaan barang dan jasa yang
lebih terkontrol sesuai peraturan yang berlaku. Dari target 3 Orang SDM yang
terampil dibidang ketatausahaan ini terealisasi sebanyak 3 Orang yang mahir
mengoperasikan aplikasi Simpel atau tercapai 100%.
7. Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Penulisan karya ilmiah.
Kegiatan ini bertujuan agar SDM pengembang teknologi pembelajaran memiliki
keahlian dalam menulis karya ilmiah untuk meningkatkan budaya menulis sebagai
salah satu kompetensi jabatan fungsional tertentu. Dari target output sebanyak 2
orang, terelaisasi 2 orang SDM yang terlatih menulis karya ilmiah atau tercapai
100%.
8. Pelatihan Pemrograman PHP My Sql
Kegiatan ini bertujuan agar SDM Balai mampu membuat database kinerja Balai
lebih terorganisasi, sehingga memudahkan pencarian data. Dari target output
sebanyak 2 orang, terealisasi 2 orang SDM yang terlatih membuat database atau
tercapai 100%.
Berdasarkan data kinerja tersebut dapat diketahui bahwa dari indikator “Jumlah
kumulatif SDM yang terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan media
audio/radio untuk pendidikan dan kebudayaan”, secara keseluruhan terealisasi sebanyak
474 orang dengan persentase capaian sebesar 103,49 %. Capaian kinerja melebihi target
dikarenakan adanya optimalisasi SDM baik SDM E-Pembelajaran maupun E33

Administrasi dengan tujuan agar pemanfaatan media audio pembelajaran dapat lebih
meluas di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka perluasan akses pendidikan
khusunya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
Dibandingkan dengan target tahun 2017, indikator jumlah SDM yang terampil
mengembangkan dan memanfaatkan media audio/radio pendidikan & kebudayaan
mengalami peningkatan dari 259 Orang menjadi 458 Orang. Peningkatan target output
SDM tahun 2018 ini dikarenakan adanya kebutuhan peningkatan kompetensi SDM
dalam mengembangkan media audio pembelajaran, sekaligus perlunya SDM baik
pendidik maupun tenaga kependidikan yang mahir memanfaatkan media audio di
seluruh wilayah Indonesia khususnya yang menjangkau wilayah 3T, agar lebih
berdayaguna secara efektif dan efisien sesuai kebutuhan.
Indikator kinerja “Jumlah SDM yang terampil dalam mengembangkan dan
memanfaatkan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan” dengan output SDM yang
terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk E-pembelajaran dan EAdministrasi, memiliki outcome “Jumlah satuan pendidikan yang sudah melaksanakan
e pembelajaran berbasis audio/radio” yang pengertiannya adalah efek jangka panjang
dari semakin luasnya jangkauan bimbingan teknis pemanfaatan media audio
pembelajaran bagi pelaku pendidikan dari berbagai satuan pendidikan, yang kemudian
diharapkan dengan ketrampilannya tersebut SDM yang dihasilkan akan menerapkan
media audio pembelajaran di satuan pendidikan asal. Berdasarkan pengertian tersebut
maka outcome tidak serta merta dapat dicapai dalam satu tahun, dan target outcome
sebanyak 520 satuan pendidikan direncanakan untuk dicapai sampai dengan tahun 2019,
tetapi tahun ini telah terelisasi sebanyak 525 satuan pendidikan, yang artinya sudah
tersebar SDM khususnya pendidik TK/Paud yang memanfaatkan media audio
pembelajaran, sebagao alternatif sumber belajar.
Adapun dalam Renstra BPMRPK 2015-2019 telah ditetapkan target capaian kinerja
untuk indikator Jumlah kumulatif SDM yang terampil dalam mengembangkan dan
memanfaatkan TIK untuk pendidikan sebanyak 1.680 Orang, yaitu orang atau SDM
yang terampil mengembangkan dan memanfaatan TIK untuk E-pembelajaran dan EAdministrasi. Sampai dengan tahun 2018 ini BPMRPK dapat dikatakan telah berhasil
mencapai target yang diharapkan. Terbukti hingga tahun 2018 ini sebanyak 1.988 Orang
telah terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK. Jumlah tersebut telah
melebihi target capaian yaitu 118,3 % dari yang ditargetkan sampai dengan 2019.
Keberhasilan ini dikarenakan adanya optimalisasi peningkatan kemampuan SDM EAdministrasi. Oleh karena itu hingga tahun 2019 nanti, capaian kinerja untuk indikator
Jumlah kumulatif SDM yang terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK
untuk pendidikan dapat dipastikan melebihi target yang diharapkan, karena kebutuhan
akan SDM yang lebih kompeten dalam mengembangkan dan memanfaatkan Tik sesuai
tuntunan era global.
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CAPAIAN KINERJA KUMULATIF RENSTRA 2015 - 2019
SDM YANG TERAMPIL MENGEMBANGKAN DAN
MEMANFAATKAN TIK (AUDIO/RADIO)

1680

2019 (Target Renstra)

1988

2018

1514

2017

814

2015-2016
0

Indikator Kinerja 4

500

1000

1500

2000

Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan
TIK untuk e-Pembelajaran
Satuan pendidikan yang menerapkan TIK untuk
E-Pembelajaran

Output dari indikator kinerja ini adalah 520 satuan pendidikan yang menerapkan TIK
untuk E-pembelajaran. Capaian satuan pendidikan selama tahun 2018 ini adalah
sebanyak 575 satuan pendidikan yang menerapkan TIK berbasis audio/radio, sehingga
persentase ketercapaiannya sebesar 110,58%. Meskipun diukur secara presentase jauh
melebihi target output, tetapi untuk 400 satuan pendidikan TK/Paud dari 16 kabupaten
3T masih dalam tahap pemanfaatan Mapaud di satuan pendidikan masing-masing dan
masih harus terus dimonitoring untuk dapat dievaluasi sehingga dapat ditetapkan
sebagai capaian outcome satuan pendidikan yang menerapkan TIK Capaian realisasi
indikator kinerja ini diukur melalui 8 (delapan) kegiatan pendukung, dengan rincian
tingkat pencapaian sebagai berikut:
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Kinerja 2018
Target
Realisasi
%

Terlaksananya
pengembangan dan
pendayagunaan
teknologi informasi

520
Sekolah

Jumlah satuan pendidikan
yang melaksanakan Epembelajaran
berbasis
media audio/radio.
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575
Sekolah

110,58%

dan komunikasi
(TIK) untuk
pendidikan berbasis
audio/radio

Output:
Satuan pendidikan yang
menerapkan TIK untuk Epembelajaran
Fasilitasi Sekolah Model
Berbasis TIK:
1. Studi Kelayakan Lokasi
Sekolah
2. Sosialisasi Produk
3. Bimbingan
Teknis
Pemanfaatan Produk
4. Monitoring
Evaluasi
Hasil Pemanfaatan
5. Pelaksanaan
Siaran
Radio Pendidikan
6. Penilaian Produk Bahan
Siar Radio Pendidikan
Fasilitasi
Pemanfaatan
Sarana
Produksi
dan
Peralatan Siaran untuk EPembelajaran
7. Pemanfaatan
Studio
Produksi
8. Pemanfaatan Slot Siaran
Radio
Outcome: Jumlah satuan
pendidikan yang
melaksanakan Epembelajaran berbasis
media audio/radio.

1
1
Dokumen Dokumen
250 sekolah 250 sekolah

100%

220 sekolah 275 sekolah

125%

1 Dokumen 1 Dokumen

100%

1 Dokumen 1 Dokumen

100%

1 Dokumen 1 Dokumen

100%

30 sekolah 30 sekolah

100%

20 sekolah 20 sekolah

100%

100%

520 satuan 525 satuan
pendidikan pendidikan

Berdasarkan data kinerja tersebut dapat diketahui bahwa dari indikator kinerja “Jumlah
satuan pendidikan yang menerapkan TIK untuk E-pembelajaran” yang terdiri atas 8
kegiatan pendukung telah mencapai target. BPMRPK mengembangkan berbagai model
media audio pendidikan yang disiarkan secara terrestrial di AM 1251 kHz dan
streaming di radioedukasi.kemdikbud.go.id, www.jogjastreamers.com/edukasiAM, dan
aplikasi Simple Radio untuk dapat dimanfaatkan oleh siapapun yang membutuhkan
konten pendidikan, termasuk sekolah/ satuan pendidikan tertentu. Pada tahun 2018 ini,
khususnya dalam upaya BPMRPK dalam Fasilitasi Sekolah Model Berbasis TIK, dari
target 520 satuan pendidikan, berhasil menggandeng 575 satuan pendidikan, dari
jenjang PAUD/TK, SD, SMP dan yang sederajat. Hal ini dikarenakan adanya
keharmonisan di antara pelaksanaan 8 kegiatan pendukung dalam mencapai output,
serta antusiasme dari dinas pendidikan kabupaten 3T yang menginginkan untuk terlibat
memanfaatkan media audio BPMRPK.
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Selain itu, upaya BPMRPK dalam Fasilitasi Pemanfaatan Sarana Produksi dan Peralatan
Siaran untuk E-Pembelajaran, diketahui sebanyak 30 PAUD/TK dan SD memanfaatkan
Studio Produksi dengan program Ekspresi Anak, dan 20 SD/SMP memanfaatkan slot
siaran Radio Edukasi, melalui program Istanaku Ceria. Hal ini dikarenakan ada
komunikasi dan kerjasama yang baik antara BPMRPK dengan satuan pendidikan yang
ada di DIY.
Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja “Jumlah satuan pendidikan yang
menerapkan TIK untuk E-pembelajaran” yang didukung oleh 8 rangkaian kegiatan:
1. Studi kelayakan model berbasis TIK.
Kegiatan ini telah mencapai target
yang ditetapkan. Dari target sebanyak
1 dokumen hasil studi kelayakan
terealisasi sebanyak 1 dokumen
dengan persentase capaian sebesar
100%.
Dokumen
hasil
studi
kelayakan yang dimaksud merupakan
tersedianya 525 jumlah sekolah yang
berasal dari 21 kabupaten 3T yang
memenuhi persyaratan pemanfaatan
TIK pembelajaran. Dari jumlah 525 sekolah tersebut selanjutnya akan dilakukan
sosialisasi produk, bimtek pemanfaatan produk, dan monev hasil pemanfaatan.
Adapun 525 sekolah model berbasis
TIK terdiri dari; masing-masing
sebanyak 25 sekolah dari Kabupaten
Aceh
Singkil
(NAD),
Kab.
Pesawaran(Lampung),
Situbondo
(Jawa Timur), Lombok Tengah
(NTB), Halmahera Barat (Maluku
Utara), Sumba Timur (NTT), Kab
Penajam Paser Utara (Kalimantan
Timur), Nunukan (Kalimantan Utara), Hulu Sungai Utara (Kalimantan Selatan),
Kab. Landak (Kalimantan Barat), Kab. Donggala (Sulawesi Tengah), Kab. Konawe
(Sulawesi Utara), Gorontalo Utara (Gorontalo), Kab. Sorong (Papua Barat), Kab.
Sarmi (Papua),Kab. Bengkulu Tengah (Bengkulu), Kab. Mamasa (Sulawesi Barat),
Kab. Bangkalan (Jawa Timur), Kab. Manggarai Barat (NTT), Kab. Solok Selatan
(Sumatera Barat) dan Lampung Barat.
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2. Sosialisasi Produk
Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 1 dokumen
hasil sosialisasi produk terealisasi sebanyak 1 dokumen dengan persentase capaian
sebesar 100%. Dokumen hasil sosialisasi produk yang dimaksud merupakan hasil
tersosialisasinya dan tersebarnya produk bahan ajar yang dikembangkan oleh
BPMRPK berupa program MAPAUD (Media Audio Pendidikan Anak Usia Dini)
yang terdiri MAPAUD produksi tahun 2011, tahun 2012, tahun 2016 dan tahun 2017
di 250 sekolah. Adapun lokasi sosialisasi produk tersebut meliputi 250 sekolah
model di 10 kabupaten 3T yang masing-masing terdiri dari 25 sekolah di Kab. Aceh
Singkil (NAD), 25 sekolah di Kab. Nunukan (Kalimantan Utara),25 sekolah di Kab.
Landak (Kalimantan Barat),25 sekolah di Kab.Gorontalo Utara (Gorontalo), 25
sekolah di Kab. Situbondo (Jawa Timur), 25 sekolahdi Kab. Suma Timur (NTT), 25
sekolah di Kab.Lombok Tengah (NTB), 25 sekolah di Kab. Sorong (Papua Barat),
25 sekolahdi Kab. Aceh Singkil, 25 sekolah di Kab. Donggala (Sulawesi Tengah).

Penyerahan paket media pembelajaran
kepada dinas pendidikan
Kab.Landak Kalbar

Pembukaan sosialisasi produk di Kab.
Waengapu Sumba Timur

Simulasi pemanfaatan media pembelajaran
oleh guru padaSosialisasi produk di
Kab.Nunukan Kaltim

Simulasi media pembelajaran di TK
Pertiwi Kab. Sorong.
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3. Bimbingan teknis pemanfaatan produk
Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 1 dokumen
hasil bimbingan teknis pemanfaatan produk terrealisasi 1 dokumen yang terlaksana
di 275 satuan pendidikan dengan tingkat capaian 125%. Realisasi yang melebihi
target ini dikarenakan adanya kabupaten 3T diluar target BPMRPK yang tertarik
untuk ikut memanfaatkan media
audio Paud BPMRPK yaitu
Kabupaten
Lampung
Barat.
Dokumen hasil bimbingan teknis
pemanfaatan
produk
yang
dimaksud merupakan tersedianya
sejumlah 275 sekolah yang berasal
dari 11 kabupaten di daerah 3T
yang mengikuti bimbingan teknis
dalam memanfaatkan produk. Dari
jumlah 275 sekolah tersebut,
selanjutnya akan dilakukan monev hasil pemanfaatan.
Adapun 275 sekolah yang mengikuti bimbingan teknis dalam pemanfaatan produk
berasal dari Kabupaten Pesawaran (Lampung), Bengkulu Tengah (Bengkulu),
Halmahera Barat (Maluku Utara), Penajem Pasir Utara (Kalimantan Timur), Konawe
(Sulawesi Tenggara), Sarmi (Papua),
Mamasa (Sulawesi Barat), Bangkalan
Madura (Jawa Timur), Manggarai
Barat (Nusa Tenggara Timur), Solok
Selatan (Sumatera Barat) dan
Lampung Barat (Lampung).
Hambatan
dalam
pelaksanaan
bimbingan teknis pemanfaatan produk
adalah hambatan koordinasi dengan
instansi terkait dalam hal ini dinas pendidikan setempat dan ketersediaan jangka
waktu pelaksanaan yang sempit. Hambatan koordinasi ini lebih kepada buruknya
signal telekomunikasi di salah satu kabupaten, sedangkan untuk ketersediaan jangka
waktu pelaksanaan yang sempit kurang memadahi untuk lokasi yang jauh.
Adapun langkah antisipasi atau solusi ke depan yang akan dilakukan adalah
melakukan koordinasi yang lebih intensif dengan penetapan waktu cepat dan akurat.
Sedangkan solusi ketersediaan jangka waktu yang sempit adalah dengan
menyediakan cukup waktu dan rasional.
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4. Monitoring Evaluasi Hasil Pemanfaatan

Monitoring evaluasi hasil pemanfaatan ini bertujuan untuk mendapatkan data dan
informasi mengenaihasil pemanfaatan MAPAUD di 21 kabupaten 3T. Pemanfaatan
MAPAUD ini telah berlangsung sejak bulan Maret-Oktober 2018 di 525 PAUD
kabupaten daerah 3T. Dari target 1 dokumen hasil evaluasi, terealisasi sebanyak 1
dokumen hasil monitoring dan evaluasi pemanfaatan media audio Paud atau tercapai
100%.
Pemanfaatan MAPAUD yang dilaksanakan melalui sosialisasi dan bimtek
pemanfaatan MAPAUD dapat meningkatkan kompetensi dan pengetahuan
guru/tenaga pendidik. MAPAUD di daerah 3T hadir sebagai alternatif dan suplemen
bahan belajar PAUD dan mengatasi keterbatasan media pembelajaran.
Evaluasi pemanfaatan MAPAUD di 21 kabupaten daerah 3T menunjukkan bahwa
guru/tenaga pendidik tidak mengalami kesulitan maupun kendala. Hanya saat
pertama saja mereka terkendala dalam mengkopi atau mentransfer file MAPAUD ke
CD/ Flasdisk karena file MAPAUD yang dibagikan dalam bentuk kompilasi dalam
satu CD pembelajaran sehingga tidak langsung diputar. Kendala lain, masih
terbatasnya alat pemutar audio di beberapa kabupaten terutama Kabupaten Sarmi,
Papua. 525 sekolah TK/PAUD dari 21 kabupaten daerah 3T sudah memanfaatkan
MAPAUD. Sebagai dokumentasi, sekolah-sekolah tersebut telah mengirimkan
foto/video, meskipun ada beberapa sekolah yang tidak mengirimkannya karena
terkendala sarana untuk mengirimkan dokumentasi.
Pemanfaatan MAPAUD di 21 kabupaten daerah 3T diketahui kurang mendapatkan
hasil data yang maksimal. Meskipun secara online dilakukan monitoring, tidak
semua sekolah mempunyai alat komunikasi/telepon/HP mengingat daerahnya tidak
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tersedia sinyal seluler. Untuk mengatasi hal tersebut, perlu pendampingan ke
sekolah-sekolah untuk mengetahui kendala pendidik dalam memanfaatkan
MAPAUD. Sebagai perpanjangan tangan BPMRPK, para pelopor pemanfaatan
MAPAUD yang telah ditunjuk dari masing kabupaten bersedia untuk melakukan
pendampingan yang selanjutnya melaporkan hasilnya kepada BPMRPK.
5. Pelaksanaan Siaran Radio Pendidikan
Hasil kegiatan Pelaksanaan Siaran Radio Pendidikan telah mencapai 100% dari
target,
karena
siaran
radio
pendidikan
di
AM
1251
kHz,
radioedukasi.kemdikbud.go.id, www.jogjastreamers.com/EdukasiAM, dan aplikasi
Simple Radio sudah terlaksana selama 12 bulan, yaitu Januari s.d. Desember 2018.
Tujuan Penyelenggaraan Siaran
Radio
Pendidikan
adalah
mendukung tercapainya 520 satuan
pendidikan yang memanfaatkan
TIK untuk E-pembelajaran. Selama
tahun
2018
ini,
jumlah
sekolah/perguruan tinggi yang
sudah terlibat/berpartisipasi dalam
siaran Radio Edukasi sebanyak 30
KB/TK (atau sederajat), 27 SD, 24
SMP, 19 SMA/SMK, 26 sekolah tinggi/perguruan tinggi, dan 29
instansi/perusahaan/organisasi.
Ketercapaian output kegiatan tersebut karena adanya dukungan:
a. Komunikasi dan koordinasi antara Pengelola dan Pelaksana Siaran Radio Edukasi
sudah berjalan dengan baik, melalui pertemuan rutin, Rapat Dalam Kantor
(RDK), layanan pengiriman pesan (WhatsApp) dan surat elektronik. Hal ini
terbukti dengan adanya respon yang cukup cepat dari kendala peralatan atau
teknis yang dihadapi oleh Pelaksana Siaran sehingga siaran RE tetap berjalan
lancar.
b. Sumber daya manusia (SDM) pengisi siaran radio pendidikan yang bersedia
bekerja sama dengan BPMRPK dalam memberikan materi-materi pendidikan
yang menarik dan menghibur. Pengisi siaran radio pendidikan meliputi: guru mata
pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika SD; guru mata pelajaran Bahasa
Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika SMP; guru dan siswa PAUD/TK, SD,
SMP, dan SMA se-DIY; mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di DIY, Jawa
Tengah, Jawa Barat; dokter dengan beragam spesialisasi; dan pihak-pihak dari
instansi/lembaga publik se-DIY.
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c. Sumber daya manusia (SDM) pengelola siaran radio pendidikan yang
bertanggung jawab menjamin kelancaran siaran dalam Urusan Administrasi,
Urusan Teknik, Urusan Database dan Administrasi Umum, serta Urusan
Dokumentasi dan Web, yang dikoordinir oleh Ketua di bawah pengawasan
Penanggung Jawab.
d. Ketersediaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan siaran radio pendidikan.
e. Program kemitraan antara BPMRPK dengan stasiun-stasiun radio di penjuru
Nusantara mengenai penyiaran konten audio pendidikan hasil produksi
BPMRPK. Sampai Semester 2/2018, BPMRPK hanya berhasil menjalin
kemitraan dengan 1 (satu) stasiun radio pada semester I/2018, yang berlokasi di
Provinsi Jawa Tengah. Jumlah stasiun radio mitra BPMRPK yang masih aktif
menyiarkan bahan siar radio pendidikan sejak tahun 2008 sampai akhir Semester
2/2018 sebanyak 62 stasiun radio.
f. Laman radioedukasi.kemdikbud.go.id, http://jogjastreamers.com/Edukasi-AM,
dan aplikasi Simple Radio menyiarkan siaran RE secara live streaming (7 jam per
hari) dan re-running selama 24 jam. Semester 1/2018 (Januari s.d. Desember
2018), jumlah pendengar streaming di radioedukasi.kemdikbud.go.id. sebanyak
7.554 kali didengarkan. Sementara itu, jumlah pendengar streaming di
jogjastreamers.com/Edukasi-AM pada bulan Januari s.d. Desember 2018
sebanyak 1174 pendengar. Total pendengar streaming dari kedua situs tersebut
sebanyak 8728 pendengar. Jika dibandingkan dengan pendengar pada tahun 2017,
maka diketahui ada kenaikan jumlah pendengar sebesar 688.44%. Kenaikan ini
disebabkan semakin gencarnya promosi yang dilakukan oleh Radio Edukasi
melalui media sosial dan kegiatan-kegiatan BPMRPK.
Periode
Januari s.d. Desember 2017
Januari s.d. Desember 2018

Laman
Web RE

Jogjastreamers

Total

505
7554

602
1174

1.107
8728

Sumber: Statistik website RE dan Jogjastreamers

g. Produk audio yang diunggah di laman radioedukasi.kemdikbud.go.id pada
Januari s.d. Desember 2018 sebanyak 307produk audio. Ini merupakan langkah
menjadikan laman web RE selalu kekinian.
h. Selama Januari s.d. Desember 2018, tercatat sebanyak 420user baru di laman situs
Radio Edukasi, dengan 176 berstatus Guru, 20 berstatus Siswa, dan 105 berstatus
Umum. Para anggota mendaftar secara mandiri maupun dibimbing oleh pihak
BPMRPK melalui beberapa kegiatan yang melibatkan guru ataupun siswa.
Jumlah ini menunjukkan adanya kenaikan sebesar 107.92% jika dibandingkan
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dengan tahun 2017. Kenaikan yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya
kinerja dari Pengelola dan Pelaksana Siaran Radio Edukasi, maupun dari
BPMRPK
untuk
menyosialisasikan
laman
web
BPMRPK
di
radioedukasi.kemdikbud.go.id.
Periode

User Baru

Januari s.d. Desember 2017

202

Januari s.d. Desember 2018

420

Sumber: Statistik website RE

i. Jumlah pengunjung website Semester 2/2018 sebanyak 22.190visitor. Jika
dibandingkan dengan tahun 2017, diketahui ada kenaikan sebesar 78.83%, seperti
dapat dilihat pada tabel berikut:
Periode
Januari s.d. Desember 2017
Januari s.d. Desember 2018

Pengunjung
12.408
22.190

Sumber: Statistik website RE

j. Sebanyak 2.640 pengunjung mengunduh produk audio yang ditampilkan di laman
radioedukasi.kemdikbud.go.id. Selama Semester 2/2018, produk yang paling
banyak diunduh adalah Ciri-ciri dan Klasifikasi Makhluk Hidup (111 hits; 499,43
MB). Fakta ini menunjukkan adanya penurunan yang cukup signifikan sebesar
12.75% jika dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2017, seperti
terlihat di tabel berikut:
Periode
Januari s.d. Desember 2017
Januari s.d. Desember 2018

Jumlah Pengunduh
3.026
2.640

Sumber: Statistik website RE

Walaupun target telah terealisasi, masih ditemukan hambatan dan permasalahan
yang sudah dilengkapi dengan langkah antisipasi yang perlu dilakukan di masa
mendatang, sebagai berikut:
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a. Belum adanya alokasi anggaran untuk kegiatan sosialisasi atau siaran off air.
Kegiatan sosialisasi atau siaran off air merupakan langkah penting untuk
mendekatkan hubungan Radio Edukasi dengan target pendengar.
Langkah antisipasi:
 Merancang program komunitas pendengar RE Bimbel mata pelajaran
Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Matematika untuk siswa SD dan
SMP untuk menarik perhatian para pendengar (guru dan siswa) agar aktif
mendengarkan program RE Bimbel.
 Menjalin kerja sama dengan sekolah, khususnya di DIY, yang memiliki
Jam Baca guna menyukseskan Gerakan Membaca Literasi dengan
memperdengarkan media audio pembelajaran ke sekolah-sekolah selama 515 menit setiap hari.
b. Media audio pembelajaran untuk SMA, seperti Buku Audio, belum dapat
ditampilkan di laman web sebab belum ada “rumah”nya.
Langkah antisipasi:
Mengirimkan media audio pembelajaran untuk SMA secara langsung bagi
sekolah yang mengirimkan surat permohonan.
c. Saat ini pengelolaan web Radio Edukasi sudah menggunakan email
radioedukasi@kemdikbud.go.id. Namun ternyata ada masalah dalam validasi
user baru, yaitu email dari radio radioedukasi@kemdikbud.go.id terdeteksi
sebagai spam.
Langkah antisipasi:
Perlu dilakukan koordinasi dengan pengelola server email kemdikbud.go.id.
Sementara emailnya dibenahi, maka super admin melakukan verifikasi user baru
secara manual.
d. Kebutuhan siaran streaming RE yang bisa didengarkan melalui aplikasi sudah
sangat mendesak. Hal ini disebabkan adanya gaya hidup masyarakat modern
yang memanfaatkan smartphone-nya untuk berbagai keperluan, baik hiburan
maupun pendidikan.
Langkah antisipasi:
Sejak awal tahun 2018, Radio Edukasi mendaftarkan diri di aplikasi gratis Simple
Radio, sehingga siaran streaming RE dapat didengarkan melalui smartphone..
e. Jumlah bahan promo BPMRPK dan Radio Edukasi masih terbatas sehingga
upaya untuk meningkatkan awareness di kalangan pendidik dan masyarakat
umum terhalang.
Langkah antisipasi:
Mengalokasikan sejumlah anggaran untuk memproduksi baliho, spanduk, dan
umbul-umbul.
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6. Pemanfaatan Studio Produksi
Pelayanan publik pengelolaan sarana dan peralatan media audio/radio diatur dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik. Fungsi ini
dijalankan untuk mendukung visi utama Balai Pengembangan Media Radio
Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK) untuk mewujudkan pendidikan berkualitas.
Pelayanan dilakukan melalui fasilitasi sarana produksi, berupa fasilitasi alat rekaman
dan jasa produksi media audio/radio hingga menjadi bentuk jadi, berupa kemasan
produk media audio/radio. Kegiatan ini melibatkan sekolah, perguruan tinggi
maupun instansi dan lembaga pendidikan yang selanjutnya disebut pemangku
kepentingan, agar dapat memanfaatkan fasilitas pengembangan media audio/radio
guna mendukung proses pembelajaran. Hasil kegiatan dapat dimanfaatkan oleh
pemangku kepentingan sebagai media alternatif mendukung proses pembelajaran,
dan dapat dimanfaatkan sebagai materi siar di Radio Edukasi, melalui program
Ekspresi Anak.
Dari target 30 sekolah dari berbagai jenjang, mulai dari PAUD, SD, SMP,
SMA/SMK atau yang sederajat, dan Universitas yang memanfaatkan studio rekaman
selama 2018, telah terealisasi sebanyak 30 sekolah TK/Paud, SD, dan SMP atau
capaian 100%.
Selama kegiatan Pemanfaatan Studio Produksi ini berlangsung, ada beberapa
hambatan/kendala yang dihadapi, dan langkah-langkah antisipasi yang dilakukan,
yakni:
Upaya mendapatkan data sekolah untuk sosialisasi fasilitas layanan yang disediakan.
Langkah antisipasi: Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan di lingkungan DIY
untuk mendapatkan data sekolah.

Ket: Suasana rekaman program Ekspresi Anak yang melibatkan TK/sekolah
dalam memanfaatkan studio produksi BPMRPK

7. Pemanfaatan Slot Siaran Radio
Kegiatan Pemanfaatan Slot Siaran Radio bertujuan untuk mendukung Gerakan
Literasi Sekolah (GLS) yang dicanangkan Kemdikbud dalam rangka
mengembangkan ketrampilan pelajar SD dan SMP untuk menceritakan tulisan karya
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sendiri atau orang lain melalui siaran Istanaku Ceria di Radio Edukasi setiap hari
Minggu, pk. 15.30-16.30 WIB. Kegiatan ini berlangsung sejak Februari s.d.
November 2018 dengan target 20 sekolah (SD dan SMP) yang memanfaatkan slot
siaran Istanaku Ceria. Selama tahun 2018, sebanyak 20 sekolah (19 SD dan 1 SMP)
sudah memanfaatkan slot siaran atau terealisasi 100%.
Beberapa hambatan/ kendala yang dialami selama kegiatan ini berlangsung,
termasuk langkah antisipasinya disampaikan sebagai berikut:
a. Sulitnya meyakinkan guru/orangtua/siswa untuk unjuk diri dalam
mengkomunikasikan tulisannya atau tulisan orang lain. Hal ini terjadi karena
mereka menganggap bahwa untuk tampil atau bersiaran di radio harus memiliki
suara yang bagus dan enak didengar.
Langkah antisipasi:
Meminta guru/orangtua/siswa untuk mendengarkan siaran Istanaku Ceria terlebih
dulu agar memiliki gambaran bagaimana siaran ini berlangsung.
b. Pada awalnya, sangat sulit menemukan siswa yang memiliki
ketrampilan/kemampuan menulis cerita karya sendiri. Hal ini sebenarnya sangat
menyedihkan karena meneguhkan temuan dari sejumlah lembaga riset tentang
angka ketrampilan menulis bagi siswa di Indonesia yang masih rendah.
Langkah antisipasi:
Mengajak siswa calon pengisi siaran untuk bincang-bincang informal. Siswa ini
diminta untuk bercerita bebas, sesuai imajinasinya. Saat bercerita itu, siswa
dibimbing atau diberi pertanyaan singkat sehingga penceritaannya lebih rinci dan
tertata. Sesudah penceritaan lisan itu selesai, maka siswa tersebut diminta untuk
menuliskan apa yang sudah diceritakannya tadi. Tulisan karyanya itu kemudian
dikaji agar alurnya lebih runtut dan bahasanya sesuai untuk siaran.

Ket. Suasana pemanfaatan slot siaran “Istanaku Ceria” di Radio Edukasi

Indikator kinerja “Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan TIK untuk pendidikan”
dengan target output 520 satuan pendidikan yang menerapkan TIK untuk Epembelajaran sampai dengan Desember 2018 terealisasi sebanyak 575 sekolah yang
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artinya melebihi target output , tapi secara teknis masih perlu pemantauan/monitoring
pemanfaatan untuk selanjutnya dievaluasi sebagai bahan pertimbangan kontinyuitas
pemanfaatan produk-produk audio pembelajaran di tahun-tahun selanjutnya.
Outcome adalah efek jangka panjang dari output. Berdasarkan pengertian tersebut maka
outcome Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan E-pembelajaran berbasis media
audio/radio tidak serta merta dapat dicapai dalam satu tahun dan merupakan hasil
kumulatif dari kesinambungan pemanfaatan media audio pembelajaran selama beberapa
tahun, dengan rencana pencapaian outcome di tahun 2019.
Dalam Renstra BPMRPK 2015 – 2019 menyajikan target jangka menengah untuk
indikator kinerja Jumlah satuan pendidikan yang mengakses dan/atau memanfaatkan
siaran radio pendidikan sebanyak 520 Satuan Pendidikan setiap tahunnya yang baru
mulai dilaksanakan pada tahun 2017. Adanya perubahan indikator kinerja dari Jumlah
Jam Siaran Radio Pendidikan pada tahun 2015-2016 menjadi Jumlah satuan pendidikan
yang mengakses dan atau memanfaatkan siaran radio pendidikan. Rintisan perubahan
indikator kinerja dan targetnya ini mulai dilaksanakan tahun 2016 dengan menghasilkan
250 satuan pendidikan yang mengakses/memanfaatkan siaran radio pendidikan
berdasar jumlah pengakses website dan streaming radioedukasi.kemdikbud.go.id dan
pendengar serta pengisi siaran terestrial radio edukasi. Pada tahun 2017 terealisasi 544
satuan pendidikan dari rencana target 520 satuan pendidikan. Sementara pada tahun
2018 ini terealisasi 575 satuan pendidikan dari rencana target 520 satuan pendidikan
yang ditetapkan. Meskipun telah melebihi target Renstra, diseminasi pemanfaatan TIK
berbasis audio/radio pendidikan akan tetap dilaksanakan sampai dengan tahun 2019,
karena diperlukan kontinyuitas baik dalam pemantauan maupun penyebarluasan
produk-produk audio terbaru, agar tujuan perluasan akses pendidikan dapat
menyeluruh.
Seluruh perealisasian sasaran strategis BPMRPK dalam pengembangan dan
pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk pendidikan melalui
media radio, juga didukung oleh pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai, yang meliputi
kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Eselon I; Layanan Internal; Layanan
Perkantoran; dan SDM yang Terampil dalam Mengembangkan dan Memanfaatkan TIK
untuk E-Administrasi, yang realisasi pencapaiannya sebagai berikut:
1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
Dari target sebanyak 1 layanan sudah tercapai realisasi indikator kinerjanya
sebanyak 1 layanan (presentase capaian sebesar 100%) karena semua kegiatan sudah
dilaksanakan.
Pada komponen Penyusunan Rencana Program yang terdiri dari 7(tujuh) dokumen,
sudah terealisasi 7 (tujuh) dokumen dengan persentase capaian sebesar 100% yang
terdiri dari:
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a. 1 (satu) dokumen Penyusunan Program Kerja 2019 (RKA-K/L, TOR dan RAB
2019) yang tercapai dengan 4 (empat) kali RDK;
b. 1 (satu) dokumen Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018 yang
tercapai dengan 1 kali kegiatan fullday di hotel;
c. 2 (dua) dokumen Penyusunan Laporan Kegiatan (Lakip Sem.1 dan Sem.2)
tahun 2018 yang tercapai dengan 3 (tiga) kali RDK;
d. 1 (satu) dokumen Penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS) dan Standar
Pelayanan Balai yang tercapai dengan 3 (tiga) kali RDK;
e. Serta 2 (dua) dokumen Rekonsiliasi SAK-SIMAK BMN TAHUN 2018yang
tercapai dengan 3 (tiga) kali RDK.
Sedangkan pada komponen Pelayanan Rumah Tangga, kegiatan Sosialisasi/Pameran
sudah tercapai sebanyak 1 (satu) dokumen yang sesuai dengan targetnya yaitu 1
(satu) dokumen dengan persentase capaian sebesar 100%. Untuk pelaksanaan
kegiatan adalah 4 (empat) kali pameran pada saat Pekan Pendidikan dalam rangka
Pameran Hardiknas di Benteng Vredeburg dan Taman Pintar Yogyakarta, Pameran
Ki Hajar DIY, Pameran Ki Hajar Jawa Tengah dan Pameran Ki Hajar Award
Kemdikbud, Jakarta.
2. Layanan Internal (Overhead)
Output ini mencakup 3 (tiga) komponen, yaitu Kendaraan bermotor, Pengadaan
Peralatan Fasilitas Perkantoran, dan Gedung dan Bangunan. Target untuk output
tersebut adalah1 (satu) layananyang sudah terealisasi sebanyak 1 (satu) layanan
(persentase capaian indikator kinerja sebesar 100%).
Kegiatan yang sudah terlaksana adalah:
 Kendaraan Bermotor (Pengadaan kendaraan roda 4/mobil dan kendaraan roda
2/motor dinas/operasional perkantoran)
 Target 2 (dua) unit pengadaan kendaraan bermotor sudah tercapai 2 (dua) unit
dengan persentase capaian sebesar 100% yaitu 1 (satu) unit mobil dengan merk
Toyota Innova Seri V dan 1 (satu) unit motor dengan merk Honda Vario.
 Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
 Pengadaan tersebut terbagi menjadi 2 (dua) kegiatan, yaitu pengadaan e-katalog
serta Pengadaan Software (Aplikasi) dan Alat Musik. Untuk pengadaan 1 paket
e-katalog sudah dilaksanakan dengan pembelian Rak Besi Dapur, Lemari
Keuangan, Furniture Kabalai, Harddisk Eksternal,Smart – UPS, Soundcard
Eksternal, Mic wireless Ruang Sidang, Perekam suara (Voice recorder), PC All
in one,Webcam,Scanner, Laptop, Rak Server, AC 2 PK,Harddisk NAS 8 TB,
Switch Hub 100/1000, PC Komputer, Kipas Angin, Genset, Headset, Exhaust
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fan untuk dapur, Tangga teleskopik,Samsung Galaxy Tab, dan Kamera
Mirorless.
 Sedangkan pengadaan keyboard, Aplikasi UNBA dan Aplikasi Pendataan sudah
dilaksanakan.Untuk pengadaan Aplikasi Radio Streaming tidak dilaksanakan
dan diganti menjadi pengadaan 1 unit CCTV.
 Gedung dan Bangunan.
 Terdapat 1 kegiatan yaitu Penggantian Akustik Ruangan Siaran Radio Edukasi
yang telah selesai dilaksanakan.
Kegiatan diatas dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Tim Keuangan, Panitia
Pengadaan Barang/Jasa dan Panitia Penerimaan Barang/Jasa.
3. Layanan Perkantoran

Kegiatan ini direalisasikan melalui 2 (dua) komponen kegiatan yang meliputi
pembayaran gaji dan tunjangan, serta penyelenggaraan operasional dan
pemeliharaan perkantoran. Dengan target outputnya sebesar 1 layanan, realisasi
capaian indikator kinerjanya sudah mencapai 1 (satu) layanan (persentase capaian
sebesar 100%). Semua kegiatan dapat terlaksana dengan baik berkat dukungan dari
Kerjasama SDM antar bagian, khususnya subbagian Tata Usaha, sehingga kinerja
Balai dapat berjalan maksimal untuk mencapai target yang ditetapkan.
B. Realisasi Anggaran
Dalam upaya pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan dan dokumen
penetapan kinerja memerlukan anggaran sebagai dukungannya. Adapun alokasi
anggaran untuk pencapaian indikator kinerja BPMRPK yang dipertanggungjawabkan
dalam PK sebesar Rp 5.119.904.000,-, dengan total alokasi Pagu anggaran
penyelenggaraan pengembangan media audio dan radio pendidikan dan kebudayaan
sebesar Rp 10.836.632.000,- . Total realisasi Pagu anggaran yang diperjanjikan selama
tahun 2018 sebesar Rp 4.610.272.772,- dengan total PAGU anggaran BPMRPK yang
terelisasi tahun 2018 sebesar Rp 10.184.287.623,- dengan persentase sebesar 93,98%.
Berikut uraian realisasi anggaran yang digunakan dalam upaya pencapaian sasaran
tersebut:

Indikator Kinerja 1

Jumlah kumulatif model media pendidikan
berbasis audio/radio
Model media pendidikan berbasis TIK

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator model media pembelajaran ini sebesar Rp
744.793.000 yang tersebar ke 7 kegiatan pendukung. Realisasi anggaran tersebut selama
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Tahun 2018 Rp 632.635.050,- dengan persentase capaian sebesar 84,94%. Berikut
rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk masing-masing kegiatan pendukung:
Sasaran
Strategis
Terlaksananya
pengembangan
dan
pendayagunaan
teknologi
informasi dan
komunikasi
(TIK) untuk
pendidikan
berbasis
audio/radio

Indikator Kinerja Kegiatan
Output : Jumlah Model
Media Berbasis
Audio/Radio:
1. Analisis Kebutuhan
Model Media Audio
Pembelajaran
2. Perancangan Model
Media Audio
Pembelajaran
3. Pembuatan Prototipa
Model Media Audio
Pembelajaran (Prototipa
Model; Model UNBA;
Optimalisasi Fasilitasi
Pemanfaatan Model
Audio)
4. Penerapan Model Media
Audio Pembelajaran
5. Evaluasi Penerapan
Model (Penyusunan
Desain; Monitoring;
Lokakarya Evaluasi)
Outcome: Jumlah satuan
pendidikan yang
melaksanakan Epembelajaran berbasis
media audio/radio

Capaian Anggaran 2018
Target
Realisasi

%

744.793.000

632.635.050

84,94

110.235.000

108.067.700

98,03

91.568.000

85.492.300

93,36

232.259.000

173.400.550

74,66

145.932.000

135.515.550

92,86

164.799.000

130.158.950

78,98

520 satuan
pendidikan

525 satuan
pendidikan

Secara keseluruhan realisasi anggaran Model Media Pendidikan berbasis TIK tahun
2018 sebesar 84,94%, dengan anggaran yang dihemat pada pos belanja bahan, jasa
profesi, dan belanja perjalanan dinas. Terdapat optimalisasi dalam indikator kinerja
kegiatan pembuatan prototipa model media audio pembelajaran yaitu pada model Ujian
Nasional Berbasis Audio (UNBA) dan modul fasilitasi pemanfaatan model audio untuk
kondisi bencana, selain model Solusi Jelang Ujian untuk Tunanetra (Si Juara), Cinta
Bahasaku (Model Pengayaan untuk Pembelajaran Bahasa Indonesia), Cerita Mini
Empat Sahabat (Cermin 4 Sahabat), dan Buku Saku Audio untuk Tunanetra.

50

Indikator Kinerja 2

Jumlah Bahan Belajar/Media Pembelajaran
Berbasis TIK.
Bahan Belajar Berbasis TIK untuk
Pembelajaran.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebesar Rp
1.973.831.000 yang tersebar di empat(4) kegiatan pendukung. Realisasi anggaran
indikator kinerja dimaksud, sebesar Rp 1.777.261.775 dengan persentase sebesar
90,04%. Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk masing-masing
kegiatan pendukung:
Capaian Anggaran 2018
Indikator Kinerja
Kegiatan
Target
Realisasi
Terlaksananya
Jumlah kumulatif bahan
belajar/media
1.973.831.000 1.777.261.775
pengembangan dan
pembelajaran
berbasis
pendayagunaan
TIK
Output:
teknologi informasi
Bahan Belajar Berbasis
dan komunikasi
TIK untuk Pembelajaran
(TIK) untuk
1. Pengembangan Bahan
Belajar
Berbasis
pendidikan melalui
Audio/Radio
658.066.000
596.009.500
media audio radio.
Pembelajaran
untuk
PAUD.
2. Pengembangan Bahan
Belajar
Berbasis
Audio/Radio
371.309.000
275.263.025
Pembelajaran
untuk
Tunanetra.
3. Produksi
Bahan
Belajar
Berbasis
Audio/Radio
595.279.000
566.575.950
Pendidikan
dan
Pengetahuan Umum.
4. Produksi
Bahan
Belajar
Berbasis
349.177.000
339.413.300
Audio/Radio
Pendidikan Karakter.
Outcome: Jumlah satuan
pendidikan
yang
520 satuan
525 satuan
melaksanakan
Ependidikan
pendidikan
pembelajaran
berbasis
media audio/radio
Sasaran Strategis
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%
90,04

90,57

74,13

95,18

97,2

Realisasi anggaran untuk output bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK
terserap 90,04% dikarenakan terdapat beberapa efisiensi. Efisiensi meliputi efisiensi
bahan, efisiensi SDM, juga efisiensi anggaran. Berikut rincian efisiensi yang dilakukan
pada beberapa kegiatan:


Kegiatan Pengembangan Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pembelajaran untuk
PAUD, dari rencana anggaran sebesar Rp 658.066.000,- realisasi anggarannya
sebesar Rp596.009.500,- dengan presentase capaian sebesar 90,57%. Hal ini
dikarenakan:
a. Juru Wicara untuk pengisi program juga melibatkan karyawan BPMRPK (tidak
dapat memperoleh honor) sehingga anggaran untuk honor juru wicara dapat
dihemat,
b. Pada kegiatan penyusunan GBIM, Penulisaan Naskah, dan Preview Produk
terdapat peserta yang tidak hadir, sehingga anggaran tidak terserap semua.
c. Terdapat efisiensi harga bahan cetak dan ATK.





Kegiatan Pengembangan Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pembelajaran untuk
Tunanetra, dari rencana anggaran sebesar Rp. 371.309.000,- realisasi anggarannya
sebesar Rp. 275.263.025,- dengan presentase capaian sebesar 74,13%. Hal ini
dikarenakan: a) Kegiatan Quality Control yang sudah direncanakan tidak jadi
dilaksanakan, karena Tugas Calon pengguna dan Pengkaji Materi dalam Quality
control tercover dalam kegiatan preview tahap 1 dan tahap 2 sehingga anggaran
dapat dihemat, b) Juru Wicara untuk rekaman program ada yang melibatkan pihak
intern (karyawan BPMRPK) sehingga anggaran untuk honor juru wicara dapat
dihemat, c) Pada kegiatan Preview tahap 1 dan tahap 2, ada peserta dari Calon
Pengguna dan Pengkaji materi yang tidak hadir, sehingga anggaran honor calon
pengguna dan pengkaji materi tidak terserap.
Kegiatan Produksi Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pendidikan dan
Pengetahuan umum, dari rencana anggaran sebesar Rp. 595.279.000,- realisasi
anggarannya sebesar Rp. 566.575.950,00 dengan presentase capaian sebesar
95,18%. Hal ini dikarenakan:
a. Pada kegiatan penyusunan GBIM, Penulisaan Naskah, dan Preview Produk
terdapat peserta yang tidak hadir, sehingga anggaran tidak terserap semua.
b. Terdapat efisiensi harga bahan cetak dan ATK.



Kegiatan Produksi Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pendidikan Karakter, dari
rencana anggaran sebesar Rp. 349.177.000,00 realisasi anggarannya sebesar
Rp.339.413.300,00 dengan presentase capaian sebesar 97,2%. Hal ini dikarenakan:
1) Kegiatan Quality Control yang sudah direncanakan tidak dilaksanakan, karena
Tugas Calon pengguna dan Pengkaji Materi dalam Quality control tercover dalam
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kegiatan preview tahap 1 dan tahap 2 sehingga ada efisiensi anggaran, 2) Bahan
Produksi sudah dikerjakan oleh pihak ketiga sesuai kontrak.

Indikator Kinerja 3

Jumlah SDM yang terampil dalam
mengembangkan dan memanfaatkan TIK
untuk pendidikan.
SDM yang terampil dalam mengembangkan
dan memanfaatkan TIK untuk E-pembelajaran.

Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja ini adalah sebesar Rp
756.431.000,- yang tersebar ke dalam 7 (tujuh) kegiatan pendukung. Realisasi
anggaran tersebut sampai dengan Desember 2018 sebesar Rp 743.740.700,- dengan
persentase sebesar 98,72 %.
Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk masing-masing kegiatan
pendukung:
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
pendayagunaan
media audio dan
radio untuk
menunjang
kualitas proses
dan hasil
pendidikan dan
kebudayaan

Indikator Kinerja
Kegiatan
Jumlah SDM yang
terampil
dalam
mengembangkan
dan memanfaatkan
TIK
untuk
pendidikan
Output:
SDM yang terampil
dalam
mengembangkan
dan memanfaatkan
TIK
untuk
Epembelajaran dan EAdministrasi
1. Bimbingan
Teknis
Penulisan
Naskah Media
Audio
Pembelajaran.
2. Bimbingan
TeknisProduksi
Media
Audio
Pembelajaran.
3. Bimbingan
Teknis

Capaian Anggaran 2018
Target
Realisasi
%

756.431.000

743.740.700

98,32

86.777.000

86.236.700

99,38

80.000.000

79.475.000

99,34

118.263.000

117.482.400

99,34
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4.

5.

6.

7.

8.

Pendayagunaan
Siaran
Radio
Pendidikan
untuk
Pendidikan dan
Tenaga
Kependidikan.
Bimbingan
Teknis
Pemanfaatan
Siaran
Radio
Pendidikan
untuk
Pendidikan dan
Tenaga
Kependidikan.
Peningkatan
Kemampuan
SDM di Bidang
Pengembangan
Kompetensi
Diri.
Peningkatan
Kemampuan
SDM di Bidang
Ketatausahaan.
Peningkatan
Kemampuan
SDM di Bidang
Penulisan Karya
Ilmiah
Pelatihan
Pemrograman
PHP My Sql

220.719.000 211.796.600

95,96

195.250.000 195.250.000

100

40.680.000

39.680.000

97,54

4.560.000

3.820.000

83,77

10.182.000

10.000.000

98,21

Realisasi anggaran untuk output SDM yang terampil dalam mengembangkan dan
memanfaatkan TIK untuk E-Pembelajaran dan E-Administrasi terserap sebesar Rp
1.777.261.775, - dari rencana anggaran Rp 1.973.831.000, - yang dialokasikan atau
persentase 90,04%.
Selisih anggaran ini dikarenakan adanya beberapa efisiensi. Efisiensi terdiri dari
efisiensi anggaran, efisiensi SDM, dan efisiensi bahan. Berikut rincian efisiensi yang
dilakukan beberapa kegiatan.
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Kegiatan Bimbingan Teknis Penulisan Naskah Media Audio Pembelajaran, realisasi
anggaran terserap sebesar Rp. 86.777.000,- dari rencana Rp. 86.236.700,- yang
dialokasaikan atau persentase 99,38%, dikarenakan karena adanya narasumber yang
tidak hadir.
Kegiatan Bimbingan Teknis Produksi Media Audio Pembelajaran terserap anggaran
sebesar Rp 79.475.000, - dari rencana anggaran Rp 80.000.000,- yang dialokasikan atau
persentase 99.38%, dikarenakan karena adanya efisiensi bahan berupa ATK.
Kegiatan Bimbingan teknis pendayagunaan siaran radio pendidikan untuk pendidik dan
tenaga kependidikan sebesar Rp 117.482.400 dari rencana Rp 118.263.000. Secara
persentase capaian anggaran untuk kegiatan ini adalah 99,34%. Jika dibandingkan
dengan persentase target capaian kegiatan yang mencapai 99%, maka terjadi efisiensi
anggaran sekitat 7%. Efisiensi ini terjadi karena ada beberapa komponen biaya yang
dihemat yaitu pada belanja bahan dan ketidakhadiran seorang calon peserta bimbingan
teknis karena sakit.
Kegiatan Bimbingan Teknis Pemanfaatan Siaran Radio Pendidikan untuk Pendidikan
dan Tenaga Kependidikan terserap anggaran sebesar Rp 211.796.600,- dari rencana
anggaran Rp 220.719.000,- yang dialokasikan atau persentase 95,96%, dikarenakan
karena adanya efisiensi bahan berupa ATK dan biaya perjalanan yang dihemat.

Indikator Kinerja 4

Jumlah satuan pendidikan yang menerapkan
TIK untuk e-Pembelajaran.
Satuan pendidikan yang menerapkan TIK
untuk E-pembelajaran.

Output dari indikator kinerja ini adalah 520 satuan pendidikan yang menerapkan TIK
untuk E-pembelajaran. Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja kegiatan
ini sebesar Rp 1.644.849.000,-. Realisasi anggaran tersebut selama 2018 sebesar Rp
1.456.635.247,- dengan persentase sebesar 92,46%. Berikut rincian realisasi anggaran
yang digunakan untuk masing-masing output kegiatan:
Sasaran
Strategis
Terlaksananya
pengembangan
dan
pendayagunaan
teknologi
informasi dan
komunikasi
(TIK) untuk

Indikator Kinerja
Kegiatan
Jumlah
satuan
pendidikan
yang
menerapkan TIK untuk
E-pembelajaran
Output:
Satuan pendidikan yang
menerapkan TIK untuk
E-pembelajaran

Capaian Anggaran 2018
Target
Realisasi
1.644.849.000
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1.456.635.247

%
92,46

pendidikan
berbasis
audio/radio

 Fasilitasi
Sekolah
Model
Berbasis
TIK:
1. Studi
Kelayakan
Lokasi Sekolah
2. Sosialisasi Produk
3. Bimtek Pemanfaatan
Produk
4. Trauma Healing Di
Palu, Sulteng
5. Monev
Hasil
Pemanfaatan
6. Pelaksanaan Siaran
Radio Pendidikan
7. Penilaian
Produk
Bahan Siar Radio
Pendidikan
 Fasilitasi
Pemanfaatan Sarana
Produksi
dan
Peralatan
Siaran
untuk
EPembelajaran:
8. Pemanfaatan Studio
Produksi
9. Pemanfaatan
Slot
Siaran Radio

171.362.000

170.658.297

99,59

273.179.000

270.077.650

98,86

323.800.000

309.877.100

95,7

5.500.000

5.474.550

99,54

246.863.000

181.121.600

75,8

513.976.000

486.225.500

94.6

40.675.000

27.200.550

66,87

55.709.000

33.050.900

59,33

13.785.000

5.508.250

39,96

Capaian realisasi anggaran output Satuan pendidikan yang menerapkan TIK untuk Epembelajaran sebesar 92,46 terjadi karena terdapat efisiensi baik itu efisiensi anggaran,
efisiensi SDM, maupun efisiensi bahan. Berikut bentuk efisiensi dari beberapa kegiatan
kegiatan monitoring evaluasi hasil pemanfaatan selisih anggaran sampai dengan 25%
karena diluar rencana, narasumber yang diundang tidak dapat hadir pada saat kegiatan,
sehingga anggaran harus dikembalikan ke kas Negara, karena menggunakan
mekanisme TUP.
Kegiatan Pelaksanaan Siaran Radio Pendidikan Tahun 2018 dari target anggaran
sebesar Rp. 513.976.000,00 terealisasi sebesar Rp. 486.225.500,00 sehingga prosentase
capaian anggaran adalah sebesar 94,6%. Efisiensi anggaran sekitar 5% terjadi pada pos
anggaran belanja barang konsumsi yang dihemat. Namun demikian efisiensi ini tidak
berpengaruh terhadap pelaksanaan dan hasil kegiatan.
Kegiatan Penilaian Produk Bahan Siar Radio Pendidikan dari target anggaran sebesar
Rp. 40.675.000,00 terealisasi sebesar Rp. 27.200.550,00 sehingga prosentase capaian
anggarannya adalah sebesar 66.87%. Efisiensi anggaran sekitar 33% terjadi pada pos
anggaran belanja jasa profesi dan belanja perjalanan dinas. Ditargetkan 2 orang
56

narasumber ahli dari Jakarta, dikarenakan tidak adanya kesesuaian waktu pelaksanaan
kegiatan dengan kesibukan narasumber, sehingga narasumber tidak dapat hadir. Namun
demikian secara keseluruhan kegiatan ini dapat terlaksana dengan baik dan
mendapatkan hasil yang sesuai dengan target yang ditetapkan walaupun hanya
melibatkan narasumber ahli dari lokal Yogyakarta.
Kegiatan Pemanfaatan Studio Produksi dari rencana anggaran sebesar Rp 55.709.000,realisasi anggarannya sebesar Rp 33.050.900,- , dengan presentase capaian sebesar
59,33%. Selisih anggaran sekitar 40% dikarenakan adanya pos anggaran untuk penyelia
yang diperankan oleh pihak intern (karyawan BPMRPK) sehingga anggaran untuk
honor penyelia tidak digunakan.
Kegiatan Pemanfaatan Slot Siaran Radio Pendidikan dari rencana anggaran sebesar Rp
55.709.000,- realisasi anggarannya sebesar Rp 33.050.900,- , dengan presentase capaian
sebesar 59,33%. Selisih anggaran sekitar 40% dikarenakan adanya pos anggaran untuk
penyelia yang diperankan oleh pihak intern (karyawan BPMRPK) sehingga anggaran
untuk honor penyelia tidak digunakan.
----@@@---Capaian anggaran untuk merealisasikan sasaran strategis “Terlaksananya
pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk
pendidikan melalui media radio”, juga didukung dengan perealisasian anggaran untuk
urusan ketatausahaan Balai dalam mendukung pelaksanaan tusi Balai dari rencana
anggaran sebesar Rp 5.716.728.000,- yang terealisasi sebesar Rp 5.535.455.701,- atau
96,83 %, dengan rincian sebagai berikut:

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon 1
a. Rp.60.050.500,- (presentasi capaian 90,91%) dari anggaran Rp.66.923.000,- untuk
kegiatan Penyusunan Program Kerja 2019 (RKA-K/L, TOR dan RAB 2019).
b. Rp.34.363.700,- (presentasi capaian 97,01%) dari anggaran Rp.35.422.000,- untuk
kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018.
c. Rp.44.488.200,- (presentasi capaian 88,99%) dari anggaran Rp.49.995.000,- untuk
kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan (Lakip Sem.1 dan Sem.2) tahun 2018.
d. Rp.36.431.650,- (presentasi capaian 88,38%) dari anggaran Rp.41.222.000,- untuk
kegiatan Penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS) dan Standar Pelayanan Balai.
e. Rp.25.482.400,- (presentasi capaian 64,34%) dari anggaran Rp.39.608.000,- untuk
kegiatan Rekonsiliasi SAK dan SIMAK-BMN Tahun 2018.
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f. Rp.51.403.850,00 (presentasi capaian 92,01%) dari anggaran Rp.55.866.000,- untuk
kegiatan Pelayanan Rumah Tangga.
Anggaran kegiatan Penyusunan Program Kerja 2019 (RKA-K/L, TOR dan RAB 2019),
Penyusunan Laporan Kegiatan (Lakip Sem.1 dan Sem.2) tahun 2018, Rapat Koordinasi
Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2018dan Penyusunan Prosedur Operasi Standar (POS)
dan Standar Pelayanan Balai ada selisih 5 - 10% karena efisiensi pada belanja bahan
dan Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota. Untuk anggaran Rekonsiliasi SAK
dan SIMAK-BMN Tahun 2018 tidak terdapat selisih sekitar 35% karena dari 4 (empat)
kali RDK yang terlaksana hanya 3 (tiga) kali RDK, meskipun tidak berpengaruh pada
kualitas hasil. Adapun kegiatan Pelayanan Rumah Tangga (Sosialisasi/Pameran) selisih
sekitar 8% dari rencana anggaran karena efisiensi pada belanja Bahan, Barang Non
Operasional Lainnya dan Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota.
2. Layanan Internal (Overhead)
Dari target sebesar Rp 1.219.300.000,- telah terealisasi sebesar Rp.1.176.743.267,dengan presentase capaian 96,51%. Rincian dari realisasi tersebut adalah:
a. Rp.362.175.500,- (presentasi capaian 99,81%) dari anggaran Rp.362.877.000,untuk kegiatan Kendaraan Bermotor.
b. Rp. 701.201.500,- (presentasi capaian 95,48%) dari anggaran Rp.734.423.000,untuk kegiatan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran.
c. Rp. 113.366.267,- (presentasi capaian 92,92%) dari anggaran Rp.122.000.000,untuk kegiatan Gedung dan Bangunan (Penggantian Akustik Ruangan Siaran Radio
Edukasi).
Untuk kegiatan layanan internal ada selisih anggaran antara 1 – 5% karena ada harga
yang bisa dihemat pada produk e-katalog yang dibeli.
3. Layanan Perkantoran.
Serapan anggaran secara keseluruhan untuk layanan perkantoran sebesar
Rp.4.106.492.134,- dari anggaran Rp.4.209.261.000,- dengan persentase sebesar
97,56%. Anggaran untuk indikator kinerja layanan perkantoran direalisasikan melalui
anggaran untuk Pembayaran gaji dan tunjangan, serta Penyelenggaraan operasional dan
pemeliharaan perkantoran, dengan rincian sebagai berikut:
 Pembayaran Gaji dan Tunjangan, realisasi anggarannya sebesar Rp.2.702.465.131,dari total anggaran yang direncanakan sebesar Rp.2.747.956.000,- dengan
presentase capaian sebesar 98,34% karena adanya mutasi Pimpinan ke instansi
sehingga ada pergeseran pencairan dana gaji dan tunjangan.
 Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, realisasi anggarannya
sebesar Rp. 1.404.027.003,- dari rencana anggaran sebesar Rp.1.461.305.000,58

dengan presentase capaian sebesar 96,08%. Hal ini dikarenakan tidak ada
penghapusan BMN tahun ini sehingga kegiatan Penghapusan BMN tidak
dilaksanakan.
Dengan demikian Daya serap secara keseluruhan Pagu anggaran BPMRPK tahun 2018
(Januari – Desember) 2018 Rp.10.184.287.623,- dari alokasi anggaran sebesar
Rp.10.836.632.000,- dengan persentase sebesar 93,98%.
Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018
Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2018

: Rp 10.836.632.000,: Rp 10.184.287.623,-

Realisasi Anggaran untuk menyelenggarakan Pengembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) untuk Pendayagunaan e-Pembelajaran BPMRPK tahun 2018 selama
Tahun Anggaran 2018 ini sebesar 93,98% dari total anggaran tahun 2018, dengan
realisasi target output dan total realisasi fisik dari penyelenggaraan pengembangan
model media audio dan radio pendidikan dengan unsur penunjangnya sebesar 116,15%.
Pencapaian realisasi anggaran kurang dari 100% dengan selisih sekitar 6% karena
penggunaan beberapa komponen anggaran dilakukan efisiensi, selain adanya faktor non
teknis (baik karena ketidakhadiran narasumber, maupun peserta yang berhalangan
hadir) sehingga ada komponen anggaran yang tidak dapat digunakan dan harus
dikembalikan ke kas negara.. Hasil capaian selama semester I ini diharapkan dapat
menjadi pertimbangan untuk percepatan penyelesaiakn kegiatan dan penyerapan
anggran di bulan-bulan selanjutnya, dan pertimbangan kebijakan optimalisasi anggaran
yang memang diperlukan untuk meningkatkan hasil kinerja. Meskipun demikian,
capaian kinerja hingga lebih dari 100% menunjukkan optimalnya kinerja BPMRPK
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai upaya untuk mencapai tujuan
meningkatnya akses pendidikan khususnya di wilayah 3T (Terluar, Terdepan,
Tertinggal) dalam memanfaatkan TIK untuk pendidikan.
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Bab VI
Penutup

Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BPMRPK Kemendikbud Tahun
2018 merupakan bagian dari wujud pertanggungjawaban pelaksanaan rencana
strategis 2015-2019 (visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran strategis) dan tugas
pokok dan fungsi BPMRP Kemdikbud kepada semua pemangku kepentingan
(stakeholders) terkait selama Januari – Desember tahun anggaran 2018.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2018, BPMRPK
Kemdikbud telah menyelesaikan semua rangkaian kegiatan dalam rangka mencapai
sasaran program kegiatan yang menjadi IKK Tahun 2018 untuk mencapai tahapan
pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019. Hal ini didukung fakta bahwa
kinerja BPMRPK Kemdikbud selama tahun 2018 telah menyelesaikan tahapan
kegiatan untuk mencapai 4 IKK yang di dalamnya terdapat 27 output kegiatan
termasuk kegiatan penunjang di subbag ketatausahaan, yang merupakan penjabaran
dari 5 misi BPMRPK Kemdikbud yaitu (1) mengembangkan model media
audio/radio untuk pendidikan, (2) membuat bahan ajar audio/radio untuk
pendidikan, (3) mengembangkan pemanfaatan bahan siaran melalui siaran radio
pendidikan, (4) mengembangkan SDM di bidang pengembangan dan pemanfaatan
media audio/radio untuk pendidikan, dan (5) mengembangkan sekolah model
pengembangan dan pemanfaatan media audio/radio untuk pendidikan
Pencapaian IKK yang merupakan manifestasi misi BPMRP Kemendikbud
tersebut dititikberatkan pada penyediaan model dan format program audio/radio
untuk pendidikan, penyediaan bahan ajar audio/radio, peningkatan sumber daya
manusia pengembang dan pemanfaatan media radio pendidikan, serta peningkatan
satuan pendidikan yang memanfaatkan siaran radio pendidikan untuk mendukung epembelajaran. Dari 4 IKK yang digunakan dalam penetapan kinerja dan rencana
kinerja tahun 2018, capaian realisasi output/fisik kinerja selama tahun 2018 sebesar
116,15% dan capaian anggaran yang terserap sebesar 93,98% atau senilai Rp
10.184.287.623,- dari total anggaran Rp.10.836.632.000,-.
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RINCIAN CAPAIAN IKK 2018
Satuan
Pendidikan
110,58%

SDM
103,49%

Model
166,67%

Bhn
Belajar
100%

Capaian kinerja melebihi 100% karena adanya kebijakan optimalisasi
anggaran untuk dapat menjangkau sebanyak mungkin sasaran dari model media
audio yang dikembangkan BPMRPK dalam rangka perluasan akses pendidikan
khususnya di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal). Adapun serapan anggaran
kurang dari 100%, antara lain dikarenakan : adanya efisiensi pada beberapa mata
anggaran kegiatan, seperti pada belanja bahan, transport perjalanan, dan jasa lainnya
(dengan memanfaatkan SDM BPMRPK yang mempunyai kompetensi sesuai
kebutuhan media audio yang dikembangkan)
Hasil yang dicapai selama tahun 2018 ini diharapkan dapat menjadi acuan
bagi BPMRPK Kemdikbud untuk segera menyelesaiakan program kerja yang telah
direncanakan 2019, dan sekaligus meningkatkan efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan kegiatan agar di akhir jangka menengah di tahun 2019 seluruh
capaiannya bisa sesuai sasaran target yang ditetapkan dalam rencana strategis Balai.
Langkah strategis yang aka ndilaksanakan untuk dapat meningkatkan kinerja
BPMRPK selanjutnya berdasarkan hasil kinerja tahun 2018 ini diantaranya adalah :
- Memperbaiki perencanaan program dan anggaran, dengan mengacu pada target
jangka menengah yang telah ditetapkandalamRenstra BPMRPK 2015 – 2019,
dengan meminimalkan kemungkinan selisih anggaran realisasi (di luar faktor non
teknis)
- Mensosialisasikan hasil kinerja BPMRPK yang telah dicapai kepada seluruh
stakeholder sebagai acuan dalam upaya memenuhi 4 target indikator kinerja yang
ditetapkan untuk merelisasikan outcome di akhir tahun rencana strategis jangka
menengah 2015 - 2019 yaitu realisasi ketermanfaatan media audio pembelajaran
di satuan-satuan pendidikan di seluruh wilayah Indonesia.
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Lampiran

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2018
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN &
KEBUDAYAAN
Perencanaan kinerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan &
Kebudayaan (BPMRPK) berorientasi untuk menyukseskan pembangunan
bidang pendidikan, dengan memperkuat dan memperluas pemanfaatan
teknologi informasi dan komunikasi (TIK) berbasis media audio/radio untuk
pendidikan. Perencanaan tersebut dijabarkan dalam Rencana Kinerja Tahunan
mengacu pada rencana strategis BPMRPK tahun 2015-2019 yang telah
disempurnakan dengan 4 Indikator Kinerja Kegiatan.
Rencana Kinerja Tahunan 2018:
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

Pengembangan dan 1. Jumlah kumulatif model
Pendayagunaan
media pendidikan berbasis
Teknologi Informasi audio/radio
& Komunikasi (TIK) Model media
pendidikan berbasis
pendidikan berbasis TIK
audio/radio
2. Jumlah kumulatif bahan
belajar/media pembelajaran
berbasis TIK
- Bahan Belajar berbasis
TIK untuk pembelajaran
(Konten dan Aplikasi)
3. Jumlah kumulatif SDM
yang terampil dalam
mengembangkan dan
memanfaatkan TIK untuk
pendidikan dan kebudayaan
- SDM yang terampil
dalam mengembangkan
dan memanfaatkan TIK
untuk E-Pembelajaran
dan E-Administrasi

3 Model

744.793.000,-

420 Bhn
Belajar

1.973.831.000,-

458 Orang

756.431.000,-

Lampiran

Input pendukung:
Ketatausahaan Balai

4. Jumlah satuan pendidikan
yang menerapkan TIK
untuk e- Pembelajaran
- Satuan pendidikan yang
menerapkan TIK untuk
E-Pembelajaran

520 Sekolah

1.644.849.000,-

-Jumlah dokumen rencana
program
- Jumlah
Dokumen
Pelayanan Rumah tangga
- Jumlah layanan internal
(Pengadaan
peralatan
fasilitas kantor ; Gedung
dan Bangunan)
- Layanan Perkantoran

7 Dokumen

232.301.000,-

1 Dokumen

55.866.000,-

1 Layanan

1.219.300.000,-

12 Bulan
4.209.261.000,-

Perjanjian Kinerja Tahun 2018 (Revisi)
Kepala Balai Pengembangan Media Radio
Pendidikandan Kebudayaan
Dengan
Sekretaris JenderalKementerian Pendidikan dan Kebudayaan
TUGAS
Melaksanakan pengembangan media audio dan radio untuk pendidikan dan
kebudayaan
FUNGSI
1. Analisis model media audio dan radio
2. Perancangan model media audio dan radio
3. Pembuatan model media audio dan radio
4. Pengelolaansarana dan peralatan media audio dan radio
5. fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media audio dan radio
6. Pemantauan dan evaluasi pengembangan media audio dan radio
7. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai
TARGET CAPAIAN
Kegiatan Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk
Pendayagunaan E-Pembelajaran dan E-Administrasi :
NO

1

SASARAN
STRATEGIS
(1)
Terlaksananya
pengembangan
dan
pendayagunaan
teknologi
informasi
dan
komunikasi (TIK)
untuk pendidikan
berbasis

INDIKATOR KINERJA
(2)
1. Jumlah
kumulatif
model media berbasis
audio/radio
Output:
Model
media
pendidikan berbasis
TIK

TARGET
KINERJA
(3)
3 Model

ANGGARAN
(4)
Rp
744.793.000,-

3 Model
Rp
744.793.000,-

audio/radio

2. Jumlah
kumulatif
bahan belajar/media
pembelajaran berbasis
TIK
Output:
Bahan Belajar berbasis
TIK
untuk
pembelajaran (Konten
dan Aplikasi)

420 Bahan
Belajar

Rp
1.973.831.000,-

420 Bahan
Belajar

Rp
1.973.831.000,-

3. Jumlah
kumulatif
SDM yang terampil
dalam
mengembangkan dan
memanfaatkan
TIK
untuk pendidikan dan
kebudayaan
Output:
SDM yang terampil
dalam
mengembangkan dan
memanfaatkan
TIK
untuk E-Pembelajaran
dan E-Administrasi

458 Orang

Rp
756.431.000,-

4. Jumlah
satuan
pendidikan
yang
menerapkan
TIK
untuk
e-Pembelajaran
Output:
Satuan
pendidikan
yang menerapkan TIK
untuk E-Pembelajaran

520 Sekolah

Outcome:
Jumlah satuan pendidikan
yang melaksanakan Epembelajaran
berbasismedia audio/radio

458 Orang
Rp
756.431.000,-

Rp
1.644.849.000,-

520 Sekolah
Rp
1.644.849.000,-

520Satuan Pendidikan

Jumlah anggaran yang diperjanjikan sebesar Rp 5.119.904.000,- dari Total jumlah
anggaran kegiatan pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi
(TIK)untuk Pendayagunaan e-Pembelajaran dan e-Administrasisebesar Rp
10.836.632.000,-

Rencana Penyerapan AnggaranTahun 2018
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan& Kebudayaan

Rencana Serapan 2018
120.00%
100.00%

100.00%

80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%

83.81%
71.73%
61.61%
49.92%
39.72%
29.30%
2.07% 5.13% 9.53%15.52%21.62%

*)dalam ribuan
Bulan

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Serapan per
bulan

224.318

331.601

476.812.

649.114

661.034

832.254

Serapan
Komulatif

224.318

555.919

1.032.731

1.681.845

2.342.879

3.175.133

Capaian
penyerapan

2,07%

5,13%

9,53%

15,52%

21,62%

29,3%

Bulan

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Serapan per
bulan

1.129.177

Serapan
Komulatif

4.304.310

5.409.647

6.676.449

7.773.116

9.082.181

10.836.632

Capaian
penyerapan

39,72%

49,92%

61,61%

71,73%

83,81%

100%

1.105.337

1.266.802

1.096.667

1.309.065

1.754.451

EVALUASI
Bagi unit kerja yang realisasi kinerjanya mencapai dan melebihi dari target yang
sudah ditetapkan dalam perjanjian kinerja, diberikan penghargaan oleh
Mendikbud, berdasarkan ketentuan berlaku.

Sekretaris Jenderal,

Didik Suhardi
NIP. 196312031983031004

Jakarta, April2018
Kepala BPMRPK

Dr. Bambang Utoyo, M.Pd
NIP. 196206161984121001

RENCANA AKSI (ACTION PLAN ) 2018
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
JANUARI

BULAN
Layanan Perkantoran - Rutin Balai
Pelaksanaan Siaran Radio
pendidikan (Rutin)
Pemanfaatan Slot Siaran Radio
(Program: Istanaku Ceria) - 20
Program
Penghapusan BMN Inventaris
Kantor
RDK - Rekonsiliasi SAK dan
SIMAK BMN (Tw 1)
Rapat Koord. Rencana Kerja
Tahunan 2017 (Fullday - 3hr) - 25
Orang
Peningkatan Kemampuan SDM di
Bidang Penulisan Karya Ilmiah (2
org)
Pengembangan Bhn Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pembelajaran untuk PAUD Penyusunan GBIM JM (RDK
Pemetaan Materi & Penugasan) 60 Topik

FEBRUARI

Layanan Perkantoran - Rutin Balai

MG I

MG III

MG IV

PIC

Start - (On Going) s.d. Desember

TU

Start - (On Going) s.d. Desember

Mariana

Start - (On Going) s.d. November

Mariana

Start - (On Going)

Dhanan

15

Widada + Dhanan
22 - 24

Hesti

24 - 25

BPMRPK

29

Sri Wahyuni

MG IV

On going

PIC
TU

On going

Mariana

Start - (On going) s.d. November

Yasinta

Start

Banon

On Going s.d. November

Mariana

MG I

Pelaksanaan Siaran Radio
pendidikan (Rutin)
Pemanfaatan Studio Produksi
(Bahan Ajar Taman Kanak-Kanak)
- 30 BA
Gedung & Bangunan (Rehab RE)
Pemanfaatan Slot Siaran Radio
(Program: Istanaku Ceria) - 20
Program
Pelaksanaan Siaran Radio
Pendidikan - RDK Rapat
Koordinasi dan Evaluasi Thp I
Pengembangan Bhn Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pembelajaran untuk PAUD Penyusunan GBIM JM
(Finalisasi) - RDK Finalisasi 2X
Bimbingan Teknis Pendayagunaan
Siaran Radio Pendidikan untuk
Pendidik dan Tenaga Pendidikan
(Tahap I) - Gel. I (Dlm kantor - 20
Org)
Pengembangan Bhn Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pembelajaran untuk PAUD Penulisan Naskah (RDK
Penugasan)
Studi Kelayakan Lokasi Sekolah (Fullboard DIY/ 3Hr)

MG II

MG II

MG III

9

Mariana

13 &
14

Sri Wahyuni

15

Suryawan Aji

20

Arif Budi

21 - 23

Innayah

MARET

APRIL

Layanan Perkantoran - Rutin Balai
Pengadaan Peralatan Fasilitasi
Perkantoran
Pelaksanaan Siaran Radio
pendidikan (Rutin)
Pemanfaatan Studio Produksi
(Bahan Ajar Taman Kanak-Kanak)
- 30 BA
Pemanfaatan Slot Siaran Radio
(Program: Istanaku Ceria) - 20
Program
Gedung & Bangunan (Rehab
Studio)
Bimbingan Teknis Pendayagunaan
Siaran Radio Pendidikan untuk
Pendidik dan Tenaga Pendidikan
(Tahap I) - Gel. 2 (Dalam kantor 20 Orang)
Bimbingan Teknis Penulisan
Naskah Audio Pembelajaran Fullday DIY / 3 Hr (40 Org)
Pengembangan Bhn Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pembelajaran untuk PAUD Penulisan Naskah (Finalisasi)RDK Finalisasi 1
Penyusunan Prosedur Operasi
Standar (POS) dan Standar
Pelayanan Balai - RDK Pemetaan
Kebutuhan POS(26 Org)
Sosialisasi Produk - (10 Lok / 3 Hr)
Thp I
Pengembangan Bhn Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pembelajaran untuk PAUD Penulisan Naskah (Finalisasi)RDK Finalisasi 2
Pengembangan Bhn Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pembelajaran untuk PAUD Produksi
Penyusunan Program Kerja
2019(RKA-K/L, TOR dan RAB
2018) - (Fullday 3 Hr) - 25
OrgRapat persiapan
Layanan Perkantoran - Rutin Balai
Pelaksanaan Siaran Radio
pendidikan (Rutin)
Pemanfaatan Studio Produksi
(Bahan Ajar Taman Kanak-Kanak)
- 30 Sekolah
Pemanfaatan Slot Siaran Radio
(Program: Istanaku Ceria) - 20
Sekolah
Pengadaan Seragam Pramubakti,
Satpam dan Pengemudi

MG I

MG II
MG III
On going

MG IV

PIC
TU

Start

Banon

On going

Mariana

On going

Yasinta

On Going s.d. November

Mariana

On going

Banon

5

Suryawan Aji

7-9

Widiyo

13

Arif Budi

15

Banon
20/21 23

Ari Kurniawan

20

Arif Budi

Start - On going

MG I

MG II
MG III
On going

Sri Wahyuni

27

Intan

MG IV

PIC
TU

On going

Mariana

On going

Yasinta

On Going s.d. November

Mariana

Tentatif

Banon

Gedung & Bangunan (Rehab
Studio)
Bimbingan Teknis Pendayagunaan
Siaran Radio Pendidikan untuk
Pendidik dan Tenaga Pendidikan
(Tahap I) - Gel. 3 (Dalam kantor 20 Orang)
RDK - Rekonsiliasi SAK dan
SIMAK BMN (Thp 2)
Sosialisasi Produk - (10 Lok / 3 Hr)
Thp II
Peningkatan Kemampuan SDM di
bidang Pengembangan
Kompetensi Diri (38 org)
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pendidikan dan
Pengetahuan Umum Penyusunan GBIM (RDK
Pemetaan Materi & Penugasan 110 Topik)
Pengembangan Bhn Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pembelajaran untuk PAUD Produksi
Bimtek Pemanfaatan Produk - (11
Lok / 3 Hr) Thp I
Penyusunan Prosedur Operasi
Standar (POS) dan Standar
Pelayanan Balai - RDK Finalisasi
1X
Analisis Kebutuhan Model Media
Audio Pembelajaran - Fullboard
DIY / 3 Hr (32 Org)
Bimtek Pemanfaatan Produk - (11
Lok / 3 Hr) Thp II
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pendidikan dan
Pengetahuan Umum Penyusunan GBIM (RDK
Finalisasi - 110 Topik)
MEI

Layanan Perkantoran - Rutin Balai
Pelaksanaan Siaran Radio
pendidikan (Rutin)
Pemanfaatan Studio Produksi
(Bahan Ajar Taman Kanak-Kanak)
- 30 BA
Pemanfaatan Slot Siaran Radio
(Program: Istanaku Ceria) - 20
Program
Pameran Pendidikan (Yogyakarta )
Gedung & Bangunan (Rehab
Studio)
Pengembangan Bhn Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pembelajaran untuk PAUD - RDK
Preview Hasil Produksi 2X
Pengembangan Bhn Belajar
Berbasis Audio/Radio

On going

Banon

2

Suryawan Aji

3

Widada + Dhanan

4-6

Ari Kurniawan

7-9

Danu

10

Suparti

Sri Wahyuni

On going
11 - 13

MG I

Windah
17

Banon

18 - 20

Sunarto

MG II
MG III
On going

23/24 26

Windah

30

Suparti

MG IV

PIC
TU

On going

Mariana

On going

Yasinta

On Going s.d. November

Mariana

Tentatif

Danu

On going

Banon

3&4

Sri Wahyuni

Final

Sri Wahyuni

Pembelajaran untuk PAUD Produksi (Final - Penggandaan)
Perancangan Model Media Audio
Pembelajaran - (Fullday DIY / 3
Hr) - 32 Org
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pendidikan dan
Pengetahuan Umum - Penulisan
Naskah (RDK Penugasan)
Bimbingan Teknis Produksi Media
Audio Pembelajaran - Fullday DIY
(25 Org)
Bimbingan Teknis Pendayagunaan
Siaran Radio Pendidikan untuk
Pendidik dan Tenaga Pendidikan
(Tahap I) - Gel. 4 (Dalam kantor 20 Orang)
Pembuatan Prototypa Model Media
Audio Pembelajaran - RDK
Penyusunan GBIM/JM &
Rancangan Bahan Belajar (2x)
Penyusunan Program Kerja
2019(RKA-K/L, TOR dan RAB
2018) - (Fullday 2 Hr)
Pembuatan Prototypa Model Media
Audio Pembelajaran - RDK
Penulisan Naskah (2x)
Bimbingan Teknis Pendayagunaan
Siaran Radio Pendidikan untuk
Pendidik dan Tenaga Pendidikan
(Tahap I) - Gel. 5 (Dalam kantor 20 Orang)
Pembuatan Prototypa Model Media
Audio Pembelajaran - Rekaman
JUNI

Layanan Perkantoran - Rutin Balai
Pelaksanaan Siaran Radio
pendidikan (Rutin)
Pemanfaatan Studio Produksi
(Bahan Ajar Taman Kanak-Kanak)
- 30 BA
Pemanfaatan Slot Siaran Radio
(Program: Istanaku Ceria) - 20
Program
Pengadaan Kendaraan Bermotor
Gedung & Bangunan (Rehab
Studio)
Pembuatan Prototypa Model Media
Audio Pembelajaran - RDK
Preview
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pendidikan dan
Pengetahuan Umum - Penulisan
Naskah (RDK Finalisasi)
Pengembangan Bhn Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pembelajaran untuk Tunanetra Penulisan Naskah (RDK

7-9

Bambang

11

Arimurti

14 - 16

Agung Nawa

18

Suryawan Aji

21 &
22

Pak Yudi

24 - 25

Intan

28 &
30

MG I

MG II
MG III
On going

31

Suryawan Aji

MG IV

PIC
TU

On going

Mariana

On going

Yasinta

On Going s.d. November

Mariana

Start

Banon

On going

Banon

6
11 &
12

Libur
Idul
Fitri

Arimurti

26

Arimurti

Penyusunan Pedoman &
Penugasan) - 100 Prog

JULI

Layanan Perkantoran - Rutin Balai
Pelaksanaan Siaran Radio
pendidikan (Rutin)
Pemanfaatan Studio Produksi
(Bahan Ajar Taman Kanak-Kanak)
- 30 BA
Pemanfaatan Slot Siaran Radio
(Program: Istanaku Ceria) - 20
Program
Gedung & Bangunan (Rehab
Studio)
Pengadaan Peralatan Fasilitas
Perkantoran
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pendidikan dan
Pengetahuan Umum - Produksi
RDK - Rekonsiliasi SAK & SIMAK
BMN (Smt 1)
Penilaian Produk Bahan Siar Radio
Pendidikan - RDK Seleksi
Administrasi & Nominator
Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Siaran Radio Pendidikan untuk
Pendidik dan Tenaga Pendidikan
(Tahap II) - 6 Lok / 3 Hr (150
peserta)
Penyusunan Laporan Kegiatan
(Lakip Sem.1 ) tahun 2017 (Fullday 3 Hr)
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pendidikan Karakter RDK Pemetaan Materi &
Penugasan
Bimbingan Teknis Pendayagunaan
Siaran Radio Pendidikan untuk
Pendidik dan Tenaga Pendidikan
(Tahap I) - Gel. 6 (Dalam kantor 20 Orang)

AGUSTUS

Layanan Perkantoran - Rutin Balai
Pelaksanaan Siaran Radio
pendidikan (Rutin)
Pemanfaatan Studio Produksi
(Bahan Ajar Taman Kanak-Kanak)
- 30 BA
Pemanfaatan Slot Siaran Radio
(Program: Istanaku Ceria) - 20
Program
Pameran Pendidikan (Jateng)
Peningkatan Kemampuan SDM di
bidang Ketatausahaan (5 org)

MG I

MG II
MG III
On going

MG IV

PIC
TU

On going

Mariana

On going

Yasinta

On Going s.d. November

Mariana

Final

Banon

Final

Banon

Start - On Going

Imron

3

Widada + Dhanan

5

Wawan TS

6-8

Faiza

MG I

9 - 11

Hesti

13

Ibnu

MG II
MG III
On going
On going
On going

On Going s.d. November
Tentatif
Tentatif

30

Suryawan Aji

MG IV

PIC
TU
Mariana
Yasinta
Mariana
Danu
TU

Pengembangan Bhn Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pembelajaran untuk Tunanetra Penulisan Naskah - RDK
Finalisasi
Bimbingan Teknis Pendayagunaan
Siaran Radio Pendidikan untuk
Pendidik dan Tenaga Pendidikan
(Tahap I) - Gel. 7 (Dalam kantor 20 Orang)
Penyusunan Desain & Instrumen
Evaluasi Penerapan Model - RDK
Penyusunan Instrumen 2x
Penyusunan Desain & Instrumen
Evaluasi Penerapan Model Ujicoba Instrumen (18 Petugas)
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pendidikan dan
Pengetahuan Umum - RDK
Preview Hasil Produksi 2x
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pendidikan dan
Pengetahuan Umum - Produksi
Final (Penggandaan)
Pengembangan Bhn Belajar
Berbasis Audio/Radio
Pembelajaran untuk Tunanetra Produksi
SEPTEMBER

Layanan Perkantoran - Rutin Balai
Pelaksanaan Siaran Radio
pendidikan (Rutin)
Pemanfaatan Studio Produksi
(Bahan Ajar Taman Kanak-Kanak)
- 30 BA
Pemanfaatan Slot Siaran Radio
(Program: Istanaku Ceria) - 20
Program
Penerapan Model Media Audio
Pembelajaran - (6 Lok / Jateng 3
Hr - Jatim & Jabar 4 Hr
Bimbingan Teknis Pendayagunaan
Siaran Radio Pendidikan untuk
Pendidik dan Tenaga Pendidikan
(Tahap I) - Gel. 8 (Dalam kantor 20 Orang)
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pendidikan Karakter RDK Finalisasi Naskah
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pembelajaran untuk
Tunanetra- Produksi
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pendidikan Karakter Produksi (Rekaman)
Bimbingan Teknis Pendayagunaan
Siaran Radio Pendidikan untuk
Pendidik dan Tenaga Pendidikan
(Tahap I) - Gel. 9 (Dalam kantor 20 Orang)

13

Arimurti

16

Suryawan Aji

20 & 21

Kulsum

24

Kulsum
28 &
29

Imron

Final

Imron

Start - On Going

MG I

MG II
MG III
On going

MG IV

Ari Ansyah

PIC
TU

On going

Mariana

On going

Yasinta

On Going s.d. November

Mariana

5-8

Faiza

13

Suryawan Aji

18

Ibnu

On Going

Ari Ansyah
Start On
Going

20

Ibnu

Suryawan Aji

OKTOBER

MG I
Layanan Perkantoran - Rutin Balai
Pelaksanaan Siaran Radio
pendidikan (Rutin)
Pemanfaatan Studio Produksi
(Bahan Ajar Taman Kanak-Kanak)
- 30 BA
Pemanfaatan Slot Siaran Radio
(Program: Istanaku Ceria) - 20
Program
Peningkatan Kemampuan SDM di
Bidang Ketatausahaan (3 org)
Penilaian Produk Bahan Siar Radio
Pendidikan - RDK Penentuan
Pemenang
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pembelajaran untuk
Tunanetra- RDK Preview Hasil
produksi 2x
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pembelajaran untuk
Tunanetra- Final Produksi
(Penggandaan)
Monitoring Penerapan Model
Media Audio Pembelajaran - (6
Lok / 3 Hr)
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pendidikan Karakter Produksi (Rekaman)
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pendidikan Karakter RDK Preview Hasil Produksi 2x

MG II

MG III

On going

PIC
TU

On going

Mariana

On going

Yasinta

On Going s.d. November

Mariana

Tentatif

TU

4

Wawan TS

9 & 10

Ari Ansyah

Ari Ansyah

17 - 19

Layanan Perkantoran - Rutin Balai
Pelaksanaan Siaran Radio
pendidikan (Rutin)
Pemanfaatan Studio Produksi
(Bahan Ajar Taman Kanak-Kanak)
- 30 BA
Pemanfaatan Slot Siaran Radio
(Program: Istanaku Ceria) - 20
Program
Lokakarya Evaluasi Model (Fullday DIY / 3 Hr) - 32 Org
Produksi Bahan Belajar Berbasis
Audio/Radio Pendidikan Karakter Final Produksi (Penggandaan)
Pameran (Sosialisasi) - Ki Hajar
Award Jkt (3hr)
Monev Hasil Pemanfaatan

Windah

On Going

Bimbingan Teknis Pendayagunaan
Siaran Radio Pendidikan untuk
Pendidik dan Tenaga Pendidikan
(Tahap I) - Gel.10 (Dalam kantor 20 Orang)
NOVEMBER

MG IV

MG I

MG II
MG III
On going
On going

Ibnu
23 &
24

Ibnu

30

Suryawan Aji

MG IV

PIC
TU
Mariana

On going

Yasinta
Mariana

On Going s.d. November
7-9

Sapar
Ibnu
Mg -2
(14 16)

Danu + Hesti
27 - 29

Innayah

Bimbingan Teknis Pemanfaatan
Siaran Radio Pendidikan untuk
Pendidik dan Tenaga Pendidikan
(Tahap II) - 6 Lok / 3 Hr (150
peserta)
DESEMBER

21 - 23

MG I

Layanan Perkantoran - Rutin Balai
Pelaksanaan Siaran Radio
pendidikan (Rutin)
Pelaksanaan Siaran Radio
Pendidikan - RDK Rapat
Koordinasi & Evaluasi Thp II
Penyusunan Laporan Kegiatan
(Lakip Sem.1) tahun 2016 Fullday DIY / 3 Hr
RDK - Rekonsiliasi SAK & SIMAK
BMN (Smt 2)

MG II

MG III
Final
Final

Faiza

MG IV

PIC
TU
Mariana

5

Mariana
12 - 14

Hesti
18

Widada + Dhanan

RENCANA TARGET OUTPUT TRIWULANAN
0

0

0

60

170

270

420

82

209

458

-

135

333

505

520

Model

3

Bhn Belajar
SDM
Satuan Pendidikan

RENCANA TARGET ANGGARAN TRIWULANAN
-

373,909,000

199,546,000

171,338,000

291,346,000

657,016,000

535,430,000

490,039,000

122,112,000

334,431,000

299,888,000

-

536,847,000

621,386,000

160,463,000

326,153,000

Model
Bhn Belajar
SDM
Satuan
Pendidikan

Kepala,

Drs. Aristo Rahadi, M.Pd.
NIP 19630305 199203 1 003

PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
Sasaran Strategis

Target Anggaran
Target Capaian Kinerja
Kinerja 2018 (Rp) TW 1 TW 2
TW 3
TW 4
2018

Realisasi Capaian Kinerja Triwulan
TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

Capaian Realisasi Keuangan
TW 1

TW 2

TW 3

TW 4

592.486.950

298.262.750

193.560.000

0

5 model + 13 prototipa

0 + 5 rancangan + 13 prototipa

0 + 5 rancangan

0

3

0

0

0

744.793.000

3 Model

Jumlah kumulatif model media berbasis audio/radio

Terlaksananya
pengembangan
dan
pendayagunaan
teknologi informasi
dan komunikasi
(TIK) untuk
pendidikan
berbasis
audio/radio

Indikator
Kinerja
Kegiatan

Analisis Kinerja & Anggaran

Penanggung
jawab

Kinerja pengembangan model pembelajaran berbasis Kasi
audio pada akhir TA 2018 (TW 4) berhasil
Perancangan
mengembangkan 5 model, meskipun pada TW 1
Model
masih 0, TW 2 berupa rancangan model, & TW 3
sampai tahap produksi prototipa. Hal ini karena
tahapan yang harus dilalui untuk pengembangan
model, yaitu analisis, perancangan, pengembangan,
implementasi, dan evalauasi.
Model yang telah dihasilkan yaitu (1) Solusi Jelang
Ujian untuk Tunanetra (Si Juara), (2) Cinta Bahasaku,
(3) Buku Saku Audio untuk Tunanetra (Buka Suara),
(4) Cerita Mini Empat Sahabat (Cermin 4 Sahabat),
dan (5) Ujian Nasional Berbasis Audio (UNBA).
Ada peningkatan kinerja pengembangan model dari
rencana 3 menjadi 5 model. Hal ini terkait
ketersediaan SDM pengembang model yaitu pejabat
fungsional PTP yang memadai secara jumlah dan
kualifikasi. Sedangkan model UNBA lebih didukung
oleh kebutuhan sasaran didik tunanetra terkait model
pembelajaran berbasis audio untuk kesiapan
menghadapi ujian nasional. Sebagai catatan,
beberapa tahun sebelumnya BPMRPK sudah
mengembangkan model Media Audio Jelang Ujian
Nasional untuk Tunanetra (Majunetra) yang menjadi
rintisan media audio persiapan jelang ujian bagi
peserta didik tunanetra. Majunetra dalam format MP3
dan DTB menjadi pijakan untuk mengembangkan
aplikasi website tryout ujian untuk peserta didik
tunanetra.
Selain itu ada pemanfaatan MAPAUD untuk trauma
healing anak-anak korban bencana gempa di
Lombok- dan Palu.
Sedangkan secara anggaran, peningkatan kinerja
pengembangan model tahun 2018 karena kebijakan
optimalisasi anggaran pengembangan model

1.6464.862.275

986.268.525

517.498.000

284.341.100

420 bahan belajar

170 (+100 nasah tunanetra+150 naskah karakter)

60 (+110 naskah pengetahuan umum)

60

420

270

170

60

1.973.831.000

420 Bahan Belajar

Jumlah kumulatif bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK

Kinerja pengembangan bahan belajar berbasis
Kasi Produksi
audio/radio pembelajaran menghasilkan 420 bahan Model
belajar audio yang terdiri dari 60 bahan belajar untuk
PAUD, 100 bahan belajar audio untuk tunanetra, 110
bahan belajar audio pendidikan dan pengetahuan
umum, serta 150 bahan belajar audio pendidikan
karakter.
Pelaksanaan pengembangan bahan belajar audio
terbagi dalam 4 triwulan, meskipun secara capaian
triwulan tidak sesuai target karena proses pembuatan
bahan belajar yang panjang mulai dari GBIM sampai
dengan packaging serta melibatkan pihak luar yang
tentu saja membutuhkan kesesuaian waktu. TW 1
untuk penyusunan GBIM, dan penulisan naskah
bahan belajar audio PAUD. TW 2 untuk produksi
bahan belajar audio PAUD, penyusunan GBIM, dan
penulisan naskah bahan belajar audio pengetahuan
Bahasa Inggris. TW 3 mulai produksi bahan belajar
audio pengetahuan umum, penulisan naskah audio
pendidikan karakter, dan bahan belajar audio untuk
tunanetra. TW 4 untuk produksi bahan belajar audio
pendidikan karakter untuk tunanetra.
Pengembangan bahan belajar audio sebanyak 420
sesuai target yang diharapkan. Ketercapaian target
ini juga diiringi dengan efisiensi anggaran, bahan, dan
SDM. Efisiensi dimaksud berupa penghematan
belanja bahan dan pelibatan SDM internal dalam
produksi, sehingga mengurangi penyerapan honor
produksi yang berpengaruh pada efisiensi anggaran
secara menyeluruh.

695.740.700

675.951.800

423.384.450

120.049.950

474 Orang

461

229

85

-

458

209

82

458 Orang

756.431.000

Jumlah
kumulatif
SDM yang
terampil
dalam
mengemban
gkan dan
memanfaatk
an TIK untuk
pendidikan &
kebudayaan

Kinerja kegiatan SDM pengembangan dan
pemanfaatan TIK untuk pendidikan berbasis audio
terealisasi melebihi target karena adanya kebijakan
optimalisasi anggaran seiring meningkatnya
kebutuhan SDM terampil di bidang pengembangan
dan pemanfaatan TIK audio/radio, dengan rincian:
154 SDM bimbingan teknis pemanfaatan siaran radio
pendidikan untuk pendidik dan tenaga kependidikan
yang dilaksanakan di 7 lokasi yaitu di Kutai
Kartanegara, Bondowoso, Pamekasan, Sumba Barat
Daya, Pangkajene, Musi Rawas, dan Bengkayang.
Selain sejumlah 154 SDM di 7 lokasi tersebut,
kegiatan bimbingan teknis ini juga dilaksanakan di
Lombok karena kondisi force majeure (gempa bumi)
dalam bentuk trauma healing, 40 SDM Bimtek
Penulisan Naskah Audio Pembelajaran, 25 SDM
Bimtek produksi media audio pembelajaran, serta 199
SDM Bimtek pendayagunaan siaran radio pendidikan
untuk pendidikan dan tenaga kependidikan.
Pada kegiatan Seksi Produksi Model ini terdapat
efisiensi anggaran yaitu adanya efisiensi bahan dan
efisiensi anggaran perjalanan dinas.

Kasi
Perancangan
Model dan
Kasi Produksi
Model

1.213.415.247

1.080.389.247

965.588.247

420.262.347

575 Sekolah

559

549

135

520

505

333

135

520
Sekolah

1.644.849.000

Jumlah
satuan
pendidikan
yang
menerapkan
TIK untuk ePembelajara
n

Kinerja kegiatan untuk indikator satuan pendidikan
yang menerapkan TIK untuk e- Pembelajaran
realisasi melebihi target karena meningkatnya
kebutuhan perluasan akses pendidikan dalam
memanfaatkan TIK di wilayah 3T, dengan rincian:
kegiatan sosialisasi dan bimtek pemanfaatan produk
Mapaud sebanyak 525 dari target 520 sekolah di 21
kabupaten 3T meliputi Aceh Singkil, Lampung
Selatan, Situbondo, Halmahera Barat, Bangkalan,
Lombok Tengah, Penajam Paser Utara, Solok
Selatan, Landak, Donggala, Konawe, Bengkulu
Tengah, Mamasa, Sarmi, Manggarai Barat, Sumba
Timur, Nunukan, Hulu Sungai Utara, Gorontalo
Utara, Sorong, dan Lampung Barat. ; 30 sekolah
dari kegiatan pemanfaatan studio produksi , dan 20
sekolah dari kegiatan pemanfaatan slot siaran.
Dalam pelaksanaannya terdapat efisiensi anggaran
karena dioptimalkannya SDM internal sehingga
penyerapan honor dapat dihemat.
.

Kasi
Perancangan
Model dan
Kasi Produksi

Outcome :
Jumlah satuan pendidikan yang melaksanakan e-pembelajaran berbasis media audio/radio (520 Satuan Pendidikan)
Secara umum, outcome pelaksanaan tugas dan fungsi BPMRPK Kemendikbud menggunakan indikator banyaknya satuan pendidikan dari berbagai jenjang yang melaksanakan epembelajaran berbasis audio/radio. Pencapaian outcome dimaksud bersifat akumulatif melalui pencapaian 4 IKK BPMRPK yang dihitung berdasarkan rencana strategis Balai. Untuk kurun
waktu renstra 2015-2019, BPMRPK Kemdikbud menargetkan sebanyak 520 satuan pendidikan dari berbagai jenjang yang melaksanakan e-pembelajaran melalui pemanfaatan media
audio/radio. Berbagai treatment kebijakan dan program serta kegiatan secara sistematis diselenggarakan oleh BPMRPK Kemendikbud untuk memenuhi target tersebut, sehingga di
penghujung tahun 2018 saja sudah terealisasi sebanyak 525 satuan pendidikan setingkat TK/Paud, SD, dan SMP yang melaksanakan e-pembelajaran berbasis audio/radio. Namun demikian,
meskipun outcomenya sudah berhasil melampaui target, namun pada kenyataannya masih banyak upaya yang perlu dilakukan oleh BPMRPK Kemdikbud bekerjasama dengan satuan
pendidikan dan pihak-pihak pemangku kepentingan terkait untuk secara lebih serius dan berkelanjutan melanjutkan dan meningkatkan pemanfaatan media audio/radio dalam pembelajaran
dimaksud.

TABEL ANALISIS EFISIENSI
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2018
Sasaran
Strategis

Indikator
Kinerja

Target

Anggaran

Realisasi
Kinerja

%

Anggaran

Uraian Analisis

Terlaksananya
Jumlah model media
Pengembangan berbasis audio/radio
dan
- Model media radio untuk
Pendayagunaan
pendidikan
Teknologi
Informasi &
Komunikasi
(TIK) pendidikan
berbasis
audio/radio

84,94

632.635.050

167

5 model

744.793.000

3 Model

Hambatan

Langkah Antisipasi

 Beragamnya
kemampu-an
SDM, dalam
memahami dan
menyikapi proses
pengembangan
model.
 Belum adanya
acuan yang
standar dalama
nggaran untuk
mengembangkan
sebuah model.
 Penentuan
pembatasan
perjalanan dinas di
tengah proses
kinerja
berlangsung

 Penyebaran SDM yang 
mampu di dalam masingmasing kelompok dan
pemberian pemahaman
/pendampingan secara
berkelanjutan.
 Perencanaan anaggaran
pengembangan model
dengan pagu yang
masimal dan untuk
pemanfaatannya seefisien
mungkin.
 Menghemat biaya
transpotasi dengan tidak
mengurangi jumlah
outputnya.

%
Tahun 2018 berhasil
mengembangkan 5 model
audio untuk tunanetra (1)
Solusi Jelang Ujian untuk
Tunanetra (Si Juara), (2)
Cinta Bahasaku, (3) Buku
Saku Audio untuk Tunanetra
(Buka Suara), (4) Cermin 4
Sahabat, dan (5) Ujian
Nasional Berbasis Audio
(UNBA).
Ada peningkatan dari target
3 model yang direncanakan
menjadi 5 model,
dikarenakan kebutuhan
media yang meningkat dari
user berkebutuhan khusus,
serta pemanfaatan SDM
yang optimal, pengunaan
anggaran perjalanan yang
efisien dan anggaran bahan
– bahan yang dihemat.





Uraian Efisiensi
Penggunaan
Sumberdaya
Ketersediaan SDM
pengembang
model yaitu
pejabat fungsional
PTP yang
memadai secara
jumlah dan
kualifikasi
sehingga
menghasilkan
suatu model yang
sederhana dan
tepat guna sesuai
dengan kebutuhan
sehingga
mengefisienkan
kebutuhan SDM
luar yang terlibat
dalam proses
pengembangan
model
Dalam hal ini
pemanfaatan SDM
pejabat fungsional
yang dioptimalkan.
Kesederhanaan
model juga
membuat
anggaran bahan
lebih efisien.

Pnggjwb
Seksi
Perancangan
Model
BPMRPK

Jumlah
bahan
belajar/media
pembelajaran berbasis TIK
 Bahan Belajar berbasis
TIK untuk pembelajaran

90,04

1.777.261.775

100

420 Bhn Belajar

1.973.831.000

420 Bahan Belajar

Terealisasi 420 bahan
belajar. Terdiri dari 60
bahan belajar untuk PAUD,
100 bahan belajar untuk
Tunanetra, 110 bahan
belajar pendidikan dan
pengetahuanumum, serta
150 bahan belajar
pendidikan karakter.
Ketercapaian target hasil ini
juga diiringi dengan efisiensi
baik anggaran maupun SDM

a) Jumlah bahan ajar
banyak dan
kompleks, tetapi
waktu yang
dibutuhkan utk
koordinasi antara
penulis dan
pengkaji sangat
terbatas.
b) Studio utama
hanya 1 sehingga
proses rekaman
harus
dilaksanakansecar
a bergantian.

a) Monitoring penulisan
dan pengkajian materi
via online
dimaksimalkan
b) Jadwal rekaman perlu
disusun dengan strategi
khusus agar proses
rekaman bisa berjalan
lebih efektif, namun
penyediaan studio
parallel perlu
dipertimbangkan di
masa mendatang.

a) Efisiensi
Seksi Produksi
anggaran yang Model BPMRPK
menonjol
dikarenakan
pada
perencanaandi
pakai taksiran
harga tertinggi
pada biaya
cetak dan ATK
untuk
mengantisipasi
kenaikan
harga..
b) Efisiensi
anggaran jasa
lainnya untuk
juruwicara
karena banyak
menggunakan
SDM Balai
yang
mempunyai
kompetensi
yang
dibutuhkan.

 Jumlah SDM yang
terampil dalam
mengembangkan dan
memanfaatkan TIK
untuk pendidikan
 SDM yang terampil dalam
mengembangkan dan
memanfaatkan TIK untuk
E-Pembelajaran

98,32

743.740.700

103,49

474 Orang

756.431.000

458 Orang

Realisasi melebihi target,
dengan rincian:
- 154 orang dari Bimtek
Pemanfaatan Siaran
Radio Pendidikan untuk
Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang
dilaksanakan, dari target
150 Orang. Hal ini
karena adanya
permintaan/kebutuhan
dari daerah 3T untuk
dapat memanfaatkan
media audio khususnya
jenjang TK/Paud..
- 40 SDM Bimtek
Penulisan Naskah Audio
Pembelajaran
- 25 SDM Bimtek
Produksi Media Audio
Pembelajaran
- 199 SDM Bimtek
Pendayagunaan Siaran
radio Pendidikan untuk
Pendidikan dan Tenaga
Kependidikan.
- 59 SDM bimtek EAdministrasi

a) Kendala utama
pada keberagaman
latar belakang
pendidikan peserta,
dan akses tempat
peserta dengan
lokasi kegiatan.
b) Penentuan
pembatasan
perjalan dinas di
tengah proses
kinerja
berlangsung,

a) Mempersiapkanmateri 
bimtek yang tepat dan
menyediakan modul
untuk peserta. Masalah
jarak juga diatasi dengan
cara mengundang
peserta bimtek secara
bersamaan untuk peserta
dari satu area.
b) Menghemat biaya
transpotasi dengan tidak
mengurangi jumlah
outputnya
c) Sedangkan selisih
anggaran terjadi karena
pengunaan anggaran
perjalanan dan bahan 
yang dihemat

Efisiensi pada
biaya perjalanan
dinas, yang
berpengaruh pada
efisiensi SDM luar
yang dilibatkan
khususnya untuk
narasumber, untuk
memenuhi jumlah
peserta yang di
bimtek (ada
optimalisasi
anggaran untuk
menambah jumlah
peserta sesuai
kebutuhan)
Efisiensi juga
dilakukan pada
biaya belanja
bahan

SeksiProduk
si Model
SeksiPengka
jian Model
Subbag Tata
Usaha

Jumlah satuan pendidikan
yang menerapkan
TIK
untuk
e- Pembelajaran
- Satuan pendidikan yang
menerapkan TIK untuk ePembelajaran

90,9

1.495.194.397

110,58

575 Sekolah

1.644.849.000

520 Sekolah

Realisasi melebihi target
(520 sekolah) yaitu 575
sekolah TK/Paud, SD, &
SMP yang menerapkan TIK
audio/radio melalui
sosialisasi & bimtek
pemanfaatan produk
Mapaud di wilayah 3T (525
sekolah), pemanfaatan
studio produksi (30 Sekolah),
pemanfaatan slot siaran
radio pendidikan (20
sekolah).1 kegiatan
optimalisasi karena force
majeure bencana alam di
Lombok dan Palu berupa
program healing untuk anak
korban bencana
memanfaatkan media audio
Paud.
Peningkatan realisasi target
sekolah karena penambahan
lokasi dengan meningkatnya
kebutuhan satuan
pendidikan di wilayah 3T
yang ingin dapat
memanfaatkan media audio
sebagai salah satu alternatif
sumber belajar yang paling
tepat & mudah diaplikasikan
di wilayah 3T .
Selisih anggaran terjadi
karena pengunaan anggaran
perjalanan dinas dan bahan
yang dihemeat untuk
menambah jumah sasaran,

Penentuan
pembatasan perjalan
dinas di tengah proses
kinerja berlangsung,
sehingga terkendala
dalam proses
monitoring untuk
menghasilkan sekolah
model audio yang
ditargetkan

 Menghemat biaya

transpotasi dengan tidak
mengurangi jumlah
outputnya

Efisiensi pada
biaya perjalanan
dinas, yang
berpengaruh pada
efisiensi SDM luar
yang dilibatkan
khususnya untuk
narasumber dan
efisiensi pada
belanja bahan

Seksi
Perancangan
Model
Seksi
Produksi
Model
Subbag TU

Terselenggara Jumlahbulanpenyelenggaraa
nyaurusan
nketatausahaan
ketatausahaan
Balai

88,54

5.061.890.773

100%

12

5.716.728.000

12

Terdapat selisih presentase
anatara pelaksanaan kinerja
dengan serapan anggaran,
karena adanya pos gaji dan
tunjangan yang tidak terserap
(tugas dinas yang berdampak
berkurangnya
pengeluaran
untuk uang makan dan
lembur). Efisiensi pada belanja
bahan,
barang
non
operasional lainnya dan paket
meeting
(kegiatan
RDK
dikurangi
tetapi
tidak
mengurangi hasil kinerja)

Tidak ada hambatan
yang berarti, hanya perlu
lebih
memperhatikan
detail
pelaksanaan
pekerjaan
dalam
pengadaan
inventaris
dan rehab bangunan
kantor, agar antara
rencana dengan realisasi
lebih mudah dikontrol,
khususnya dengan dasar
e-katalog

Optimalisasi
penggunaan - Anggaran
Kasubbag TU
anggaran ketatausahaan di
belanja bahan
luar unsur perjadin, sehingga
dihemat
target kinerja tetap tercapai
- Penghematan
penggunaan
telepon
dan
listrik
- Pembiayaan
perbaikan
peralatan kantor
tidak melebihi
50% dr harga
perolehan, jika
lebih
maka
dilakukan
penghapusan

