Pengantar
Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan rahmatNya Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK)
dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) Tahun 2017. Laporan
ini merupakan pertanggungjawaban BPMRPK atas pelaksanaan tugas pokok dan
fungsinya dalam melaksanakan pengkajian dan pengembangan media radio untuk
pendidikan, sebagaimana diatur dalam Permendikbud no. 72 tahun 2016, tanggal 7
Januari 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja BPMRPK. Pertanggungjawaban ini
berisikan, Pengukuran Kinerja Kegiatan selama Januari – Desember Tahun 2017. Di
dalam laporan ini disajikan target dan capaian kinerja BPMRPK selama tahun 2017
yang meliputi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2017, Pengukuran kinerja atas
pencapaian sasaran strategis “Terlaksananya Pengembangan dan Pendayagunaan
TIK untuk Pendidikan dan Kebudayaan berbasis audio/radio”, yang dijabarkan
dalam tujuan strategis tahun 2017 “Meningkatnya pengembangan dan
pendayagunaan media audio dan radio untuk menunjang kualitas, proses, dan hasil
pendidikan dan kebudayaan”, dan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna
mendukung tercapaianya 7 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 kerja dalam rangka pengkajian dan pengembangan media radio untuk
pendidikan sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Kinerja BPMRPK Tahun 2017,
serta Rencana Strategis BPMRPK 2015 – 2019. Untuk masing-masing kegiatan di
tahun anggaran 2017 telah ditetapkan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebanyak 4
IKK BPMRPK, yang diarahkan pada pencapaian 4 IKK Pustekkom Kemdikbud
yaitu, 1) Jumlah satuan pendidikan yang mengakses dan/atau memanfaatkan siaran
radio dan televisi pendidikan (IKK 1.1991.1.4), 2) Jumlah model media berbasis

LAKIP BPMRPK Tahun 2017 _ BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

ii

audio/radio, video/televisi, dan multimedia (IKK 1.1991.1.5) – Model Media Radio
Pendidikan, 3) Jumlah bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK (IKK
1.1991.1.7), 4) Jumlah SDM yang terampil dalam mengembangkan dan
memanfaatkan TIK untuk pendidikan dan kebudayaan (IKK 1.1991.1.8), sehingga
evaluasi terhadap capaian kinerja menjadi jelas, terukur, dan akuntabel.
Melalui kerja keras serta dukungan dari seluruh pihak, secara umum BPMRPK telah
berhasil merealisasikan target kinerja yang ditetapkan pada masing-masing program
kerja selama tahun 2017 dengan tingkat capaian kinerja fisik 105% dan serapan
anggaran 97,22%. 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.
Melalui laporan ini, BPMRPK berharap dapat memberikan gambaran objektif
tentang kinerja selama tahun 2017. Selain itu, laporan ini diharapkan juga dapat
menjadi acuan dalam merencanakan dan menyusun kebijakan selanjutnya dalam
menyelesaikan seluruh target jangka menengah sampai dengan akhir tahun 2019,
sesuai dengan tugas dan fungsi balai sebagai pengkaji dan 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, Januari 2018
Kepala BPMRPK

Drs. Aristo Rahadi, M.Pd
NIP. 19630305 199203 1 003
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Ikhtisar Eksekutif
Laporan Akuntabilitas Kinerja Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRPK)
Tahun 2017, adalah Laporan Kinerja yang berisi pertanggungjawaban BPMRPK selama
Januari – Desember 2017, dalam mencapai tujuan/sasaran strategisnya.
Kinerja BPMRPK diukur melalui capaian Penetapan Kinerja yang telah mengacu pada
Rencana 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 TIK untuk
pendayagunaan e-pembelajaran dan e-administrasi 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
3. Membuat

media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;

model media audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan;

4. Mendayagunakan
5. Memberikan

sarana dan peralatan media audio dan radio;

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 4 Indikator Kinerja
Kegiatan (IKK) yang dijabarkan melalui target dan pencapaiannya setiap tahun, seperti yang
dipaparkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Balai 2017.
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 2017 dinilai melalui pencapaian 4 program
kerja:
(1)
Pengembangan model media audio/radio pendidikan, (2) Pembuatan bahan ajar audio/radio
pendidikan, (3) Fasilitasi peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dalam
mengembangkan dan memanfaatkan media audio/radio untuk pendidikan, (4) Fasilitasi
pemanfaatan siaran radio untuk berbagai jenis dan jenjang pendidikan.
Adapun selama tahun 2017 ini, implementasi dari program kerja BPMRPK meliputi:
(1) Model Media Pendidikan Berbasis TIK, didukung oleh indikator-indikator:
 Analisis Kebutuhan Model Media Audio/Radio Pembelajaran untuk PLB Tunanetra
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 Perancangan Model Media Audi/Radio Pembelajaran untuk PLB Tunanetra :
a.

Penyusunan Rancangan Model Media Audio/Radio Pembelajaran untuk PLB
Tunanetra

b.

Validasi Rancangan Model Media Audio/Radio Pembelajaran untuk PLB
Tunanetra

 Evaluasi Penerapan Model Media Audio dan Radio Pembelajaran Gelaria, AKSI, dan
Permata Nusantarauntuk PAUD :
a. Penyusunan Desain dan Instrumen Evaluasi Penerapan Model Media Gelaria,
AKSI, dan Permata Nusantarauntuk PAUD
b. Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantarauntuk PAUD
c. Monitoring Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantarauntuk
PAUD
d. Pengumpulan Data Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan Permata
Nusantarauntuk PAUD
e. Pengolahan Data Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan Permata
Nusantarauntuk PAUD
 Evaluasi Pemanfaatan Media Audio/Radio Pendidikan dan Kebudayaan untuk PAUD:
a. Penyusunan Desain dan Instrumen Evaluasi Pemanfaatan Media Audio Pendidikan
dan Kebudayaan untuk PAUD
b. Pemanfaatan Media Audio Pendidikan dan Kebudayaan untuk PAUD
c. Sosialisasi Model dan Pemanfaatan Media Audio
Capaian kinerja sebesar 100% dari keseluruhan proses untuk menghasilkan 3 model
media audio pembelajaran untuk PLB Tunanetra (Smile, VB Ears, Meta Digit) dengan
capain anggaran 99,59 atau mendekati 100% dengan efisiensi pada biaya belanja bahan.
(2) Bahan Belajar Berbasis TIK untuk Pembelajaran (Konten & Aplikasi), didukung oleh
indikator-indikator :
a. Pengembangan Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pembelajaran untuk PAUD
Capaiannya sebesar 100% dengan menghasilkan 90 program Media Audio untuk
PAUD yang terdiri dari 30 program audio Matahari, 30 program audio Ceria, dan 30
program audio ABC.
b. Pengembangan Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pembelajaran untuk Tunanetra
Capaiannya sebesar 100% , berupa 80 program audio belajar bahasa Inggris yang terdiri
dari 50 bahan belajar bahasa Inggris untuk SMP dan 30 bahan belajar bahasa Inggris
untuk SMA dan yang sederajat..
c. Produksi Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pendidikan dan Pengetahuan Umum
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Capaiannya sebesar 100% berupa program Buku Audio Pengetahuan Umum untuk
siswa SMP & SMA mata pelajaran IPA dan IPS.
d. Produksi Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pendidikan Karakter
Capaiannya sebesar 100% berupa program “Pena Si Budi” (Pendidikan Karakter dan
Budi Pekerti.
Capaian kinerja sebesar 100% dari keseluruhan proses pembuatan bahan belajar
dengan capain anggaran 94,47% atau mendekati 100% dengan efisiensi pada biaya
belanja bahan, biaya paket meeting, dan jasa lainnya.
(3) SDM yang Terampil dalam Mengembangkan dan Memanfaatkan TIK untuk EPembelajaran dan E-Administrasi, didukung oleh indikator-indikator:
a. SDM yang Terampil dalam Pemanfaatan TIK Berbasis Audio/Radio :
- Bimbingan Teknis Penulisan Naskah Audio Pembelajaran
- Bimbingan Teknis Evaluasi dalam Pengembangan Model Media Pembelajaran
b. SDM yang Terampil dalam Mengembangkan dan Memanfaatkan TIK untuk EAdministrasi :
- Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan
- Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Aplikasi SIRUP dan E-Purchasing Tahun
2017
- Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang E-Office & Lakip
- Peningkatan Kompetensi PTP
Capaian kinerja sebesar 116,2% dengan menghasilkan 70 SDM terampil pengembang
TIK berbasis Audio/Radio dan 231 SDM terampil TIK administrasi dengan optimalisasi
anggaran, dengan capain anggaran 99,87% atau mendekati 100%. .
(4) Satuan Pendidikan yang Memanfaatkan Siaran Radio Pendidikan :
a. Analisis Kebutuhan Bahan Siar Radio Pendidikan
b. Pelaksanaan Siaran Radio Pendidikan
c. Pendayagunaan Bahan Siar Pendidikan melalui Radio Mitra
d. Penilaian Produk Bahan Siar Radio Pendidikan
e. Penilaian Pemanfaatan Bahan Siar Radio Pendidikan di Sekolah
Capaian kinerja sebesar 104,6% dengan termanfaatkannya siaran dan bahan siar Radio
Edukasi di 569 satuan pendidikan baik yang langsung memanfaatkan siaran terestrial
Radio Edukasi, streaming Radio Edukasi, maupun melalui siaran radio mitra RE, dan
pemanfaatan produk bahan belajar BPMRPK, dengan menghasilkan capaian penunjang
outcome sebanyak 66 (8) stasiun radio mitra dan rata-rata pendengar siaran radio
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pendidikan 80 pendengar per bulan dari streaming RE dan jogja streamers sebanyak 1.187
pendengar selama tahun 2017. Capain anggaran yang dipergunakan sebesar 92,27%
dengan efisiensi pada belanja bahan, paket meeting, dan jasa lainnya untuk pelaksana
siaran radio.
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 2017 dapat terlaksana 100% secara fisik selama 12 bulan
layanan pengembangan model media audio pembelajaran dengan total capaian anggaran
ketatausahaan sebesar 95,5% dengan efisiensi pada belanja bahan.
Total capaian kinerja BPMRPK selama tahun 2017 sebesar 105% dengan total anggaran yang
terealisasi sebesar 97,22%.
Dalam Renstra BPMRPK 2015-2019 telah ditetapkan target-target berdasar 4 indikator
kinerja yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran 2019. Dari realisasi kinerja
tahun 2017 dapat disimpulkan tingkat ketercapaian indikator kinerja BPMRPK dari tahun
anggaran 2015 sampai dengan 2017 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 2017 ini telah tercapai 9 model dengan perincian sebagai berikut:
Tahun 2015 : 3 model media audio pembelajaran untuk Paud yaitu Model Gelaria, Model
AKSI, Model Permata Nusantara.
Tahun 2016 : 3 model media audio pembelajaran untuk Paud yaitu Model ABC, Matahari,
dan Ceria
Tahun 2017: 3 model media pembelajaran untuk PLB Tunanetra yaitu Model Media Tes
Audio Digital untuk tunanetra (Meta Digit), Virtual Braille English Audio for Reading
Skill (VB Ears), dan Smart Mobile Interactive Learning (Smile)
Sisa 6 model media audio/radio pendidikan yang belum tercapai akan dilanjutkan pada
tahun 2018 dan 2019.

2.

Indikator Kinerja : Jumlah kumulatif bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK
(Bahan Belajar berbasis TIK untuk pembelajaran Konten & Aplikasi)

LAKIP BPMRPK Tahun 2017 _ BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

viii

Target jangka menengah 2015- 2019 sebanyak 2.880 bahan belajar audio, sampai dengan
tahun 2017 ini telah tercapai 2.921 bahan belajar. Jumlah bahan belajar kumulatif sampai
dengan 2017 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 2017 baru sebanyak

2.041 bahan

belajar. Sehingga sisa bahan belajar yang harus dicapai sampai dengan 2019 masih
sebanyak 839 bahan belajar yang akan dilanjutkan pada tahun 2018 dan 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 & E-Administrasi)
Target jangka menengah 2015 – 2019 sebanyak 1.680 Orang SDM yang terampil
mengembangkan dan memanfaatan TIK untuk E-pembelajaran dan E-Administrasi.
Sampai dengan tahun 2017 ini telah terealisasi sebanyak 1.514 Orang. Jumlah realisasi
yang sudah mencapai sekitar 90% ini dikarenakan adanya optimalisasi peningkatan
kemampuan SDM E-Administrasi . Sisa jumlah SDM yang belum terealisasi sebanyak 166
Orang.

4.

Indikator Kinerja: Jumlah satuan pendidikan yang mengakses dan/atau memanfaatkan
siaran radio pendidikan
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.
Sementara tahun 2017 terealisasi 544 satuan pendidikan dari rencana target 520 satuan
pendidikan.
Untuk capaian outcome 2015-2019 sebanyak 520 satuan pendidikan yang melaksanakan Epembelajaran berbasis media audio/radio baru dalam tahap perintisan sekolah model pada
tahun 2018 yang akan datang. Sementara hasil satuan pendidikan yang mengakses siaran
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radio pendidikan pada tahun-tahun sebelumnya masih belum dapat dievaluasi sejauh mana
bahan belajar yang mereka akses/unduh dapat dimanfaatkan di sekolah-sekolah.
Adapun hambatan/kendala paling menonjol yang dihadapi BPMRPK dalam merealisasikan
indikator kinerja taun 2017 terutama dalam perealisasian indikator kinerja model media radio
pendidikan

dikarenakan

sampai

dengan

tahun

2017

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 2018
telah direncanakan untuk mulai menyebarluaskan dan memantau pemanfaatannya sebagai
rintisan sekolah model yang akan 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. Gambaran Umum
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan (BPMRP) Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) merupakan salah satu unit
pelaksana teknis (UPT) di lingkungan Kemendikbud, yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Pusat Teknologi Informasi dan
Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) di bidang pengembangan dan
pendayagunaan teknologi dan informasi untuk pendidikan. BPMRP 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
mempunyai 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.
Secara khusus, sesuai fungsinya untuk memberikan layanan pendidikan
yang luas dan berkualitas dibutuhkan infrastruktur TIK dan media
pembelajaran yang sesuai karakteristik wilayah Indonesia yang sangat luas
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dan memiliki banyak daerah terpencil. Salah satu media pendidikan dan
pembelajaran yang dapat dimanfaatkan adalah media audio dan radio.

B. Dasar Hukum
Dalam pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan BPMRPK, keberadaan
Balai 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

C. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
BPMRPK mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
1. Tugas
melaksanakan pengembangan media audio dan radio untuk pendidikan dan
2
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kebudayaan.
2. Fungsi
Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPMRPK menyelenggarakan fungsi:
a. Analisis model media audio dan radio;
b. perancangan model media audio dan radio;
c. pembuatan model media audio dan radio;
d. pendayagunaan sarana dan peralatan media audio dan radio;
e. fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media audio dan radio;
f. evaluasi pengembangan model media audio dan radio;
g. pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai.

3. Struktur Organisasi
Struktur organisasi BPMRP berdasarkan Permendikbud Nomor 72 tahun
2016 adalah sebagai berikut:
Subbagian
perencanaan,
kearsipan,

Tata

Usaha

keuangan,
hubungan

mempunyai

kepegawaian,
masyarakat,

tugas

melakukan

ketatalaksanaan,

barang

milik

urusan

persuratan,

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

Media

Radio

Pendidikan

digambarkan dalam bagan sebagai berikut:
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Kepala
BPMRP
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
pendidikan sampai dengan tahun 2017 ini relatif sama, yaitu hadirnya internet
sebagai media terkini yang paling banyak diakses dan dimanfaatkan oleh
masyarakat, sehingga muncul pandangan bahwa media dengar (audio dan radio)
sudah ketinggalan zaman (out of date). Sehingga tantangannya adalah bagaimana
BPMRPK dapat secara konsisten mengembangkan model media radio pendidikan
yang mampu menarik sasaran pendidikan baik dalam penyampaian maupun
pengemasannya dan membuat model pembelajaran baru dengan berbasis audio
khususnya untuk pendidikan siswa tunanetra dan pendidikan anak usia dini,
sehingga memungkinkan untuk berkomunikasi dan belajar kapan saja, di mana
saja, dengan siapa atau apa saja, dan mengenai apa saja.
Oleh karena itu dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, dapat
disimpulkan bahwa BPMRPK perlu memperhitungkan permasalahan utama sbb :
1. Pandangan bahwa media dengar (audio dan radio) sudah ketinggalan zaman
2. Hadirnya internet sebagai media terkini yang paling banyak diakses dan
4
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dimanfaatkan oleh masyarakat, dan mulai meninggalkan media radio yang
dianggap kurang menarik dengan adanya media lain yang bersifat audio visual
3. Kendala pada kontinyuitas pemanfaatan media audio di satuan pendidikan yang
sudah mendapatkan produk audio pembelajaran dari BPMRPK, karena belum
adanya mekanisme pemantauan yang terintegrasi.
4. 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).

5
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BAB II
PERENCANAAN KINERJA

BPMRPK menyusun rencana kinerja yang tertuang dalam perjanjian
kinerja tingkat unit organisasi Eselon III yang mulai tahun 2017 ini
merupakan penugasan dari Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan &
Kebudayaan kepada Kepala Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan
dan Kebudayaan (BPMRPK), untuk melaksanakan program/kegiatan
dengan 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

11.154.507.000,-

Rp5.607.541.000,-.

Setelah

yang
revisi,

diperjanjikan
yang

kinerja

diperjanjikan

sebesar
menjadi

Rp4.730.760.000,- dari total PAGU anggaran setelah revisi akhir sebesar
Rp 9.977.726.000,- dengan rincian sebagai berikut:
1. Jumlah kumulatif model media pendidikan berbasis audio/radio
Pada awal tahun 2017 ditargetkan sebanyak 3 model dengan anggaran
yang dialokasikan sebesar Rp 1.023.385.000,- setelah revisi target
kinerja tetap 3 model tetapi anggaran menjadi Rp 946.631.000,- .
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/Radio Pembelajaran untuk
PLB Tunanetra
6
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b. Penyusunan Rancangan Model Media Audio/Radio Pembelajaran
untuk PLB Tunanetra
c. Validasi Rancangan Model Media Audio/Radio Pembelajaran untuk
PLB Tunanetra
d. Penyusunan Desain dan Instrumen Evaluasi Penerapan Model Media
Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara untuk PAUD
e. Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara
untuk PAUD
f. Monitoring Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan Permata
Nusantara untuk PAUD
g. Pengumpulan Data Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan
Permata Nusantara untuk PAUD
h. Pengolahan Data Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan
Permata Nusantara untuk PAUD
i. Penyusunan Desain dan Instrumen Evaluasi Pemanfaatan Media
Audio Pendidikan dan Kebudayaan untuk PAUD
j. Pemanfaatan Media Audio Pendidikan dan Kebudayaan untuk PAUD
k. Sosialisasi Model dan Pemanfaatan Media Audio Pembelajaran
Revisi anggaran tersebut disertai dengan pengurangan 3 kegiatan
pendukung (Monitoring Pemanfaatan Media Audio Pendidikan &
Kebudayaan untuk PAUD Rp 22.174.000, Pengumpulan Data
Pemanfaatan Media Audio Pendidikan dan Kebudayaan untuk PAUD
(Rp 23.384.000,-; & Pengolahan & Analisis Data Evaluasi Pemanfaatan
Media Audio Pendidikan & Kebudayaan untuk PAUD) dengan
pertimbangan tidak mempengaruhi hasil ataupun output untuk
menghasilkan 3 model media audio/radio pendidikan, karena prosesnya
dapat diefisienkan dengan monitoring dan pengumpulan data jarak jauh
(meminta informasi melalui media komunikasi).
2. Jumlah kumulatif bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK
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Pada awal tahun 2017 ditargetkan sebanyak 420 bahan belajar dengan
anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 3.353.991.000,- setelah revisi
target kinerja tetap 420 bahan belajar (hanya mengurangi pos biaya
penggandaan

bahan

2.620.599.0002,- .

belajar),

dengan

anggaran

menjadi

Rp

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
Pada awal tahun 2017 ditargetkan sebanyak 259 Orang dengan
anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 441.312.000,-. Perealisasian
target indikator kinerja tersebut didukung oleh output SDM yang
terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan TIK untuk EPembelajaran

&

E-Administrasi.

Adapun

langkah-langkah

perealisasiannya melalui tahapan /kegiatan sebagai berikut :
a. Bimbingan Teknis Penulisan Naskah Media Audio Pembelajaran
b. Bimbingan Teknis Evaluasi dalam Pengembangan

Model Media

Pembelajaran
c. Bimbingan

Teknis

Pemanfaatan

Model

Media

Radio/Audio

Pendidikan
d. Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan
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e. Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Aplikasi SIRUP & EPurchasing tahun 2017
f. Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang E-Office & Lakip
g. Peningkatan Kompetensi PTP

4. Jumlah satuan pendidikan. yang menerapkan

TIK

untuk e-

Pembelajaran
Pada awal tahun 2017 ditargetkan sebanyak 520 sekolah dengan
anggaran yang dialokasikan sebesar Rp 788.853.000,- setelah revisi
target

kinerja

tetap

520

sekolah,

dengan

anggaran

menjadi

Rp722.218.000,-. Perealisasian target indikator kinerja tersebut
didukung oleh output Satuan pendidikan yang menerapkan TIK untuk
E-Pembelajaran. Adapun langkah-langkah perealisasiannya melalui
tahapan /kegiatan sebagai berikut :
a. Analisis Kebutuhan Bahan Siar Radio Pendidikan
b. Pelaksanaan Siaran Radio Pendidikan
c. Pendayagunaan Bahan Siar Radio Pendidikan melalui Radio Mitra
d. Penilaian Pemanfaatan Bahan Siar Radio Pendidikan di Sekolah
e. Penilaian Produk Bahan Siar Radio Pendidikan
f. Analisis Unjuk Kerja Siaran Radio Pendidikan
Revisi anggaran tersebut disertai dengan pengurangan 3 kegiatan
pendukung (Analisis Unjuk Kerja Siaran Radio Pendidikan), dengan
pertimbangan dapat dilakukan dengan alternatif pelaksanaan melalui
partnership/kemitraan melalui radio-radio mitra BPMRPK
Untuk merealisasikan target kinerja yang telah direncanakan/diperjanjikan
tersebut, ditetapkan langkah-langkah aksi (action plans) 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

9
LAKIP BPMRPK Tahun 2017 _ BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN& KEBUDAYAAN

perjanjian kinerja sampai dengan staf, sesuai dengan tanggung jawab
masing-masing bagian.
*) Action plans 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 2017, 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 2017 sebagaimana
ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2017:
Sasaran Strategis :Meningkatnya pengembangan dan pendayagunaan media audio dan
radio untuk menunjang kualitas proses dan hasil pendidikan dan kebudayaan.
Sasaran strategis ini perealisasiannya didukung oleh 4indikator 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
3model media audio pembelajaran untuk Tunanetra, yaitu Media Tes Audio Digital untuk
tunanetra (Meta Digit), Virtual Braille English Audio for Reading Skill (VB Ears), dan Smart
Mobile Interactive Learning (Smile).Realisasinya diukur melalui 11 (sebelas) kegiatan, dengan
rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
pendayagunaan
media audio dan
radio untuk
menunjang
kualitas proses
dan hasil
pendidikan dan
kebudayaan.

Indikator Kinerja Kegiatan
Jumlah Kumulatif Model Media berbasis
Audio/Radio
Output : Model Media Pendidikan Berbasis TIK
1. Analisis Kebutuhan Model Media Audio/Radio
Pembelajaran untuk PLB Tunanetra.
2. Penyusunan Rancangan Model Media
Audio/Radio Pembelajaran untuk PLB
Tunanetra.
3. Validasi Rancangan Model Media Audio/Radio
Pembelajaran untuk PLB Tunanetra.
4. Penyusunan Desain dan Instrumen Evaluasi
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Capaian Kinerja2017
Target
Realisasi %
3 Model
3 Model 100

1 Dok

1 Dok

100

1 Dok

1 Dok

100

1 Dok

1 Dok

100

1 Dok

1 Dok

100

9

Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan
Permata Nusantara untuk PAUD.
5. Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan
1 Dok
1 Dok
Permata Nusantara untuk PAUD.
6. Monitoring Penerapan Model Media Gelaria,
1 Dok
1 Dok
AKSI, dan Permata Nusantara untuk PAUD.
7. Pengumpulan Data Penerapan Model Media
1 Dok
1 Dok
Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara untuk
PAUD.
8. Pengolahan Data Penerapan Model Media
1 Dok
1 Dok
Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara untuk
PAUD.
9. Penyusunan Desain dan Instrumen Evaluasi
1 Dok
1 Dok
Pemanfaatan Media Audio Pendidikan dan
Kebudayaan untuk PAUD
10. Pemanfaatan Media Audio Pendidikan dan
1 Dok
1 Dok
Kebudayaan untuk PAUD
11. Sosialisasi Model dan Pemanfaatan Media Audio
1 Dok
1 Dok
Pembelajaran.
Outcome: Jumlah satuan pendidikan/institusi yang 56satuan
Sampai
memanfaatkan model media audio/radio pendidikan. pendidikan/ dengan th
institusi
2017 : 29
(48 sekolah & satuan
8 balai) pendidikan

100
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 11 kegiatan pendukung telah mencapai target
yang diharapkan.
Berikut rincian tingkat ketercapaian masing-masing output kegiatan perancangan& pengkajian
model:
1.

Analisis Kebutuhan Model Media Audio/Radio Pembelajaran untuk PLB Tunanetra.
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 dari 3 laporan hasil
analisis kebutuhan dari 3 model dan format media audio pembelajaran untuk PLB
Tunanetra. Analisis kebutuhan yang dilakukan diklasifikasikan sebagai berikut: model
media audio dalam meningkatkan kepercayaan diri peserta didik tunanetra untuk berbicara
menggunakan bahasa Inggris melalui aplikasi SMILE; meningkatkan kemampuan
readingpada peserta didik tunanetra melalui aplikasi virtual braille; dan kemudahan

LAKIP BPMRPK Tahun 2017 _ BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

10

pelaksanaan ujian melalui media audio interaktif bagi peserta didik tunanetra melalui Meta
Digit.
Adapun lokasi analisis kebutuhan media audio pembelajaran untuk PLB Tunanetra tahun
2017 berada di 6 propinsi di Indonesia yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Barat,
DIY, Nusa Tenggara Barat dan Gorontalo.

Ket: Rangkaian Analisis Kebutuhan Model Media Audio Pembelajaran untuk PLB Tunanetra

2.

Penyusunan Rancangan Model Media Audio/Radio Pembelajaran untuk PLB Tunanetra.
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 3 model dan format media
audio pembelajaran untuk PLB yang akan dikembangkan untuk tahun 2018 yang terdiri
dari model dan format media audio pembelajaran Media Tes Audio Digital untuk tunanetra
(Meta Digit), Virtual Braille English Audio for Reading Skill (VB Ears), dan Smart
Mobile Interactive Learning (Smile).

Ket: diskusi penyusunan rancangan model untuk Plb Tunanetra
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3.

Validasi Rancangan Model Media Audio/Radio Pembelajaran untuk PLB Tunanetra.
Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 1 dokumen
validasi rancangan model terealisasi sebanyak 1 dokumen rancangan model yang valid
dengan persentase capaian sebesar 100%. Dokumen hasil validasi rancangan model
dimaksud terdiri dari 3 model dan format media audio pembelajaran untuk PLB yang akan
dikembangkan pada tahun 2018 yang terdiri dari model dan format media audio
pembelajaranMedia Tes Audio Digital untuk tunanetra (Meta Digit), Virtual Braille
English Audio for Reading Skill (VB Ears), dan Smart Mobile Interactive Learning
(Smile).

Ket: paparan rancangan model audio pembelajaran untuk Plb Tunanetra & validasi dari
ahli/pakar aplikasi

4.

Penyusunan Desain & Instrumen Evaluasi Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan
Permata Nusantara untuk PAUD.
Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 1 dokumen
desain dan instrumen evaluasi penerapan model media untuk PAUD terealisasi sebanyak 1
dokumen desain dan instrumen evaluasi penerapan model media untuk PAUD dengan
persentase capaian sebesar 100%. Dokumen desain dan instrumen evaluasi penerapan
model media untuk PAUD dimaksud adalah desain dan instrumen evaluasi penerapan
model media Gelaris, AKSI, dan Permata Nusantara untuk PAUD.

Ket: Diskusi penyusunan desain & instrumen
Evaluasi Penerapan Model Paud
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5.

Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara untuk PAUD.
Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 180 orang
pendidik dari 18 satuan pendidikan AUD yang dibimbing dan dilatih dalam penerapan
model Media Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara untuk PAUD terealisasi 180 orang
yang terdiri dari 164 pedidik dari 54 satuan pendidikan dan 16 pemangku kepentingan
PAUD. Ke 180 0rang pendidik dan pemangku kepentingan tersebut berasal dari Provinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta di Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Jawa Barat di Kota
Banjar dan Kabupaten Pangandaran, Provinsi Jawa Tengah di Kabupaten Wonosobo dan
Kabupaten Semarang, serta Provinsi Jawa Timur di Kabupaten Madiun.

Ket: Rangkaian Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara untuk
PAUD.

6.

Monitoring Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara untuk PAUD.
Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 1 dokumen
monitoring penerapan model media Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara untuk PAUD
terealisasi sebanyak 1 dokumen monitoring penerapan model media Gelaria, AKSI, dan
Permata Nusantara untuk PAUD dengan persentase capaian 100%. Dokumen monitoring
penerapan model media untuk PAUD dimaksud adalah dokumen hasil monitoring
penerapan model media Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara untuk PAUD.
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Ket: Rangkaian Monitoring Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan Permata
Nusantara untuk PAUD

7.

Pengumpulan Data Penerapan Model Media Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan
Permata Nusantara untuk PAUD.
Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan. Dari target sebanyak 1 dokumen
pengumpulan data penerapan model media audio pembelajaran untuk PAUD terealisasi
sebanyak 1 dokumen penerapan model media audio pembelajaran untuk PAUD dengan
persentase capaian sebesar 100%. Dokumen pengumpulan data penerapan media audio
pembelajaran untuk PAUD yang dimaksud adalah dokumen hasil pengumpulan data
penerapan pemanfaatan model media audio pembelajaran Gelaria, AKSI dan Permata
Nusantara.

Ket: Rangkaian aktivitas Pengumpulan
Data Penerapan Model Media Gelaria,
AKSI, dan Permata Nusantara untuk PAUD
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8.

Pengolahan Data Penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara untuk
PAUD.
Kegiatan ini bertujuan mengolah data hasil penerapan Model Media Gelaria, AKSI, dan
Permata Nusantara untuk PAUD. Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan
sebanyak 1 dokumen penerapan model media Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara
untuk PAUD dengan persentase capaian sebesar 100%. Peserta pengolahan data penerapan
model ini terdiri dari 20 orang staf BPMRPK.Dokumen pengolahan datayang dimaksud
adalah dokumen pengolahandan analisis data hasil dari penerapan model media Gelaria,
AKSI, dan Permata Nusantara untuk PAUD.

K
Ket: Diskusi hasil pengolahan data penerapan model media audio pembelajaran
Gelaria, Aksi, & Permata Nusantara untuk Paud

9.

Penyusunan Desain & Instrumen Evaluasi Pemanfaatan Media Audio Pendidikan dan
Kebudayaan untuk PAUD.
Kegiatan ini bertujuan menyusun desain dan instrumen evaluasi pemanfaatan media audio
pendidikan dan kebudayaan untuk PAUD yaitu Model ABC, Ceria, dan Matahari.
Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen penyusunan
desain dan instrumen evaluasi pemanfaatan media audio pendidikan dan kebudayaan untuk
PAUD yaitu model ABC, Matahari, dan Ceria dengan persentase capaian sebesar 100%.
SDM pendukung penyusunan desain dan instrumen evaluasi pemanfaatan media audio
pendidikan dan kebudayaan untuk PAUD ini terdiri 15 orang pengembang teknologi
pembelajaran dan staf dari BPMRPK dan 3pendidik PAUD. Dokumen penyusunan desain
dan instrumen pemanfaatan media yang dimaksud adalah dokumen berupa laporan hasil
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pemanfaatan media audio pembelajaran untuk PAUD beserta desain dan instrumen yang
digunakan dalam pengumpulan data.

10. Pemanfaatan Media Audio Pendidikan dan Kebudayaan untuk PAUD.
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis bagi tenaga pedidik PAUD
dalam pemanfaatan media audio pembelajaran untuk PAUD ABC, Matahari, dan Ceria.
Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen pemanfaatan
model ABC, Matahari, dan Ceria untuk PAUD dengan persentase capaian sebesar 100%.
SDM pendukung pemanfaatan model ini terdiri 15 orang fasilitator dari BPMRPK dan 50
peserta yaitu pendidik PAUD di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dokumen pemanfaatan
model yang dimaksud adalah dokumen hasil pemanfaatan media audio pembelajaran untuk
PAUD yang merupakan pengembangan model media audio pembelajaran untuk PAUD.
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11. Sosialisasi Model dan Pemanfaatan Media Audio Pembelajaran.
Kegiatan ini bertujuan untuk menyosialisasikan model media audio pebelajaran untuk
PAUD. Kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan sebanyak 1 dokumen
sosialisasi model dan pemanfaatan media audio pembelajaran untuk PAUD dengan
persentase capaan sebesar 100%. SDM pendukung sosialisasi model dan pemanfaatan
media audio pembelajaran ini terdiri dari 4 narasumber, 8 fasilitator, dan 26 petugas dari
BPMRPK serta 8 narasumber lokasi dan 120 pendidik PAUD di Daerah Istimewa
Yogyakarta. Dokumen sosialisasi model dan pemanfaatan media audio pembelajaran yang
dimaksud adalah dokumen hasil sosialisasi model dan pemanfaatan media audio
pembelajaran untuk PAUD yang merupakan pengembangan model media audio
pembelajaran untuk PAUD.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa indikator kinerja “Jumlah model media berbasis
audio/radio” telahmencapai target yang ditetapkan sebanyak 3 model atau terealisasi 100%.
Dalam pencapaian target kinerja sebanyak 3 model media audio pembelajaran ini efisiensi
penggunaan SDM terjadi pada penerapan model, dimana fasilitator yang sama harus
mensosialisasikan dan memonitor pemanfaatan di 3 sekolah yang berbeda untuk.
Dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016, indikator jumlah model media
audio/radio pendidikan sama/tetap menghasilkan 3 model, tetapi dalam isi materi, sasaran, dan
pengembangan modelnya berbeda.

Tahun 2016 BPMRPK menghasilkan 3 model

pembelajaran untuk pendidikan anak usia dini berbasis media audio, sementara untuk tahun
2017 ini BPMRPK menghasilkan 3 model pembelajaran untuk pendidikan siswa berkebutuhan
khusus tunanetra berbasis media audio. Perbedaan isi materi dan sasaran pengguna juga
ditunjang oleh peningkatan kualitas model yang dihasilkan, meskipun sama-sama berbasis
LAKIP BPMRPK Tahun 2017 _ BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

17

media audio tetapi untuk model tahun 2017 telah dikembangkan dengan menerapkan aplikasi
dalam pemanfaatan/penggunaannya.
Indikator “Jumlah model media berbasis audio/radio” dengan output Model Media
Radio Pendidikan, memiliki outcome yang pengertiannya adalah efek jangka panjang dari
pengembangan model media radio pendidikan, sebagai upaya untuk mengoptimalkan modelmodel audio/radio pembelajaran yang sudah dikembangkan agar dapat dimanfaatkan dalam
proses pembelajaran di sekolah-sekolah sebagai alternatif sumber belajar. Berdasarkan
pengertian tersebut maka outcome tidak serta merta dapat dicapai dalam satu tahun&
merupakan hasil kumulatif dari pengembangan model selama beberapa tahun. Outcome dari
Model

Media

Radio

Pembelajaran

adalah:Jumlah

satuan

pendidikan/institusi

yang

memanfaatkan model media audio/radio pendidikan sebanyak 56 satuan pendidikan, dengan
rencana pencapaian outcome di tahun 2019. Sampai dengan Tahun 2017 ini telah tercapai 29
satuan pendidikan (5 SLB A dan 24 TK/Paud).
Target output jumlah model media radio pembelajarantelah terealisasi keseluruhan, namun
untuk kepentingan peningkatan kinerja pengembangan media audio pembelajaran selanjutnya,
terdapat sejumlah catatan sebagai berikut:
1. 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.
2. Jumlah lokasi, jarak antar lokasi, dan responden pengembangan model sedapat mungkin
disesuaikan secara proporsional dengan banyaknya model media audio pembelajaran yang
dikembangkan dan sasaran.
3. Perlu dipertimbangkan penambahan alokasi jarak waktu yang lebih memadai antara
pengumpulan data dengan implementasi, untuk pengembangan model media audio
pembelajaran.
4. Perlu pengembangan sasaran yang lebih luas untuk pemanfaatan daam rangka pemerataan
pendidikan.

Target dan realisasi untuk indikator Jumlah Model Media Berbasis Audio/Radiotahun 2017
sama dengan tahun 2016 adalah 3 Model.Ada sejumlah hambatan dan permasalahan dalam
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pencapaian target dan realisasi untuk indikator Jumlah Model Media Berbasis Audio/Radio
untuk tahun 2017:
1.

Hasil pengembangan media audio pembelajaran untuk PAUD oleh BPMRPK tahun 2017
ini belum dapat dimanfaatkan secara luas ke seluruh Indonesia. Hal ini akibat adanya
kebijakan pemerintah dalam rangka pengendalian penggunaan anggaran perjalanan
dinas.Yang kemudian berdampak pada karakteristik model yang dihasilkan lebih bertema
Jawa, karena proposi anggaran lebih banyak menjangkau Pulau Jawa.

2.

Belum ada sinergi yang sistematis dengan instansi calon pengguna sehingga model yang
telah dihasilkan belum dapat dimanfaatkan secara merata ke seluruh Indonesia.
Untuk mengatasi hambatan dan permasalahan tersebut langkah antisipasi yang diambil
dengan lebih bijak mengalokasikan anggaran pengembangan model sebagai tugas dan
fungsi utama BPMRPK dan menjalin kerjasama yang lebih intensif dengan instansi terkait
yang dalam memanfaatkan model media audio pembelajaran.

Renstra BPMRPK Th. 2015-2019 telah menetapkan target indikator kinerja jumlah komulatif
model media berbasis audio/radio yang akan dicapai sampai dengan akhir tahun anggaran 2019
sebanyak 15 model media audio/radio pendidikan. Dari realisasi kinerja sampai dengan tahun
2017 ini telah tercapai 9 model dengan perincian:
Tahun 2015 : 3 model media audio pembelajaran untuk Paud yaitu Model Gelaria, Model
AKSI, Model Permata Nusantara.
Tahun 2016 : 3 model media audio pembelajaran untuk Paud yaitu Model ABC, Matahari, dan
Ceria.
Tahun 2017: 3 model media audio pembelajaran untuk PLB Tunanetra yaitu Model Media
Tes Audio Digital untuk tunanetra (Meta Digit), Virtual Braille English Audio for Reading
Skill (VB Ears), dan Smart Mobile Interactive Learning (Smile).
Periode tahun 2018-2019 BPMRPK masih harus mencapai target sisa sebanyak 6 model media
audio/radio pendidikan yang belum tercapai. Strategi pencapaian target untuk 6 model media
audio/radio pendidikan tersebut dengan membaginya menjadi dalam dua tahun anggaran, yaitu
3 model di tahun 2018 dan 3 model lagi di tahun 2019.
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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 2017 ini adalah sebanyak 420 bahan belajar dengan realisasi
capaian sebanyak 420 bahan belajar dengan 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 90 bahan belajar, untuk Tunanetra sebanyak 80 bahan belajar,
Pendidikan dan Pengetahuan Umum sebanyak 100 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:
Sasaran Strategis
Terlaksananya
pengembangan dan
pendayagunaan
teknologi informasi
dan komunikasi
(TIK) untuk
pendidikan melalui
media audio radio.

Capaian Kinerja2017
Target
Realisasi
%
belajar/media 420 Bhn
420 Bhn
100
Belajar
Belajar

Indikator Kinerja Kegiatan
Jumlah kumulatif bahan
pembelajaran berbasis TIK
Output:
Bahan Belajar Berbasis
Pembelajaran

TIK

untuk

1. Pengembangan Bahan Belajar Berbasis 90 Bhn
Audio/Radio Pembelajaran untuk PAUD
Belajar
2. Pengembangan Bahan Belajar Berbasis 80 Bhn
Audio/Radio
Pembelajaran
untuk Belajar
Tunanetra
3. Produksi
Bahan
Belajar
Berbasis 100 Bhn
Audio/Radio Pendidikan dan Pengetahuan Belajar
Umum
4. Produksi
Bahan
Belajar
Berbasis 150 Bhn
Audio/Radio Pendidikan Karakter
Belajar
Outcome: jumlah satuan pendidikan yang 700 satuan
memanfaatkan
bahan
belajar/media pendidikan
pembelajaran berbasis audio.
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Belajar
80 Bhn
Belajar

100

100 Bhn
Belajar

100

150 Bhn
Belajar
2019

100

100

75%
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Berdasarkan data kinerja tersebut dapat diketahui bahwa dari indikator kinerja “Jumlah
kumulatif bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK”, sampai dengan bulan Desember
2017 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 2017 ini, telah
mencapai sekitar 70 % dari target 700 satuan pendidikan di tahun 2019.
Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja “Jumlah kumulatif bahan
belajar/media pembelajara berbasis TIK” yang didukung oleh 4 (empat) kegiatan:
1. Pengembangan Bahan Ajar Berbasis Audio/Radio Pembelajaran untuk Pendidikan
Anak Usia Dini (90 Bahan Belajar)
Pengembangan bahan belajar berbasis audio/radio pembelajaran untuk PAUD merupakan
tindak lanjut dari hasil penyusunan rancangan model media audio 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 adalah pengembangan ketiga model
media audio tersebut di atas.

Strategi kegiatan pengembangan bahan ajar ketiga model

media audio pembelajaran tersebut dengan beberapa tahapan kegiatan, yaitu Penyusunan
Garis Besar Isi Media dan Jabaran Materi (GBIM dan JM), Penulisan Naskah, dan
Produksi.

Ket: Finalisasi GBIM & JM bahan bel ajar media audio untuk Paud

Pada kegiatan pengembangan bahan belajar berbasis audio/radio pembelajaran untuk
PAUD ini telah menghasilkan 90 bahan belajar dengan capaian 100% yang terdiri dari 30
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bahan belajar Model Media Audio ABC, 30 bahan belajar Model Media Audio Matahari,
dan 30 bahan belajar Model Media Audio Ceria.

Contoh Sampul CD Model Media Audio Pembelajaran Matahari

Contoh Label CD Model Media Audio Pembelajaran Matahari
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Contoh Bahan Penyerta Model Media Audio Pembelajaran Matahari

Capaian prestasi tersebut terutama dikarenakan: adanya kerjasama dan sinergi yang baik
antara BPMRPK dengan para guru PAUD, serta kalangan akademisi dari perguruan tinggi
terkait dalam hal ini Universitas Negeri Yogyakarta yang terlibat, sehingga hasil produksi
tepat secara materi maupun metode penyampaiannya.

2. Pengembangan Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pembelajaran untuk Tunanetra.
Pengembangan bahan belajar berbasis audio/radio untuk siswa tunanetra ini
menghasilkan sebanyak 80 bahan belajar berbasis audio/radio pembelajaran dengan
capaian kinerja sebesar 100%. Karena proses pengembangan bahan belajar ini memerlukan
redesain model dari model-model yang ada sebelumnya, maka proses analisis kebutuhan,
analisis kurikulum dan pemetaan kompetensi, redesain model dalam menyusun blue print
atau cetak biru model tetap dilakukan meskipun skalanya masih terbatas. Dalam proses
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redesain tersebut dihasilkan sebuah model bahan belajar bahasa Inggris yang dinamakan
English Audio Resources (EAR). Bahan belajar ini dikembangkan berdasarkan kurikulum
bahasa Inggris 2013 untuk siswa SMP dan SMA yang mengacu pada pendekatan
pembelajaran berbasis teks/ genre based approach. Bahan belajar ini dilengkapi dengan
bahan penyerta yang berupa Panduan Pemanfaatan untuk Guru untuk memaksimalkan
pemanfaatannya. Secara umum bahan belajar ini dapat dimanfaatkan untuk mendukung
proses pembelajaran bahasa Inggris untuk siswa-siswa SMP dan SMA reguler dan secara
khusus bahan belajar ini dapat dimanfaatkan oleh siswa-siswa inklusi tunanetra atau siswa
Sekolah Luar Biasa (SLB) tunanetra.
Setelah redesain model selesai dilakukan, proses pengembangan bahan belajar media
audio/radio untuk tunanetra segera dilakukan. Tahapan dalam proses pengembangan bahan
belajar ini terdiri atas proses penyusunan Garis Besar Isi Media (GBIM) dan Jabaran
Materi (JM), proses penulisan naskah dan bahan penyerta, serta proses produksi.
Proses penyusunan GBIM dan JM didahului dengan kegiatan Rapat dalam Kantor
(RDK) penugasan yang membahas mengenai model dan format media audio yang akan
ditulis dan penugasan mengenai materi GBIM JM yang akan ditulis. Setelah itu, proses
penulisan GBIM JM, review oleh pengkaji materi dan pengkaji media dilakukan secara on
line dan on going. Selanjutnya finalisasi GBIM JM dilakukan selama 2 hari yang bertujuan
untuk mempertemukan tim penulis, pengkaji, materi, pengkaji media untuk memfinalkan
80 set GBIM JM yang telah ditulis yang terdiri atas 50 set GBIM JM bahasa Inggris untuk
siswa SMP/MTS dan yang sederajat dan 30 set GBIM JM bahasa Inggris untuk siswa
SMA/SMK dan yang sederajat. Setelah tahapan penyusunan GBIM dan JM selesai
dilakukan, tahapan kegiatan selanjutnya adalah penulisan naskah.
Kegiatan penulisan naskah diawali dengan kegiatan RDK penugasan yang berisi diskusi
mengenai kesepakatan format naskah dan bahan penyerta (panduan pemanfaatan untuk
guru) serta diakhiri dengan penugasan penulisan naskah. Selanjutnya dilakukan proses
penulisan, pengkajian materi dan pengkajian media yang dilakukan secara on line dan on
going. Proses finalisasi naskah dilakukan selama 3 hari dengan tujuan mempertemukan tim
penulis, tim pengkaji materi, dan tim pengkaji media dalam rangka finalisasi naskah yang
siap untuk diproduksi/direkam. Kegiatan ini menghasilkan 50 naskah dan bahan penyerta
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bahasa Inggris untuk siswa SMP/MTS dan yang sederajat dan 30 naskah dan bahan
penyerta bahasa Inggris untuk siswa SMA/SMK dan yang sederajat.

Ket: Kegiatan RDK Penugasan Penulisan Naskah Tunanetra EAR

Ket: Kegiatan Finalisasi Penulisan Naskah Tunanetra EAR di Hotel Gaia Cosmo

Tahap ketiga dalam proses pengembangan bahan belajar adalah proses produksi.
Kegiatan ini menghasilkan 80 bahan belajar bahasa Inggris yang terdiri atas 50 bahan
belajar bahasa Inggris untuk SMP dan 30 bahan belajar bahasa Inggris untuk SMA dan
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yang sederajat. Kegiatan produksi diawali dengan penyiapan naskah dan bahan,
pengambilan suara/rekaman, editing dan mixing, penyiapan bahan preview, RDK preview,
revisi produk, dan mastering program. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, pembuatan lay
out bahan penyerta, cover dan sampul program serta kompilasi yang berupa buku panduan
pemanfaatan untuk guru SMP dan SMA juga dilakukan secara beriringan.
Berikut adalah foto-foto saat proses rekaman bahan belajar bahasa Inggris untuk
tunanetra, English Audio Resources dilakukan.

Ket: Proses Rekaman Naskah English Audio Resources

LAKIP BPMRPK Tahun 2017 _ BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

26

Berikut contoh desain bahan penyerta (Panduan Pemanfaatan untuk Guru) English Audio
Resources.

Ket: Contoh Bahan Penyerta EAR (bagian pertama)
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Ket: Contoh Bahan Penyerta EAR (bagian lanjutan)
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Capaian prestasi sebesar 100% ini karena adanya kerjasama yang baik antara BPMRPK
dengan tim penulis (guru-guru SMP dan SMA/SMK), ahli bahasa dan pengkaji materi
(native speakers) serta kalangan akademisi dari perguruan tinggi (pengkaji materi dari
Universitas Negeri Yogyakarta sehingga

hasil produksi tepat secara materi maupun

metode penyampaiannya.
Kegiatan Peningkatan Kompetensi Kinerja ASN dalam Pengembangan Media Audio
merupakan optimalisasi dari kegiatan Pengembangan Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio
Pembelajaran untuk Tunanetra. Kegiatan ini dipandang perlu, karena dalam sebuah
pengembangan bahan belajar sangat diperlukan SDM yang memadai, tim kerja yang
handal, serta kerjasama tim yang baik. Kerjasama tim, perlu terus dibangun agar proses
pengembangan bahan belajar menjadi lebih baik dan lancar.
Pelaksanaan kegiatan ini mencakup semua komponen instansi BPMRPK, meliputi:
pemimpin, kepala sub bagian atau seksi serta seluruh staf. Salah satu cara yang digunakan
adalah dengan metode eksperiental training, yang merupakan metode proses pembelajaran
yang mengaktifkan pembelajar untuk membangun pengetahuan dan keterampilan, serta
nilai-nilai juga sikap melalui pengalaman secara langsung. Kegiatan dilakukan di ruang
terbuka melibatkan serangkaian metoda bermain yang dalam permainan tersebut
mengandung berbagai maksud dan tujuan untuk membangun kerjasama team, menciptakan
rasa solidaritas, menumbuhkan jiwa kepemimpinan dan juga saling mengisi kekurangan
diantara anggota team. Disamping sejumlah permainan yang sudah dirancang juga
dimasukkan materi softskill. Sebagai materi softskill diberikan berbagai ulasan tentang
bagaimana membangun kerjasama tim, saling memahami mengenai karakter masingmasing anggota tim, dan juga bagaimana memahami pola pikir masing-masing anggota.
Kesemuanya kemudian dapat dirangkai untuk menghasilkan prestasi yang lebih baik ke
depan. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dalam pengembangan bahan belajar
berbasis audio/radio untuk siswa tunanetra ke depan akan menjadi lebih baik.

3. Produksi Bahan Belajar berbasis Audio/Radio Pendidikan dan Pengetahuan Umum.
Bahan belajar Media Audio Pendidikan dan Pengetahuan Umum ini dikemas dalam
bentuk audiobook. Adapun sasaran utama dari program ini adalah siswa berkebutuhan
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khusus tunanetra pada jenjang SMP dan SMA, meskipun tidak menutup kemungkinan
program ini dapat dimanfaatkan juga oleh siswa non tunanetra pada kedua jenjang tersebut.
Materi yang dikembangkan adalah mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dan Ilmu
Pengetahuan Sosial (IPS) baik pada jenjang SMP maupun SMA.
Target produksi bahan belajar audio/radio pendidikan dan pengetahuan umum ini
adalah 100 bahan belajar yang disebut Buku Audio untuk Tunanetra, yang meliputi 20
judul mata program IPA SMP, 20 program IPS SMP, 20 program IPA SMA, dan 40
program IPS SMA.
Pengembangan bahan belajar Media Audio Pendidikan dan Pengetahuan Umum ini
dilaksanakan melalui proses pemetaan materi, penulisan naskah, pembuatan produk, dan
preview produk. Tahap pemetaan materi dilakukan guna memilih materi-materi dalam
kurikulum yang tepat untuk diaudiokan. Dalam kegiatan pemetaan materi yang dilakukan
di BPMRPK dalam bentuk Rapat dalam Kantor (RDK) ini berhasil memetakan sejumlah
100 topik yang akan dikembangkan dalam bentuk naskah.
Pada tahap selanjutnya yaitu penulisan naskah dimana terealisasi sebanyak 100 naskah
bahan belajar Buku Audio untuk Tunanetra. Proses penulisan naskah ini dilaksanakan
secara on going bersamaan dengan tahap produksi, dengan pengkajian naskah atau review
naskah oleh ahli materi dan ahli media dilakukan secara online (tidak tatap muka secara
langsung)..
Setelah proses produksi mencapai 50% program, dilakukan preview tahap pertama.
Dalam kegiatan preview dengan metode RDK di BPMRPK ini melibatkan pengkaji materi,
pengkaji media, dan calon pengguna sebagai previewer. Calon pengguna dalam hal ini
adalah guru-guru dari sekolah umum maupun guru-guru dari sekolah luar biasa (SLB) yang
kelak akan memanfaatkan produk audiobook ini.. Guru-guru dari SLB sengaja dilibatkan
karena para guru tersebut yang lebih paham terhadap sasaran utama dari program ini, yaitu
siswa tunanetra. Sehingga diharapkan mereka bisa memberi masukan yang signifikan
terhadap program yang sudah diproduksi, artinya apakah sekiranya program ini benarbenar bisa dimanfaatkan oleh siswa tunanetra ataukah masih ada hal-hal yang perlu
diperbaiki, karena kurang sesuai dengan karakteristik siswa tunanetra.
Setelah proses produksi selesai 100%, dilakukan preview tahap kedua dan kembali
dilakukan dengan metode RDK. Pada kegiatan preview kali ini juga melibatkan pengkaji
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materi, pengkaji media, serta calon pengguna sebagai previewer. Hasil preview berupa
saran/masukan dari previewer kemudian diserahkan kepada tim produksi sebagai acuan
untuk melakukan revisi.

Ket: Foto kegiatan preview program Bahan Belajar Pendidikan dan Pengetahuan Umum.

4. Produksi 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. Produksi bahan belajar berbasis audio/radio
pendidikan karakter pada semester ini telah selesai dilaksanakan dan menghasilkan 150
program yang diberi nama Pena Si Budi dengan nilai capaian 100%. Produksi Bahan
Belajar Berbasis Audio/Radio Pendidikan Karakter Pena Si Budi berlangsung secara on
going mulai dari bulan Juni hingga September 2017. Tahapan pertama adalah tahapan
penulisan naskah yang terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Penugasan Penulisan Naskah dan
Finalisasi Penulisan Naskah, yang keduanya dilaksanakan dengan metode Rapat Dalam
Kantor (RDK). Penulisan naskah ini melibatkan penulis, pengkaji media dan pengkaji
materi yang kesemuanya bekerja secara simultan melalui jalur online. Setelah dilakukan
finalisasi naskah, dari kegiatan ini dihasilkan 150 naskah Pena Si Budi siap rekam.
Tahapan selanjutnya adalah pembuatan produk Pena Si Budi, dimana dalam tahapan ini
BPMRPK menjalin kerjasama dengan Radio Karysma FM Boyolali, sebagai eksekutor
produksi. Dari kegiatan ini dihasilkan 150 produk bahan belajar yang siap untuk dilakukan
preview. Tahapan akhir adalah preview produk. Tahapan ini dilangsungkan dengan metode
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Rapat Dalam Kantor (RDK) selama 2 hari, dengan melibatkan pengkaji materi, pengkaji
media, dan calon pengguna, Calon pengguna dalam hal ini adalah sample dari guru dan
siswa SMP dan SMA yang akan disasar oleh produk bahan belajar ini. Dari kegiatan
preview produk diperoleh masukan-masukan terkait produk Pena Si Budi yang layak
dimanfaatkan dan yang harus direvisi. Setelah direvisi maka dihasilkan sejumlah 150
Program Pena Si Budi yang siap untuk dimanfaatkan.

Ket: Cover bahan belajar Pendidikan Karakter Pena si Budi

Berdasarkan uraian mengenai Indikator Kinerja “Jumlah Kumulatif Bahan Belajar
Berbasis Audio/Radio Pembelajaran Berbasis TIK” yang dipaparkan di atas, dapat disimpulkan
bahwa pada semester pertama dan kedua ini, jumlah bahan belajar yang telah diselesaikan
sebanyak 420 bahan belajar dengan target capaian sebesar 100% yang terdiri dari bahan belajar
berbasis audio/radio pembelajaran untuk PAUD sebanyak 90 bahan belajar, bahan belajar
berbasis audio/radio pembelajaran untuk tunanetra sebanyak 80 bahan belajar, bahan belajar
audio/radio pendidikan dan pengetahuan umum sebanyak 100 bahan belajar, serta bahan
belajar audio/radio pendidikan karakter sebesar 150 bahan belajar. Capaian kerja ini telah
sesuai dengan target yang yang telah ditetapkan sebelumnya yaitu sebanyak 420 bahan belajar.
Indikator “Jumlah Bahan Belajar/Media Pembelajaran Berbasis TIK” dengan output
Bahan Belajar Berbasis TIK untuk Pembelajaran, memiliki outcome jumlah satuan
pendidikan/stasiun radio yang memanfaatkan bahan belajar/media pembelajaran berbasis audio
dan baru akan dicapai secara kumulatif pada tahun 2019. Artinya semakin banyak bahan
belajar yang dihasilkan oleh BPMRPK akan semakin banyak pula permintaan dari satuanLAKIP BPMRPK Tahun 2017 _ BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN
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satuan pendidikan yang akan memanfaatkannya sebagai media pembelajaran alternatif, untuk
mendukung capaian outcome balai sebanyak 700 satuan pendidikan.
Dibandingkan dengan target tahun 2016, indikator jumlah bahan belajar yang
dihasilkan pada tahun 2017 ini mengalami penurunan yang mana pada tahun 2016 dihasilkan
850 bahan belajar sedangkan pada tahun 2017 sebesar 420 bahan belajar. Penurunan target
capaian ini karena penggandaan bahan belajar pada tahun 2016 masuk dalam kegiatan
tersendiri dengan output kegiatan berupa bahan belajar. Pada tahun 2017 penggandaan bahan
belajar masuk dalam tiap rangkaian kegiatan produksi pada masing-masing kegiatan
pengembangan bahan belajar berbasis audio/radio pembelajaran.
Efisiensi penggunaan SDM dan sarana prasarana untuk pembuatan bahan belajar ini
sebenarnya tidak terlalu terjadi, karena semua yang terlibat sesuai dengan kebutuhan
pengembangan bahan belajar baik penulis naskah, pengkaji materi, pengkaji media, maupun
juruwicara. Hanya saja beberapa juruwicara yang dilibatkan menggunakan pegawai BPMRPK
yang tidak memerlukan pos biaya apapun, sehingga bisa diefisienkan sekaligus berperan
sebagai pengkaji media.
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 2017 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 berbedabeda 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 90 bahan belajar
untuk PAUD siap untuk diimplementasikan/dimanfaatkan oleh calon pengguna di
lapangan.
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2. Kendala yang dihadapi dalam pengembangan bahan belajar media audio/radio
pembelajaran untuk tunanetra merupakan tahapan yang relatif kompleks. Hambatan yang
dihadapi dalam pengembangan bahan belajar ini adalah perlunya melakukan re-desain atau
perancangan kembali mengenai blueprint atau cetak biru dari model yang akan
dikembangkan/diproduksi dengan mengacu pada model-model media audio pembelajaran
untuk tunenetra yang telah dikembangkan oleh BPMRPK pada waktu sebelumnya. Redesain model media audio pembelajaran untuk tunanetra ini bertujuan agar desain model
tersebut dapat dieksekusi menjadi bahan belajar yang lebih baik dan sesuai dengan target
sasaran dan kebutuhan lapangan. Oleh karena bahan belajar ini perlu didesain ulang
modelnya, maka proses analisis kebutuhan calon pengguna, analisis kurikulum atau
pemetaan kompetensi, studi literatur yang ada, format model media, format GBIM JM,
format naskah maupun bahan penyerta perlu tetap dilakukan. Karena kegiatan proses
perancangan kembali model media audio ini dilakukan secara mandiri oleh pejabat
fungsional Pengembang Teknologi Pembelajaran di BPMRPK dan tanpa dukungan
anggaran dari BPMRPK maka dimungkinkan hasil-hasil yang dicapai kurang maksimal.
Selain itu kendala yang dihadapi adalah adanya pergeseran menyangkut materi
pembelajaran yang ditulis karena terjadinya persepsi yang berbeda dalam penerjemahan
kompetensi dasar yang ada dalam kurikulum sehingga terjadi perubahan pada naskah dan
bahan penyerta. Namun secara umum hal ini tidak mengubah esensi naskah yang ditulis
dan diproduksi.
3. Kendala yang dihadapi dalam produksi bahan belajar Media Audio Pendidikan dan
Pengetahuan Umum merupakan program baru yang belum pernah dikembangkan
sebelumnya. Sehingga belum ada semacam blue print atau format naskah yang harus
dipedomani. Hal ini mengakibatkan selama proses penulisan naskah dibutuhkan koordinasi
yang lebih dan sedikit kerepotan dalam menyamakan format antara penulis naskah,
pengkaji media, dan pengkaji materi. Apalagi tidak ada pertemuan tatap muka secara
langsung antara penulis, pengkaji materi, dan pengkaji media dalam proses penulisan
naskahnya juga merupakan kendala tersendiri.
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
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lama dalam menulis maupun mengkajinya. Adanya keterbatasan waktu menjadi hambatan
tersendiri dari proses pengembangan program ini, sehingga hasilnya belum optimal sesuai
yang diharapkan.
4. Kendala yang dihadapi dalam Produksi Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pendidikan
Karakter Pena Si Budi adalah beberapa penulis sering terjebak pada program kisah
inspiratif yang secara teori berbeda pengertiannya dengan pendidikan karakter. Kisah
inspiratif adalah cerita yang membuat kita menjadi lebih termotivasi dan terinspirasi setelah
membaca, melihat atau mendengar kisah tersebut. Sedangkan Pendidikan karakter adalah
suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami,
memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Nah dari dua pengertian tersebut
dapat diambil kesimpulan jika kisah inspiratif hanya sebatas memberikan inspirasi saja,
sedangkan pendidikan karakter lebih kepada memengaruhi pola pikir dan tindakan yang
sesuai dengan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa. Sehingga baik pengkaji materi
maupun pengkaji media harus bekerja lebih keras, dan teliti dalam memberikan masukan
terhadap naskah yang dikaji.

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 untuk tunanetra yang memerlukan adaptasi atau revisi yang
disesuaikan dengan tujuan pembuatan model dan kurikulum yang berlaku, perlu
dipersiapkan dengan lebih baik dengan melibatkan berbagai unsur yang terkait misalnya
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unsur akademisi, guru, siswa, dan sebagainya sehingga re-desain model yang ada akan
lebih baik.
3. Untuk mengatasi berbagai persepsi yang berbeda, pertemuan antara pihak-pihak yang
terlibat dalam pengembangan bahan belajar Pengetahuan Umum sangat diperlukan
terutama untuk membahas format naskah yang akan menjadi pedoman dalam penulisan
naskah. Kegiatan ini dapat dilakukan setelah kegiatan pemetaan kurikulum, yaitu
menentukan materi-materi mana saja yang dapat diaudiokan.
Selain itu, adanya keterbatasan komunikasi antara penulis, pengkaji materi, maupun
pengkaji media mengakibatkan kurang optimalnya naskah yang dihasilkan, maka untuk
pengembangan berikutnya sebaiknya difasilitasi pertemuan antara ketiga pihak tersebut
dalam kegiatan finalisasi penulisan naskah.
Selain itu, banyaknya materi yang harus diaudiokan dalam bahan belajar pendidikan dan
pengetahuan umum ini memerlukan waktu pengerjaan yang lebih lama. Adanya
keterbatasan waktu yang menjadi hambatan bisa disiasati antara lain dengan cara
menyesuaikan jadwal waktu penggarapan dengan melihat banyaknya materi yang harus
diaudiokan, sehingga dapat sesuai target waktu yang telah ditetapkan.
4. Untuk mengatasi permasalahan dalam pengembangan bahan belajar Pendidikan Karakter,
dalam pengembangan Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio Pendidikan Karakter ke depan,
pada tahapan kegiatan Pemetaan Materi dan Penyusunan Panduan Penulisan Naskah perlu
dilakukan dengan lebih cermat dan mendalam sehingga akan meminimalisir tafisran yang
berbeda antar pelaku yang terlibat dalam proses pelaksanaan pengembangan bahan belajar
pendidikan karakter.
Keterlibatan banyak pihak dalam sebuah proses pekerjaan tentu mempunyai dampak pada
pengaturan waktu. Antisipasi berupa penjadwalan yang ketat dan kontrol dari pihak BPMRPK
merupakan langkah untuk keberhasilan pekerjaan di bidang ini.
Capaian Kinerja pada indikator Jumlah Kumulatif Bahan Belajar Berbasis Audio/Radio
Pembelajaran Berbasis TIK yang telah terselesaikan 100% atau sebanyak 420 bahan belajar
pada tahun 2017 ini merupakan bagian tak terpisahkan dari pencapaian target jangka menengah
BPMRPK tahun 2015-2019. Dalam Renstra BPMRPK Th 2015-2019, jumlah kumulatif bahan
belajar/media pembelajaran berbasis TIK ditargetkan sebanyak 2.880 bahan belajar audio.

LAKIP BPMRPK Tahun 2017 _ BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN

36

Sampai dengan tahun 2017 ini telah tercapai 2.921 bahan belajar. Jumlah bahan belajar
kumulatif sampai dengan 2017 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 2017 baru 2.041 bahan belajar. Terdapat sisa target capaian sebanyak 839
bahan belajar yang harus dicapai hingga tahun 2019. Sisa target capaian tersebut akan
dilanjutkan pada tahun anggaran 2018 dan 2019.

Indikator Kinerja 3 : 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 ini ditargetkan sebanyak 259 orang yang terdiri dari SDM E-pembelajaran
dan SDM E-administrasi, dengan capaian realisasi 301 orang dan persentase sebesar 116%.
Indikator kinerja ini capaian realisasinya diukur melalui 7 (tujuh) kegiatan pendukung, dengan
rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
pendayagunaan
media audio
dan radio untuk
menunjang
kualitas proses
dan hasil
pendidikan dan
kebudayaan

Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Kinerja2017

Target
Realisasi
%
Jumlah SDM yang terampil dalam 259 Orang 301 Orang 116%
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 40 Orang
40 Orang 100%
Media Audio Pembelajaran
2. Bimbingan Teknis Evaluasi dalam 30 Orang
30 Orang 100%
Pengembangan
Model Media
Pembelajaran
3. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Model 180 Orang 180 Orang 100%
Media Radio/Audio Pendidikan
4. Peningkatan Kemampuan SDM di 9 Orang
19 Orang 211%
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Bidang Pengelolaan Keuangan
5. Peningkatan Kemampuan SDM di
Bidang Aplikasi SIRUP & EPurchasing tahun 2017.
6. Peningkatan Kemampuan SDM di
Bidang E-Office & Lakip
7. Peningkatan Kompetensi PTP

18 Orang

17 Orang

95%

4 Orang

4 Orang

100%

11 Orang

11 Orang

100%

Outcome:
750 Satuan Tahun 2019
Jumlah satuan pendidikan yang sudah Pendidikan
melaksanakan e pembelajaran berbasis
audio/radio
Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator “Jumlah 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 media audio/radio pendidikan
yang berkualitas secara materi dan kemediaan, dan diharapkan dapat membantu guru dan
siswa dalam proses pembelajaran. Peserta pelatihan terdiri dari 25 orang guru SMP dan
SMA/SMK, serta 15 orang 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.
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Ket: Pengajar Menyampaikan Materi pada Bimtek Penulisan Naskah Media Audio
Pembelajarn

2. Bimbingan Teknis Evaluasi dalam Pengembangan Model Media Pembelajaran
Kegiatan ini bertujuan memberikan bimbingan teknis evaluasi dalam pengembangan
model media pembelajaran dan meningkatkan kompetensi peserta tentang evaluasi
terhadap model media pembelajaran yang dikembangkan. Bimbingan teknis ini diharapkan
dapat membantu SDM Pengembang Teknologi Pendidikan dalam mengevaluasi model
media pembelajaran. Peserta bimbingan teknis sejumlah 30 orang, terdiri dari staf
BPMRPK, Pengembang Teknologi Pendidikan BPMRPK, Pengembang Teknologi
Pendidikan P4TK Matematika, Pengembang Teknologi Pendidikan P4TK Seni & Budaya,
Pengembang Teknologi

Pendidikan

BTKP

Yogyakarta,

Pengembang

Teknologi

PendidikanBPMTPK Surabaya, dan Pengembang Teknologi Pendidikan BPMPK
Semarang. Kegiatan ini telah mencapai target dengan menghasilkan 30 orang dalam
mengevaluasi model media pembelajaran, dengan persentase capaian sebesar 100%.
Ketercapaian target tersebut dikarenakan adanya dukungan:
a. Kerjasama dan sinergi yang baik antara BPMRPK dengan pemangku kepentingan pada
P4TK Matematika, P4TK Seni & Budaya, BTKP Yogyakarta, BPMTPK Surabaya, dan
BPMPK Semarang.
b. Peran aktif dan antusias yang tinggi dari peserta bimbingan agar dapat mengevaluasi
model media pembelajaran.

Ket: Bimbingan Teknis Evaluasi dalam Pengembangan Model Media Pembelajaran
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3. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Model Media Radio/Audio Pendidikan
Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan bimbingan teknis dan pembinaan tenaga dalam
pemanfaatan media auido pendidikan. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah jenjang
PAUD dan SMPLB A (Tunanetra). Bimbingan teknis pemanfaatan ini dilaksanakan di 6
lokasi, yaitu Kota Tasikmalaya, Kabupaten Cirebon di provinsi Jawa Barat, Kabupaten
Kudus, Kabupaten Pati di Provinsi Jawa Tengah, danKabupaten Ngawi, Kabupaten
Magetan di Provinsi Jawa Timur. Kegiatan ini telah mencapai target terbimbingnya dan
terbinanya 180 orang tenaga pendidik dan kependidikan dari sekolah dan dinas provinsi
yang nantinya akan memanfaatkan model media audio dalam proses pembelajaran di
sekolah. Adapun rincian peserta setiap lokasi kegiatan adalah sebagai berikut:
No

Lokasi

Sasaran

Jumlah

Jumlah

Staf

Dinas

Peserta

Pendidik

Pendidikan

Didik
1.

Kabupaten Cirebon

9 TK

-

27

3

2.

Kota Tasikmalaya

6 SLB A

10 orang

20

-

3.

Kabupaten Kudus

9 TK

-

27

3

4.

Kabupaten Pati

25 TK

-

25

5

5.

Kabupaten Ngawi

9 TK

-

2

3

6.

Kabupaten Magetan 9 TK

-

27

3

Jumlah

61 TK

10 orang

153

17

6 SLB A
Jumlah Total

67 satuan

180 orang

pendidikan

Kendala yang ditemukan di lapangan adalah tidak selalu tersedia jenjang pendidikan SLB
A di setiap kabupaten. Sehingga lokasi bimbingan teknis pemanfaatan media audio
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pembelajaran untuk tunanetra dipusatkan di Kota Tasikmalaya yang paling banyak peserta
didik tunanetranya.

Ket: Bimbingan Teknis Pemanfaatan Model Media Radio/Audio Pendidikan

4. Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang E-Administrasi
Dari target 9 orang SDM yang terampil di bidang pengelolaan keuangan, terealisasi
sebanyak 51 Orang atau persentase sebesar 600% karena adanya optimalisasi anggaran
untuk memenuhi kebutuhan SDM yang terampil dalam E-Administrasi, sehingga muncul 3
kegiatan tambahan yaitu : Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Aplikasi SIRUP dan
E-Purchasing Tahun 2017, Peningkatan Keampuan SDM di Bidang E-Office dan Lakip,
serta Peningkatan Kompetensi PTP
Adapun realisasi kegiatan tersebut sebagai berikut:
- 6 orang peserta Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan (2
orang peserta diklat di Jakarta dan 4 orang peserta Simposium PTP 2017)
- 17 orang peserta Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Aplikasi SIRUP dan EPurchasing Tahun 2017.
-

19 orang peserta Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Pengelolaan Keuangan
(13 orang peserta diklat komputer di Yogyakarta, 2 orang peserta diklat di Jakarta dan
4 orang peserta Simposium PTP 2017).

-

17 orang peserta Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang Aplikasi SIRUP dan EPurchasing Tahun 2017.

-

4 orang peserta Peningkatan Kemampuan SDM di Bidang E-Office dan Lakip ( 1
orang peserta diklat E-Office di Jakarta, 2 orang peserta konsultasi Lakip di Jakarta,
dan 1 orang peserta Rapat Koordinasi di Yogyakarta).
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-

11 orang peserta Peningkatan Kompetensi PTP di Yogyakarta.

Berdasarkan data kinerja tersebut dapat diketahui bahwa dari indikator “Jumlah SDM yang
terampil dalam mengembangkan dan memanfaatkan media audio/radio untuk pendidikan dan
kebudayaan”, secara keseluruhan terealisasi sebanyak 301 orang dengan persentase capaian
sebesar 116%. Ketercapaian target kinerja melebihi 100% dikarenakan adanya kebijakan
optimalisasi anggaran SDM E-Administrasi, mengingat kebutuhan peningkatan kemampuan
SDM Balai dalam mengembangkan potensi untuk mendukung kinerja Balai baik dalam bidang
keuangan, administrasi ketatausahaan maupun kompetensi fungsional.
Dalam

hal

ini

artinya

tidak

terjadi

efisiensi

SDM,

karena

justru

peningkatan

kemampuan/ketrampilan SDM BPMRPK yang mengembangkan produk maupun SDM yang
akan memanfaatkan produk audio sangat diperlukan, untuk menunjukkan ketermanfaatan
produk audio dalam memberikan alternatif sumber belajar. Efisiensi sarana prasarana tentu saja
dapat dilakukan karena hanya memaksimalkan sarana-prasarana yang sudah dimiliki Balai.
Dibandingkan dengan target tahun 2016, indikator jumlah SDM yang terampil
mengembangkan dan memanfaatkan media audio/radio pendidikan & kebudayaan mengalami
penurunan dari 880 Orang menjadi 259 orang. Penurunan target capaian kinerja tahun 2017 ini
dikarenakan adanya kebijakan pembatasan anggaran perjalanan dinas di setiap satker sebesar
maksimal 21% dari total anggaran operasional satker, sementara untuk kebutuhan pendidik di
DIY yang terampil memanfaatkan media audio pembelajaran telah terpenuhi, sehingga untuk
memenuhi kebutuhan tersebut harus diluar lingkup DIY dengan anggaran yang ada. .
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 E-Administrasi, 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 700 satuan pendidikan direncanakan untuk dicapai sampai dengan tahun 2019.
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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 E-Administrasi. Sampai
dengan tahun 2017 ini BPMRPK dapat dikatakan telah berhasil mencapai target yang
diharapkan. Terbukti hingga tahun 2017 ini sebanyak 1.514 Orang telah terampil dalam
mengembangkan dan memanfaatkan TIK. Jumlah tersebuttelah mencapai sekitar 90% yang
seharusnya ditargetkan sampai dengan 2019. Keberhasilan ini dikarenakan adanya adanya
optimalisasi peningkatan kemampuan SDM E-Administrasi. Sisa jumlah SDM yang belum
terealisasi hanya sebanyak 166 Orang. Oleh karena itu hingga tahun 2019 nanti, capaian kinerja
untuk indikator Jumlah kumulatif SDM yang terampil dalam mengembangkan dan
memanfaatkan TIK untuk pendidikan dapat dimungkinkan melebihi target yang diharapkan.

Indikator Kinerja 4: Jumlah satuan pendidikan yang mengakses dan/atau memanfaatkan
siaran radio pendidikan
-

Satuan

pendidikan

yang

menerapkan

TIK

untuk

E-

Pembelajaran dan E-Administrasi

Output dari indikator kinerja ini adalah 520 satuan pendidikan yang menerapkan TIK untuk Epembelajaran. Capaian satuan pendidikan dari Semester 1 dan Semester 2 ini adalah sebanyak
544 satuan pendidikan yang mengakses dan atau memanfaatkan siaran pendidikan, sehingga
persentase ketercapaiannya sebesar 104.61%. Capaian realisasi indikator kinerja ini diukur
melalui 5 (lima) kegiatan pendukung, dengan rincian tingkat pencapaian sebagai berikut:
Sasaran
Strategis
Meningkatnya
pendayagunaan
media audio dan
radio untuk
menunjang
kualitas proses
dan hasil
pendidikan dan
kebudayaan

Indikator Kinerja Kegiatan
Jumlah
satuan
pendidikan
yang
mengakses dan/atau memanfaatkan siaran
radio pendidikan
Output:
Satuan pendidikan yang menerapkan TIK
untuk E-pembelajaran
1. Analisis Kebutuhan Bahan Siar Radio
Pendidikan
2. Pelaksanaan Siaran Radio Pendidikan
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Capaian Kinerja2017
Target
Realisasi
%

520

544

104,6

1 Dokumen 1 Dokumen

100

1 Dokumen 1 Dokumen

100
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3. Pendayagunaan Bahan Siar Radio
Pendidikan melalui Radio Mitra
4. Penilaian Pemanfaatan Bahan Siar
Radio Pendidikan di Sekolah
5. Penilaian Produk Bahan Siar Radio
Pendidikan
6. Analisis Unjuk Kerja Siaran Radio
Pendidikan
Outcome:
Jumlah pendengar siaran Radio Edukasi

1 Dokumen 1 Dokumen

100

1 Dokumen 1 Dokumen

100

1 Dokumen 1 Dokumen

100

1 Dokumen 1 Dokumen

100

1.000.000
pendengar

68,4

684.000
pendengar

Berdasarkan data kinerja tersebut dapat diketahui bahwa dari indikator kinerja “Jumlah satuan
pendidikan yang mengakses dan/atau memanfaatkan siaran radio pendidikan” yang terdiri atas
5 kegiatan pendukung sudah mencapai target yang diharapkan karena kegiatan Pelaksanaan
Siaran Radio Pendidikan, Penilaian Pemanfaatan Siaran Radio Pendidikan, dan Penilaian
Produk Bahan Siar Radio Pendidikan dapat dilaksanakan dengan baik di Semester 2. BPMRPK
mengembangkan berbagai model media audio pendidikan yang disiarkan secara terrestrial di
AM

1251

kHz

dan

streaming

www.jogjastreamers.com/edukasiAM

untuk

di
dapat

radioedukasi.kemdikbud.go.id

serta

dimanfaatkan

yang

oleh

siapapun

membutuhkan konten pendidikan, termasuk sekolah/satuan pendidikan tertentu. Pada tahun
2017 ini, sebanyak 544 satuan pendidikan, dari jenjang PAUD/TK, SD, SMP, SMA, SMK,
SMPLB A, SMALB A, dan yang sederajat, serta perguruan tinggi. Jumlah ini melampaui target
yang ditetapkan sehingga persentase capaian sebesar 104.61%. Hal ini dikarenakan adanya
keharmonisan di antara pelaksanaan 5 kegiatan pendukung dalam mencapai output.

Berikut rincian tingkat ketercapaian indikator kinerja “Jumlah satuan pendidikan yang
mengakses dan/atau memanfaatkan siaran radio pendidikan” yang didukung oleh 6 rangkaian
kegiatan:
1. Analisis Kebutuhan Bahan Siar Radio Pendidikan
Hasil kegiatan ini sudah mencapai 100% sesuai dengan target karena dilaksanakan pada
bulan Februari 2017 di 8 (tujuh) lokasi, yaitu 2 (dua) radio mitra di Provinsi DIY (Sleman)
dan 6 (enam) radio mitra Jawa Tengah (Temanggung, Surakarta, Purbalingga,
Banjarnegara, Kutoarjo, dan Ungaran). Kegiatan Analisis Kebutuhan Bahan Siar Radio
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Pendidikan bertujuan untuk mengumpulkan dan menganalisis data tentang kebutuhan
pendengar radio di lokasi stasiun radio mitra mengenai program dan konten siaran radio
pendidikan. Berdasarkan rangkaian kegiatan kunjungan ke 8 stasiun radio mitra di DIY
dan Jawa Tengah dan hasil Rapat Dalam Kantor (RDK) Presentasi Hasil, maka diketahui
bahwa:
-

Sebagian besar pendengar remaja mendengarkan radio sekali dalam sehari, meski ada
juga yang setiap waktu.

-

Sebagian besar pendengar remaja mendengarkan radio pada sore dan malam hari,
meski ada sebagian kecil yang mendengarkan radio di pagi hari.

-

Program radio yang paling banyak didengarkan remaja adalah musik pop.

-

Lingkup informasi yang paling dibutuhkan pendengar remaja adalah lokal dan
nasional.

-

Informasi pengetahuan pendidikan yang paling dibutuhkan pendengar remaja adalah
Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan sebagian kecil membutuhkan Bahasa Inggris.

-

Informasi pengetahuan budaya yang paling dibutuhkan remaja adalah musik dan
humor.

-

Informasi pengetahuan pendidikan karakter yang paling dibutuhkan pendengar remaja
dari delapan lokasi adalah tokoh inspiratif dan kata mutiara.

-

Jika ada program siaran radio pendidikan Bahasa Indonesia, maka pendengar remaja
menyatakan sangat dan cukup tertarik.

-

Jika ada program siaran pendidikan Bahasa Inggris, maka pendengar remaja
menyatakan cukup tertarik.

-

Jika ada program siaran pendidikan bahasa asing lainnya, maka pendengar remaja
menyatakan cukup dan tidak tertarik.

-

Jika ada program siaran pendidikan bahasa daerah, maka pendengar remaja
menyatakan sangat tertarik.

-

Pendengar remaja menganggap bahwa durasi siaran radio pendidikan untuk remaja
sebaiknya ada dalam kisaran 15 s.d. 30 menit.

-

Pelaku atau pengisi suara dalam siaran radio pendidikan untuk remaja sebaiknya juga
remaja, baik laki-laki maupun perempuan. Karakter suaranya ramah dan ceria.

Ketercapaian output kegiatan tersebut karena adanya dukungan:
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a.

Stasiun radio mitra yang sangat antusias ketika dilibatkan dalam kegiatan Analisis
Kebutuhan Bahan Siar Radio Pendidikan.

b.

Pendengar radio remaja yang bersedia menjadi responden.

c.

Surveyor BPMRPK yang penuh semangat ketika pengumpulan, pengolahan, dan
analisis data.

d.

Ketersediaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan kegiatan, yaitu untuk kunjungan
ke lokasi dan RDK Presentasi Hasil.

Meskipun target kinerja tercapai, namun ada sedikit kendala yang dihadapi yaitu:
-

Proporsi pengambilan sampel belum sesuai dengan metodologi penelitian kuantitatif
yang menggunakan teknik survei. Secara teori, jika populasi kurang dari 100, maka
seluruh populasi menjadi unit analisis. Dengan kata lain, jumlah stasiun radio mitra
yang aktif sampai awal tahun 2017 sebanyak 61 stasiun radio (artinya kurang dari
100), maka seharusnya seluruh stasiun radio mitra menjadi unit analisis.

-

Namun mengingat jumlah anggaran tidak mampu menanggung biaya perjalanan dinas
ke luar Jawa, maka observasi hanya dapat dilakukan di 8 stasiun radio mitra di DIY
dan Jawa Tengah.

Solusi:
-

Meski demikian, kendala tersebut diatasi dengan mengirimkan kuesioner melalui pos,
yang dibubuhi perangko balasan, ke-50 (lima puluh) stasiun radio mitra, baik yang ada
di Jawa maupun luar Jawa. Selain melalui pos, kuesioner juga dikirimkan melalui
surat elektronik ke pengelola stasiun radio mitra, untuk selanjutnya diperbanyak sesuai
dengan jumlah responden yang dibutuhkan.

Ket.: Responden Pendengar dan Pengelola Radio Mitra sedang mengisi instrumen
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Langkah antisipasi: mengumpulkan data sekunder untuk mengetahui jumlah pendengar
radio di Indonesia, khususnya usia remaja. Berdasarkan data tersebut, ditentukan proporsi
pengambilan sampel yang sesuai dengan metode ilmiah menggunakan teknik survei.
Rencana pemanfaatan output ke depan, khususnya bagi BPMRPK, adalah dokumen hasil
Analisis Kebutuhan Bahan Siar Radio Pendidikan menjadi dasar pertimbangan untuk
mengembangkan bahan siar radio pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan sasaran
pengguna.

2. Pelaksanaan Siaran Radio Pendidikan.
Hasil kegiatan ini sudah mencapai 100% dari target, karena siaran radio pendidikan di AM
1251 kHz, radioedukasi.kemdikbud.go.id, dan www.jogjastreamers.com/EdukasiAM telah
berlangsung selama 12 bulan, yaitu Januari s.d. Desember 2017. Jumlah satuan pendidikan
yang memanfaatkan siaran radio pendidikan sebanyak 544 sekolah. Ketercapaian output
kegiatan tersebut karena adanya dukungan:
a. Sumber daya manusia (SDM) pelaksana siaran radio pendidikan yang bekerja dengan
penuh dedikasi sesuai dengan standar operasi prosedur siaran. Pelaksana siaran radio
pendidikan meliputi Urusan Program Siaran, Urusan Berita, Urusan Radio Streaming,
Penyiar, dan Reporter.
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 dan Jawa Tengah; dokter dengan
beragam spesialisasi; dan pihak-pihak dari instansi/lembaga publik se-DIY.
c. Sumber daya manusia (SDM) pengelola siaran radio pendidikan yang bertanggung
jawab menjamin kelancaran siaran dalam Urusan Administrasi, Urusan Teknik, serta
Urusan Dokumentasi dan Web, yang dikoordinir oleh Ketua di bawah pengawasan
Penanggung Jawab.
d. Ketersediaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan siaran radio pendidikan.
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e. Program kemitraan antara BPMRP dengan stasiun-stasiun radio di penjuru Nusantara
mengenai penyiaran konten audio pendidikan hasil produksi BPMRPK. Semester 2
Tahun 2017, BPMRPK berhasil menjalin kemitraan dengan 2 (dua) stasiun radio yang
berlokasi di Provinsi Sumatera Barat dan Sumatera Selatan. Jumlah stasiun radio mitra
BPMRPK yang masih aktif menyiarkan bahan siar radio pendidikan sejak tahun 2008
sampai semester 2 tahun 2017 sebanyak 66 stasiun radio.
f. Laman

radioedukasi.kemdikbud.go.id

dan

http://jogjastreamers.com/Edukasi-AM

menyiarkan siaran RE secara live streaming (7 jam per hari) dan re-running selama 24
jam. Semester 2 tahun 2017 (Juli s.d. November), jumlah pendengar streaming di
radioedukasi.kemdikbud.go.id.sebanyak 505

pendengar.

Sementara

itu, jumlah

pendengar streaming di jogjastreamers.com/Edukasi-AM pada bulan Juli s.d. November
2017 sebanyak 602 pendengar. Total pendengar streaming dari kedua situs tersebut
sebanyak 1.107 pendengar.
g. Produk audio yang diunggah di laman radioedukasi.kemdikbud.go.id pada Juli s.d.
November 2017 sebanyak 31 judul program, khusus untuk Buku Sekolah Audio (BSA).
h. Jumlah pengunjung website Semester 2 tahun 2017 sebanyak 12.408 visitor.
i. Jumlah anggota (member) baru yang mendaftar di laman radioedukasi.kemdikbud.go.id
pada Semester 2 tahun 2017 sebanyak 202 anggota, baik berstatus guru, siswa, maupun
umum. Para anggota mendaftar secara mandiri maupun dibimbing oleh pihak BPMRPK
melalui beberapa kegiatan yang melibatkan guru ataupun siswa.
j. Sebanyak 3.026 pengunjung mengunduh produk audio yang ditampilkan di laman
radioedukasi.kemdikbud.go.id. Selama Semester 2 tahun 2017, produk yang paling
banyak diunduh adalah MAPAUD berjudul Monyet Muka Biru (42 pengunduh).

Ket: Penyiar dan pengisi program Istanaku Ceria siaran live di Radio Edukasi
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Walaupun target telah terealisasi, masih ditemukan hambatan dan permasalahan yang
sudah dilengkapi dengan langkah antisipasi yang perlu dilakukan di masa mendatang,
sebagai berikut:
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, yaitu guru, siswa, dan orang tua murid.
Strategi promosi below the line mendukung penyebarluasan informasi tentang
keberadaan Radio Edukasi yang berupaya memperluas akses pendidikan ke seluruh
lapisan masyarakat.
Langkah antisipasi:
- Merancang program Tes Daring mata pelajaran Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,
dan Matematika untuk siswa SD dan SMP yang ditampilkan di laman situs
BPMRPK. Tes Daring ini merupakan langkah untuk menarik perhatian para
pendengar agar aktif mendengarkan program RE Bimbel yang disiarkan selama 5
hari per minggu. Cara melakukan tes adalah dengan melibatkan guru pembimbing
untuk menyusun soal, menganalisis jawaban siswa, dan membahas soal-soal yang
sulit dalam program RE Bimbel.
- Menjalin kerja sama dengan sekolah, khususnya di DIY, yang memiliki Jam Baca
guna menyukseskan Gerakan Membaca Literasi. Caranya adalah dengan
memperdengarkan media audio pembelajaran ke sekolah-sekolah selama 5-15 menit
setiap hari.
b. PenetrasiRadio Edukasi melalui media sosial ternama, yaitu Facebook, Twitter, dan
Instagram sudah cukup, namun perlu ditingkatkan. Langkah ini perlu dilakukan untuk
menjalin keterikatan dengan pendengar.
Langkah antisipasi: Mengadakan kuis secara periodik dan memunculkan tips dan trik di
bidang pendidikan, yang diperkaya dengan visualisasi yang menarik. Kuis dan tips
tersebut sebaiknya yang sejalan dengan materi siaran Radio Edukasi sehingga sekaligus
menjadi alat untuk mengukur kemenarikan program.
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c. Radio Edukasi belum mempunyai unit Generator Backup (Genset) yang mampu membackup seluruh peralatan siaran sehingga jika terjadi pemadaman listrik, pelaksanaan
siaran terhenti sampai listrik mengalir kembali.
Langkah antisipasi: perlu dianggarkan biaya untuk pembelian Genset.
d. Kendala teknis dalam pengelolaan website radioedukasi.kemdikbud.go.id adalah belum
adanya alamat email resmi @radioedukasi.kemdikbud.go.id.Adapun alamat email
tersebut dibutuhkan untuk keperluan sebagai berikut:
-

Administrasi website (report, statistik, dsb),

-

Konfirmasi pendaftaran user,

-

Komunikasi antara user dan pengelola.

Solusi sementara untuk keperluan tersebut adalah dengan memakai alamat email
radioedukasijogja@gmail.com,namunlangkah antisipasi ke depan adalah perlu dibuatkan
email @radioedukasi.kemdikbud.go.idoleh Pustekkom sebagai pengelola domain
radioedukasi.kemdikbud.go.id.
e. Data yang ditampilkan saat pendaftaran anggota baru masih kurang, khususnya nama
instansi/sekolah.
Langkah antisipasi: Perlu dilakukan pembaharuan situs, khususnya yang berkaitan
dengan penambahan data anggota baru dan balasan langsung di kolom testimoni. Data
baru yang perlu ditampilkan saat anggota baru mendaftar adalah nama institusi/sekolah.
f. Jumlah komputer untuk reporter masih kurang sehingga pemrosesan berita yang didapat
dari lapangan/narasumber agak lambat.
Langkah antisipasi: Perlu tambahan 2 unit komputer untuk reporter.
g. Jumlah komputer di ruang siar masih kurang sehingga menyebabkan komputer streaming
mendadak berhenti beroperasi. Komputer yang hang semacam ini mengganggu performa
siaran Radio Edukasi.
Langkah antisipasi: Perlu tambahan 2 unit komputer untuk ruang siaran yang nantinya
digunakan khusus untuk merekam bahan siaran streaming dan untuk menampilkan
naskah siaran dan media sosial yang harus diperbaharui oleh penyiar.
h. Jumlah bahan promo BPMRPK dan Radio Edukasi masih terbatas sehingga upaya untuk
meningkatkan awareness di kalangan pendidik dan masyarakat umum terhalang.
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Langkah antisipasi: mengalokasikan sejumlah anggaran untuk memproduksi baliho,
spanduk, dan umbul-umbul.
i. Media SMS yang memberi kesempatan bagi pendengar untuk berinteraksi saat siaran
berlangsung, sekaligus sebagai alat ukur jumlah pendengar, saat ini sering mengalami
gangguan sehingga banyak SMS pendengar yang tidak masuk ke 08156891251. Hal ini
mengecewakan pendengar. Modem yang menyambungkan SMS tersebut tidak ada
kerusakan, namun kendala muncul dalam penampilan SMS tersebut di piranti lunak yang
dipakai.
Langkah antisipasi: menganggarkan pembelian smartphone dan pengisian pulsa data
secara khusus untuk siaran Radio Edukasi. Aplikasi WhatsApp nantinya akan dipasang di
ponsel pintar tersebut menggunakan nomor 08156891251. Pendengar dapat memberikan
respon siaran melalui WhatsApp.

3. Pendayagunaan Bahan Siar Radio Pendidikan melalui Radio Mitra
Hasil kegiatan ini telah mencapai target yang ditetapkan sebab sudah dilakukan pada bulan
April 2017. Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan baru kepada stasiun
radio mitra mengenai teknologi radio 2.0 dan menggali masukan dari stasiun radio mitra
mengenai desain program pengetahuan umum dan pendidikan karakter yang akan
diproduksi BPMRPK tahun 2017. Target sebanyak 1 dokumen laporan pelaksanaan
Pendayagunaan Bahan Siar Radio Pendidikan melalui Radio Mitra berisi 3 (tiga) desain
dan purwarupa bahan siar radio pendidikan (program pengetahuan musik, program
pendidikan pengetahuan budaya lokal/nasional, dan program pendidikan karakter tokoh
inspiratif), dengan persentase capaian sebesar 100%. Ketercapaian output kegiatan tersebut
karena adanya dukungan:
a. Ikatan kemitraan yang kuat antara BPMRPK dengan stasiun-stasiun radio yang menjadi
mitra sejak tahun 2008 hingga sekarang.
b. Sumber daya manusia (SDM) yang dikirim radio mitra tepat untuk memperkuat desain
rancangan bahan siar radio pendidikan.
c. Sumber daya manusia (SDM) narasumber mampu memberikan wawasan baru kepada
seluruh peserta tentang teknologi radio 2.0.
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d. Tim pengajar antusias untuk menyebarkan semangat menyiarkan konten pendidikan.
e. Lokasi kegiatan mendukung produksi purwarupa.
f. Persiapan kegiatan yang matang membuat pelaksanaan kegiatan dapat berjalan lancar,
karena sudah disiapkan langkah-langkah antisipasi untuk mengatasi kendala/hambatan
yang terjadi.

Ket: Suasana diskusi dan produksi purwarupa program bahan siar radio pendidikan

Beberapa hambatan dan permasalahan yang dihadapi termasuk langkah antisipasi yang
akan dilakukan ke depan adalah sebagai berikut:
Keterbatasan anggaran untuk mendatangkan perwakilan radio mitra dalam kegiatan
perancangan bahan siar radio pendidikan. Hal ini menyebabkan relasi antara BPMRPK
dengan radio mitra (khususnya yang luar Jawa) kurang akrab dan mereka merasa kurang
dilibatkan dalam merancang dan memproduksi purwarupa bahan siar radio pendidikan.
Langkah antisipasi: mengalokasikan sejumlah anggaran untuk mendatangkan perwakilan
radio mitra (khususnya yang luar Jawa) dalam kegiatan pendayagunaan bahan siar radio
pendidikan melalui radio mitra.
Pelaksanaan kegiatan ini sebenarnya tidak mengalami hambatan atau kendala yang berarti,
hanya saja saat pelaksanaan, terkadang peserta radio mitra yang hadir adalah orang-orang
baru di stasiun radio mitra, sehingga perlu waktu ekstra untuk mengulas kembali konsep
kemitraan Radio Edukasi BPMRPK dengan mereka. Antisipasi kedepan, dengan
bertambahnya jumlah stasiun radio mitra, termasuk yang dari luar Jawa, perlu dilakukan
sosialisasi awal tentang penyebarluasan bahan siar BPMRPK melalui konsep kemitraan
dengan stasiun-stasiun radio di seluruh Indonesia baik melalui website maupun
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komunikasi langsung sebelum dilakukan kegiatan, agar proses diskusi penemuan ide
kemitraan baru bisa lebih efektif.

4. Penilaian Pemanfaatan Bahan Siar Radio Pendidikan di Sekolah
Kegiatan Penilaian Pemanfaatan Bahan Siar Radio Pendidikan merupakan salah satu
bentuk pengkajian terhadap program kemitraan penyiaran bahan siar radio pendidikan di
stasiun radio mitra oleh satuan pendidikan. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan data dan
informasi tentang bagaimana bahan siar di stasiun radio mitra dimanfaatkan oleh satuan
pendidikan.Data dan informasi tersebut didapatkan dari responden manajemen stasiun
radio mitra dan responden pendengar radio mitra yang berasal dari satuan pendidikan.
Kegiatan Penilaian Pemanfaatan Bahan Siar Radio Pendidikan dilakukan dalam dua
tahap,yaitu tahap I dilaksanakan pada tanggal 7 s.d. 8 November 2017 di 5 (lima) stasiun
radio mitra di Jawa Tengah, dan tahap II dilaksanakan pada tanggal 9 s.d. 10 November
2017 di5 (lima) stasiun radio mitra di Jawa Tengah. Ke-10 stasiun radio tersebut adalah
Radio Karysma FM (Boyolali), LPPL Radio Irama FM (Purworejo), Radio Komunitas
Sahabat Sejati FM (Ungaran), LPPL Radio Giri Swara FM (Wonogiri), Radio Komunitas
Mitra FM (Purworejo), LPPL Radio IN FM (Kebumen), Radio Gesma FM (Kartasura),
Radio Suara Diponegoro FM (Semarang), LPPL Radio Kota Batik FM (Pekalongan), dan
LPPL Radio Magelang FM (Magelang). Jumlah sekolah yang memanfaatkan siaran radio
pendidikan melalui 10 stasiun radio mitra tersebut sebanyak 87 sekolah (SD, SMP, SMA,
dan perguruan tinggi). Target kegiatan adalah Dokumen Penilaian Pemanfaatan Bahan
Siar Radio Pendidikan di Sekolah sudah tercapai.
Hasil survei dan wawancara terhadap 100 responden pelajar dan 10 pengelola radio
menunjukkan adanya minat pelajar terhadap program peningkatan pengetahuan dan
wawasan kekinian yang diproduksi oleh BPMRPK (English Audio Dictionary (EAD),
Daily English Conversation (DEC), Apresiasi Sastra dan Budaya, Hikmah di Balik Kisah,
Generasi Edu, Kisah Tokoh dan RE Musisi). ngar memberikan respon positif berupa
adanya tambahan wawasan dan pengetahuan tentang program yang disiarkan. Selain
siswa, para pendidik yang mengikuti wawancara yang juga ikut mendengarkan programprogram siaran dari BPMRPK memberikan respon positif mengenai tambahan wawasan
dan ide dan inspirasi dalam mengajar. Menuurt pengelola radio mitra, bahan siar
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BPMRPK memberikan salah satu solusi untuk penyediaan program-program pendidikan
yang bisa didapatkan dengan mudah.
Ketercapaian output kegiatan tersebut berkat adanya dukungan:


Pimpinan BPMRPK yang memberikan ruang bagi pejabat fungsional Pengembang
Teknologi Pembelajaran (PTP) untuk berkontribusi guna keberhasilan kegiatan ini.



Pengelola radio mitra yang bersedia mengumpulkan responden pendengar pelajar
sesuai dengan kriteria yang ditetapkan panitia.



Pelajar yang setia mendengarkan siaran radio pendidikan dan bersedia menjadi
responden.



Narasumber, surveyor, dan administrasi yang bekerja bersama saat menuju ke 10
lokasi stasiun radio mitra di Jawa Tengah.

Keterangan: Suasana survei dan wawancara dengan responden pelajar dalam Penilaian
Pemanfaatan Bahan Siar Radio Pendidikan di Sekolah
Beberapa hambatan dan kendala yang muncul sebelum dan selama pelaksanaan kegiatan,
termasuk langkah antisipasi di masa mendatang, adalah:
a. Kendala keterbatasan anggaran, khususnya perjalanan dinas, sehingga stasiun radio
yang dikunjungi terbatas di Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, dengan keterbatasan
anggaran pula, niat untuk melibatkan sekolah secara langsung juga tidak dapat
diwujudkan.
Langkah antisipasi: Untuk kegiatan Penilaian Pemanfaatan Bahan Siar Radio
Pendidikan di Sekolah disediakan anggaran yang lebih (khususnya perjalanan dinas)
sehingga lokasinya dapat menjangkau ke luar Provinsi Jawa Tengah. Selain itu, strategi
pelaksanaan juga dapat melibatkan sekolah secara langsung, yaitu sekolah-sekolah yang
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berada dalam jangkauan siaran radio mitra. Hal ini diperlukan dalam rangka turut serta
menyosialisasikan model-model media audio hasil pengembangan BPMRPK.
b. Penyusunan instrumen masih terbatas dikarenakan tidak ada tenaga ahli yang
dilibatkan.
Langkah antisipasi: Di masa mendatang sebaiknya ada alokasi biaya untuk
mengundang narasumber ahli dalam penyusunan instrumen.

5. Penilaian Produk Bahan Siar Radio Pendidikan
Melalui pemberian penghargaan Anugerah Kihajar 2017 kategori Radio Peduli Pendidikan
dan Kebudayaan, maka kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan semangat stasiun radio
mitra untuk mengembangkan dan menyiarkan bahan siar radio yang bertema pendidikan di
stasiun radio masing-masing. Kegiatan Penilaian Produk Bahan Siar Radio Pendidikan
merupakan salah satu dari serangkaian pelaksanaan Anugerah Kihajar, yang dimulai dari
tahap sosialisasi, pendaftaran peserta, penyerahan persyaratan, pencarian nominator,
penilaian 3 besar, dan penentuan pemenang. Kegiatan Penilaian Produk Bahan Siar Radio
Pendidikan dilakukan dengan metode seleksi administrasi, verifikasi, validasi, dan
penentuan pemenang. Produk bahan siar stasiun radio mitra dinilai oleh 3 orang pemberi
keterangan ahli yang mewakili unsur akademisi, ahli komunikasi massa, dan instansi
pemerintah. Kegiatan ini dilaksanakan selama Februari s.d. November 2017 di Kantor
BPMRPK, Jalan Sorowajan Baru No. 367, Banguntapan, Bantul, DIY.
Kegiatan Penilaian Produk Bahan Siar Radio Pendidikan diawali dengan
pengumuman resmi kepada 60 radio mitra, yang dilengkapi dengan kriteria dan dokumen
untuk melengkapi persyaratan.
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Ket: Tampilan desain banner infografis Anugerah Ki Hajar di laman BPMRPK
Tahun 2017, sebanyak 9 stasiun radio menyatakan diri untuk mengikuti kegiatan ini,
dengan 19 produk bahan siar radio pendidikan yang didaftarkan. Ke-9 stasiun radio peserta
seleksi adalah Radio Angkasa Tujuh (Temanggung, Jateng), Radio Fortuna FM
(Purworejo, Jateng), LPPL Radio Gemilang FM (Kab. Magelang, Jateng), LPPL Giri
Swara FM (Wonogiri, Jateng), Radio Komunitas Global FM (Blitar, Jawa Timur), LPPL
Irama FM (Purworejo, Jateng), LPPL Radio Kota Batik FM (Pekalongan, Jateng), dan
LPPL Radio Swiba FM (Karanganyar, Jateng).
Selanjutnya, diselenggarakan Rapat Dalam Kantor (RDK) Seleksi Administrasi dan
Nominator pada 17 Juli 2017. RDK dilangsungkan untuk menyeleksi kelengkapan
dokumen administrasi dan menyusun instrumen penilaian. Sesudah instrumen tersusun dan
valid, maka dilakukan penilaian kepada 19 program yang didaftarkan oleh 9 stasiun radio.
Penilaian dilaksanakan dengan mendengarkan seluruh judul dari masing-masing program
dan memberinya nilai sesuai dengan butir-butir dalam instrumen. Selain itu, dari sisi
administrasi, setiap peserta stasiun radio wajib mengisi kuesioner mengenai manajemen
penyiaran, mulai dari perencanaan, produksi, penyiaran, hingga evaluasi program. Hal ini
untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan dan SOP penyiaran yang dilaksanakan di setiap
stasiun radio.
Tahap berikutnya adalah menentukan stasiun radio yang layak menerima
penghargaan. Tahap ini dilaksanakan melalui metode Rapat Dalam Kantor (RDK)
Penentuan Pemenang pada tanggal 28 September 2017. Agenda rapat adalah
mempresentasikan hasil penilaian dari masing-masing penilai, baik dari sisi administrasi,
aspek edukasi, udaya, kreativitas, bahasa, kemenarikan, dan orisinalitas program. Setelah
presentasi, dilanjutkan dengan diskusi untuk menentukan 3 nominator, yaitu Mlaku
Bareng mbah Roso (Radio Komunitas Global FM, Blitar) serta Ngalonganesia dan Asal
Usul, keduanya dari LPPL Radio Kota Batik FM, Pekalongan. Setelah diskusi lebih lanjut,
diputuskan bahwa program Asal Usul produksi LPPL Radio Kota Batik FM Pekalongan
layak mendapat penghargaan Anugerah Kihajar 2017 kategori Radio Peduli Pendidikan
dan Kebudayaan. Pertimbangan yang mendasarinya adalah karena program ini terinspirasi
dari program serupa karya BPMRPK, namun dimodifikasi dari sisi format penyajian, yaitu
feature yang memiliki tingkat kesulitan cukup tinggi. Dari aspek edukasi, sebenarnya
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program ini bersaing ketat dengan program Mlaku Bareng Mbah Roso namun bahwa
program ini bersifat recorded menjadi nilai plus. Selain itu, kuantitas program Asal-Usul
juga memenuhi kriteria yang ditetapkan yaitu lebih dari 52 program, sudah disiarkan di
Radio Kota Batik, dan mendapatkan respon positif dari pendengar.
Kegiatan ini berhasil mencapai output yang diharapkan, yaitu Dokumen Penilaian
Produk Bahan Siar Radio Pendidikan, berkat adanya dukungan:


Stasiun radio antusias menyiarkan konten pendidikan hasil produksinya sendiri.



Narasumber ahli (komunikasi massa, akademisi, dan instansi pemerintah) yang begitu
intensif mendampingi proses Penilaian Produk Bahan Siar Radio Pendidikan dari awal
hingga akhir.



Tim penilai yang bekerja dengan kompak dan penuh semangat untuk mendengarkan
puluhan judul dari 19 program yang dinilai.

Keterangan: Suasana diskusi dalam penyusunan insrumen dan penentuan peraih
penghargaan
Meski kegiatan ini berhasil dilaksanakan, namun ada beberapa hambatan atau kendala yang
dihadapi. Berikut ini disampaikan hambatan atau kendala yang dimaksud, termasuk langkah
antisipasinya:
a.

Jumlah pendaftar sangat sedikit, yaitu hanya 9 stasiun radio mitra di Provinsi Jawa Tengah
dan Jawa Timur. Di sisi lain, pemberitahuan resmi disampaikan melalui surat kepada 60
stasiun radio mitra di awal tahun 2017. Hal ini cukup menyedihkan karena tidak ada
stasiun radio di luar Pulau Jawa yang turut serta dalam seleksi Anugerah Kihajar kategori
Radio Peduli Pendidikan dan Kebudayaan 2017.
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Langkah antisipasi:
Untuk mendorong partisipasi stasiun radio mitra di luar Pulau Jawa di masa mendatang,
maka perlu dilakukan sosialisasi langsung ke stasiun-stasiun radio mitra tersebut, atau jika
tidak memungkinkan sosialisasi dapat dilaksanakan dengan mengundang ke-60 stasiun
radio mitra (tanpa kecuali) di satu tempat. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan angka
partisipasi stasiun radio mitra.
b.

Aspek edukasi yang ditampilkan oleh program-program hasil karya stasiun radio mitra
masih berada di tingkat menengah cenderung rendah.
Langkah antisipasi: Menyelenggarakan lokakarya untuk melatih para programmer stasiun
radio mitra dalam merancang bahan siar radio pendidikan.

Indikator kinerja “Jumlah satuan pendidikan yang mengakses dan/atau memanfaatkan siaran
radio pendidikan” dengan output 544 satuan pendidikan yang menerapkan TIK untuk Epembelajaran. Outcome adalah efek jangka panjang dari output. Berdasarkan pengertian
tersebut maka outcome tidak serta merta dapat dicapai dalam satu tahun dan merupakan hasil
kumulatif dari keberlangsungan Siaran Radio Pendidikan selama beberapa tahun, dengan
rencana pencapaian outcome di tahun 2019.
Oleh sebab itu, outcome dari Siaran Radio Pendidikan adalah: Jumlah pendengar siaran Radio
Edukasi. Pengertian “pendengar” di sini adalah insan pendidikan yang mendengarkan konten
audio pendidikan yang disiarkan di Radio Edukasi (terrestrial dan streaming) dan stasiun radio
mitra. Berdasarkan hasil pengolahan data pendengar radio streaming (Radio Edukasi dan 66
stasiun radio mitra)diketahui bahwa jumlah rata-rata per bulan sebesar 82.500 pendengar. Pada
tahun 2017, jumlah pendengar siaran radio pendidikan sebanyak 990.000 pendengar atau 99%
dari target.
Dengan demikian dapat disimpulkan realisasi indikator kinerja “Jumlah satuan pendidikan
yang mengakses dan/atau memanfaatkan siaran radio pendidikan” melalui output 520 satuan
pendidikan yang menerapkan TIK untuk E-pembelajaran, sudah mencapai 100% dari target
yang ditetapkanberkat dukungan dan kerja keras berbagai pihak.
Siaran live Radio Edukasi melalui AM 1251 kHz pada tahun 2017 masih 7 jam/hari, sehingga
pada tahun 2017 telah mengudara sebanyak 2.548 jam siar. Sejak tahun 2016, satuan jam siar
ini ditujukan untuk menunjang outcome satuan pendidikan yang memanfaatkan siaran radio
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pendidikan untuk memperoleh konten-konten pendidikan yang akan dicapai sampai dengan
tahun 2019.
Dalam Renstra BPMRPK 2015 – 2019 menyajikan target jangka menengah untuk indikator
kinerja Jumlah satuan pendidikan yang mengakses dan/atau memanfaatkan siaran radio
pendidikansebanyak 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. Sementara tahun 2017 terealisasi 544 satuan pendidikan dari rencana target 520
satuan pendidikan. Pencapaian target 520 satuan pendidikan setiap tahun tersebut akan tetap
dilaksanakan sampai dengan tahun 2019, baik itu pada tahun anggran 2018 maaupun tahun
anggaran 2019.

------@@@------

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
Output ini direalisasikan melalui beberapa komponen kegiatan yang meliputi :
a. Penyusunan Rencana Program
- Penyusunan Program Kerja 2018 (RKA-K/L, TOR dan RAB 2018)
- Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017
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- Penyusunan Laporan Kegiatan (Lakip Sem.1 dan Sem.2) tahun 2017
b. Pelayanan Rumah Tangga
- Sosialisasi (Pameran)
Target untuk output tersebut sebanyak 1 layanan dan terealisasi sebanyak 1 layanan dengan
persentase capaian output sebesar 100%.Ketercapaian indikator kinerja di atas dikarenakan
telah terlaksananya tiga kegiatan yaitu Penyusunan Program Kerja 2018 (RKA-K/L, TOR,
& RAB 2018), Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017, Penyusunan
Laporan Kegiatan (Lakip Semester 1 & 2), dan Pameran Pendidikan Ki Hajar di DIY
(Perpusda DIY dan Kebun Binatang Gembira Loka) dan Anugerah Kihajar . Untuk kegiatan
Penyusunan Lakip Semester 1 tahun 2017 dilaksanakan pada bulan Juli 2017, Penyusunan
Lakip Semester 2 tahun 2017 dilaksanakan pada bulan Desember 2017 dan Pameran Ki
Hajar Award di Jakarta dilaksanakan pada Bulan November 2017sehingga untuk capaian
output sampai dengan Desember 2017 dapat terserap 100%.
2. Layanan Internal (Overhead)
Output ini terdiri dari dua komponen kegiatan yaitu:
a. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran
b. Gedung dan Bangunan
- Rehab Studio Rekaman BPMRPK dan Sistem Akustik serta Pos Satpam Kantor
BPMRPK
- Pembuatan Pagar Depan
Target untuk output tersebut sebanyak 1 layanan dan terealisasi sebanyak 1 layanan dengan
persentase capaian sebesar 100%. Ketercapaian indikator kinerja tersebut dikarenakan
terlaksananya seluruh kegiatan Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran sebesar 100%
pada bulan Desember 2017 serta Gedung dan Bangunan sebesar 100% pada bulan
November 2017 yang meliputi rehab studio rekaman, sistem akustik dan pos satpam
BPMRPK, pembuatan pagar depan serta pembuatan tempat parkir BPMRPK. Kegiatan
tersebut 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.
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3. Layanan Perkantoran
Output ini direalisasikan melalui beberapa komponen kegiatan yang meliputi pembayaran
gaji dan tunjangan, serta penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran
selama 12 bulan anggaran, persentase capaian output sebesar 100%.
Tentu saja kegiatan Layanan Perkantoran tersebut tidak lepas dari dukungan SDM Balai
yang mendukung pelaksanaan layanan perkantoran menjalankan fungsinya dengan
maksimal untuk menyelenggarakan layanan pengembangan media audio/radio pendidikan,
serta kerjasama SDM antar bagian, 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 5.607.541.000,-, dengan total alokasi Pagu anggaran penyelenggaraan pengembangan
media audio dan radio pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp 9.977.726.000,- . Total realisasi
Pagu anggaran sebesar Rp 9.700.791.498,- dengan persentase sebesar 97,22%.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
Rp946.631.000 yang tersebar ke sebelaskegiatan pendukung. Realisasi anggaran tersebut
adalah sebesar Rp 942.717.800,00 dengan persentase capaian sebesar 99,59%. 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

Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Anggaran 2017
Target
Realisasi

Output : Jumlah Model Media Berbasis 946.631.000
Audio/Radio:
1. Analisis Kebutuhan Model Media 255.288.000
Audio/Radio Pembelajaran untuk PLB
Tunanetra.
2. Penyusunan Rancangan Model Media 60.049.000
Audio/Radio Pembelajaran untuk PLB
Tunanetra.
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%
99,59
99,96
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kebudayaan.

3. Validasi Rancangan Model Media
Audio/Radio Pembelajaran untuk PLB
Tunanetra.
4. Penyusunan Desain dan Instrumen
Evaluasi Penerapan Model Media Gelaria,
AKSI, dan Permata Nusantara untuk
PAUD.
5. Penerapan Model Media Gelaria, AKSI,
dan Permata Nusantara untuk PAUD.
6. Monitoring Penerapan Model Media
Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara
untuk PAUD.
7. Pengumpulan Data Penerapan Model
Media Gelaria, AKSI, dan Permata
Nusantara untuk PAUD.
8. Pengolahan Data Penerapan Model Media
Gelaria, AKSI, dan Permata Nusantara
untuk PAUD.
9. Penyusunan Desain dan Instrumen
Evaluasi Pemanfaatan Media Audio
Pendidikan dan Kebudayaan untuk PAUD
10. Pemanfaatan Media Audio Pendidikan
dan Kebudayaan untuk PAUD
11. Sosialisasi Model dan Pemanfaatan Media
Audio Pembelajaran
Outcome: Jumlah satuan pendidikan/institusi
yang memanfaatkan model media audio/radio
pendidikan.

60.462.000

60.458.600

99,99

42.561.000

42.560.450

99,99

177.673.000

177.523.650

99,91

78.434.000

78.429.150

99,99

75.685.000

75.657.050

99,99

35.059.000

35.058.450

99,99

20.426.000

20.412.550

99,93

32.053.000

32.043.800

99,97

108.941.000

105.378.700

96,73

56 satuan
pendidikan

Secara keseluruhan realisasi anggaran tersebut telah tercapai dengan tingkat capaian 99,59%,
dengan anggaran yang dihemat pada pos belanja bahan, jasa profesi, dan belanja barang non
operasional lainnya sebesar 0.41%.

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 2.620.599.000yang
tersebar di empat kegiatan pendukung. Realisasi anggaran indikator kinerja dimaksud, sebesar
Rp 2.484.280.775dengan persentase sebesar94,8%. Berikut rincian realisasi anggaran yang
digunakan untuk masing-masing kegiatan pendukung:
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Sasaran Strategis
Terlaksananya
pengembangan
dan

Capaian Anggaran 2017
Target
Realisasi
%

Indikator Kinerja Kegiatan

Jumlah
kumulatif
bahan 2.620.599.000 2.475.691.875 94,47%
belajar/media pembelajaran berbasis
TIK
Output:

pendayagunaan

Bahan Belajar Berbasis TIK untuk
Pembelajaran
teknologi
1. Pengembangan Bahan Belajar 913.961.000
informasi dan
Berbasis
Audio/Radio
Pembelajaran
untuk
PAUD.
komunikasi (TIK)
2. Pengembangan Bahan Belajar 758.720.000
untuk pendidikan
Berbasis
Audio/Radio
Pembelajaran untuk Tunanetra.
melalui media
3. Produksi Bahan Belajar Berbasis 426.258.000
audio radio.
Audio/Radio
Pendidikan
dan
Pengetahuan Umum.
4. Produksi Bahan Belajar Berbasis 521.660.000
Audio/Radio Pendidikan Karakter.

903.179.625 98,82

714.926.100 94,23

405.001.950 95,01

452.584.200 86,76

Realisasi anggaran untuk output bahan belajar/media pembelajaran berbasis TIK terserap
sebesar Rp 2.475.691.875. dari Rp 2.620.599.000

yang dialokasikan atau

94,5%.Selisih

anggaran sebesar 5,5% ini disebabkan adanya anggaran yang dihemat pada pos belanja bahan,
efisiensi pada preview produk bahan belajar pendidikan karakter dari yang semula 1 produk
dipreview 4 orang menjadi 1 produk 1 orang dengan pertimbangan sudah mencukupi untuk
mereview materi dan kualitas hasil rekaman produk..

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 441.312.000,- yang
tersebar ke dalam 5 (lima) kegiatan pendukung. Realisasi anggaran tersebut adalah sebesar Rp
440.762.640,- dengan persentase sebesar 99,87%.
Berikut rincian realisasi anggaran yang digunakan untuk masing-masing kegiatan pendukung:
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Sasaran Strategis
Meningkatnya
pendayagunaan
media audio dan
radio untuk
menunjang
kualitas proses
dan hasil
pendidikan dan
kebudayaan

Indikator Kinerja Kegiatan

Capaian Anggaran 2017
Target
Realisasi
%
441.312.000 440.762.640 99.87 %

Jumlah SDM yang terampil dalam
mengembangkan dan memanfaatkan TIK
untuk pendidikan
Output:
SDM
yang
terampil
dalam
mengembangkan dan memanfaatkan TIK
untuk E-pembelajaran dan E-Administrasi
1. Bimbingan Teknis Penulisan Naskah 74.107.000
Media Audio Pembelajaran
2. Bimbingan Teknis Evaluasi dalam 48.723.000
Pengembangan
Model
Media
Pembelajaran
3. Bimbingan Teknis Pemanfaatan Model 201.319.000.
Media Radio/Audio Pendidikan
4. Peningkatan Kemampuan SDM di 87.384.000
Bidang Pengelolaan Keuangan
5. Peningkatan Kemampuan SDM di
2.811.000
Bidang Aplikasi SIRUP & EPurchasing tahun 2017.
6. Peningkatan Kemampuan SDM di
21.523.000
Bidang E-Office dan Lakip
7. Peningkatan Kompetensi PTP

74.106.850

90,77

48.722.150

99,99

201.311.000

99,99

87.322.140

99,93

2.808.500

99,91

21.047.000

97,79

5.445.000

100

5.445.000

Realisasi anggaran untuk output SDM yang terampil dalam mengambangkan dan
memanfaatkan TIK untuk E-Pembelajaran dan E-Administrasi terserap sebesar Rp 440.762.640
dari rencana anggaran Rp 441.312.000 yang dialokasikan atau persentase 99,87% dengan
Adanya efisiensi anggaran sebesar 0,13% ini disebabkan adanya anggaran yang dihemat pada
pos belanja bahan.

Indikator Kinerja 4: Jumlah satuan pendidikan yang mengakses dan/atau
memanfaatkan siaran radio pendidikan.
- Satuan pendidikan yang menerapkan TIK untuk Epembelajaran

Output dari indikator kinerja ini adalah 520 satuan pendidikan yang menerapkan TIK untuk Epembelajaran.Alokasi anggaran untuk pencapaian indikator kinerja kegiatan ini sebelum revisi
adalah sebesar Rp 722.218.000,-. Realisasi anggaran tersebut selama 2017 sebesar Rp
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666.374.850,- dengan persentase sebesar 92,27%. Berikut rincian realisasi anggaran yang
digunakan untuk masing-masing output kegiatan:
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja Kegiatan

Meningkatnya
pendayagunaan
media audio dan
radio untuk
menunjang kualitas
proses dan hasil
pendidikan dan
kebudayaan

Jumlah
satuan
pendidikan
yang
mengakses dan/atau memanfaatkan siaran
radio pendidikan
Output:
Satuan pendidikan yang menerapkan TIK
untuk E-pembelajaran
1. Analisis Kebutuhan Bahan Siar Radio
Pendidikan
2. Pelaksanaan Siaran Radio Pendidikan
3. Pendayagunaan Bahan Siar Radio
Pendidikan melalui Radio Mitra
4. Penilaian Pemanfaatan Bahan Siar
Radio Pendidikan di Sekolah
5. Penilaian Produk Bahan Siar Radio
Pendidikan

Capaian Anggaran 2017
Target
Realisasi
%

722.218.000

666.374.850

92,27

56.989.000

55.139.700

96,75

446.453.000

406.789.050

91,12

74.138.000

72.966.200

98,41

98.064.000

87.373.350

89,10

46.592.000

44.106.550

94,66

Capaian realisasi anggaran output Satuan pendidikan yang menerapkan TIK untuk Epembelajaran sebesar 92,3%.

Selisih dari rencana anggaran sebesar 7,7%karena adanya

anggaran yang dihemat dalam belanja bahan, selisih pada belanja jasa lainnya karena rencana
semula ada tambahanUrusan Media Sosial, namun ternyata tugas-tugas yang berhubungan
dengan media sosial dapat dilakukan oleh Sekretaris, Urusan Program Siaran, dan Penyiar. Di
masa mendatang, seiring dengan meningkatnya kebutuhan penetrasi via media sosial, maka
tidak menutup kemungkinan Urusan Media Sosial tetap dibutuhkan.
@@@@----

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 5.246.966.000,00yang
terealisasi sebesar Rp 5.175.244.333,00 atau 93,98 %, dengan rincian sebagai berikut:
1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
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Dari target sebesar Rp 238.546.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.228.864.050,00 dengan
presentase capaian 95,94%. Rincian dari realisasi tersebut adalah:
a. Penyusunan Rencana Program terealisasi sebesar Rp.178.629.150,00 (presentase capaian
95,78%) dari anggaran Rp.186.216.000,00.
- Kegiatan Penyusunan Program Kerja 2018 (RKA-K/L, TOR dan RAB 2018) sebesar
Rp.38.754.050,00 (presentase capaian 99,95%) dari anggaran Rp.38.772.000,00.
Selisih anggaran sebesar Rp.17.950,00 diperoleh dari efisiensi dari belanja bahan.
- Kegiatan Rapat Koordinasi Rencana Kerja Tahunan (RKT) 2017 sebesar
Rp.38.130.950,00 (presentase capaian 100%) dari anggaran Rp.38.131.000,00.
- Kegiatan Penyusunan Laporan Kegiatan (Lakip Sem.1 dan Sem.2) tahun 2017 dari
anggaran sebesar Rp.109.313.000,00 terealisasi sebesar Rp.101.744.150,00 atau
presentase sebesar 93,08%. Selisih realisasi anggaran sebesar 6,92% karena adanya
anggaran yang dihemat pada pos belanja bahan dan biaya paket meeting
b. Pelayanan Rumah Tangga (Sosialisasi/Pameran) terealisasi sebesar Rp.50.234.900,00
(presentase capaian 96%) dari anggaran Rp.52.330.000,00. Sisa anggaran sebesar Rp
2.095.100 diperoleh dari efisiensi pada pos belanja bahan.
2. Layanan Internal (Overhead)
Dari target sebesar Rp.1.140.868.000,00 telah terealisasi sebesar Rp.1.135.862.160,00
dengan presentase capaian 99,56%. Rincian dari realisasi tersebut adalah:
a. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran terealisasi sebesar Rp.520.947.960,00
(presentase capaian 99,51%) dari anggaran Rp.523.511.000,00.Selisih realisasi anggaran
sebesar 0,49% karena ada harga peralatan yang dihemat.
b. Gedung dan Bangunan terealisasi sebesar Rp.614.914.200,00 (presentase capaian
99,60%) dari anggaran Rp.617.357.000,00. Selisih realisasi anggaran sebesar 0,40%
karena ada pos belanja yang bisa dihemat.
3. Layanan Perkantoran
Anggaran untuk indikator kinerja layanan perkantoran direalisasikan melalui anggaran
untuk Pembayaran gaji dan tunjangan, serta Penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan
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perkantoran, dengan rincian sebagai berikut:
1) Pembayaran Gaji dan tunjangan, realisasi anggarannya sebesar Rp.2.638.837.309,00 dari
rencana anggaran sebesar Rp.2.656.802.000,00 dengan presentase capaian sebesar
99,32%. Kegiatan pembayaran gaji dan tunjangan tidak terserap seluruhnya karena
terdapat efisiensi dari belanja uang makan dan uang lembur selama 12 bulan anggaran.
2) Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran, realisasi anggarannya
sebesar Rp.1.171.680.814,00 dari rencana anggaran sebesar Rp.1.210.750.000,00 dengan
presentase capaian sebesar 96,77%. Selisih realisasi anggaran 3,23% karena adanya
penghematan biaya langganan listrik dan telepon..
Dengan demikian, dari rencana anggaran layanan perkantoran sebesar Rp 3.867.552.000,00
terealisasi sebesar Rp.3.810.518.123,00 dengan persentase sebesar 98,53%.

Dengan demikian daya serap secara keseluruhan Pagu anggaran BPMRPKtahun 2017 sebesar
Rp.9.700.791.498,00 dari alokasi anggaran sebesar Rp.9.977.726.000,00 dengan persentase
sebesar 97,22%.

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2017

: Rp 9.977.726.000,00

Jumlah Realisasi Anggaran Tahun 2017

: Rp 9.700.791.498,00

Realisasi

Anggaran

untuk

menyelenggarakan

Pengembangan

Teknologi

Informasi

danKomunikasi (TIK) untuk Pendayagunaan e-Pembelajaran BPMRPK tahun 2017sebesar
97,22% dari totalanggaran tahun 2017, dengan realisasi target outputdan total realisasi fisik
dari penyelenggaraan pengembangan model media audio dan radio pendidikan dengan unsur
penunjangnya sebesar 105%.
Pencapaian realisasi anggaran 97,22% ini menunjukkan kinerja BPMRPK dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama dalam perealisasian
rencana anggaran dan kegiatan yang menjadi acuan pelaksanaannya, terutama dengan
kebijakan optimalisasi anggaran yang memang diperlukan untuk meningkatkan hasil kinerja.
Meskipun demikian pada beberapa komponen anggaran ada yang penggunaannya dilakukan
efisiensi.
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BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP) BPMRPK Kemendikbud Tahun
2017 merupakan perwujudan 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 tahun 2017.
Secara umum dapat disimpulkan bahwa selama tahun anggaran 2017,
BPMRPK Kemdikbud telah menyelesaikan seluruh rangkaian kegiatan dalam
rangka mencapai sasaran program kegiatan yang menjadi IKK Tahun 2017 untuk
mencapai tahapan pembangunan jangka menengah tahun 2015-2019. Hal ini
didukung fakta bahwa kinerja BPMRPK Kemdikbud selama tahun 2017 telah
menyelesaikan tahapan kegiatan untuk mencapai 4 IKK yang di dalamnya
terdapat

39

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, sumber daya manusia
pengembang dan pemanfaatan media radio pendidikan, serta satuan pendidikan
yang memanfaatkan siaran radio pendidikan untuk mendukung e-pembelajaran.
Dari seluruh IKK yang digunakan dalam penetapan kinerja dan rencana kinerja
tahun 2017, capaian realisasi output/fisik kinerja sebesar 105% dengan realisasi
target output sesuai IKK sebesar 105%, dan capaian anggaran yang terserap
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sebesar 97,22% atau senilai Rp 9.700.791.498,00 dari total anggaran Rp.
9.977.726.000,-.

Capaian

kinerja

dapat

melebihi

target

sebesar

105%

menunjukkan peningkatan kinerja BPMRPK khususnya dalam meningkatkan
kompetensi pegawai dan jumlah satuan pendidikan yang memanfaatkan TIK
untuk pembelajaran karena adanya kebijakan optimalisasi anggaran demi
pemenuhan kebutuhan dalam rangka pengembangan model media audio
pendidikan. Sisa anggaran sekitar 2,8% disebabkan adanya efisiensi pada
beberapa pos belanja kegiatan, terutama belanja bahan, biaya paket meeting, dan
jasa lainnya.
Hasil yang dicapai pada tahun 2017 ini merupakan acuan bagi BPMRPK
Kemdikbud untuk segera mempersiapkan pelaksanaan program kerja tahun
anggaran 2018, dan sekaligus meningkatkan efektifitas dan efisiensiensi
pelaksanaan kegiatan agar di akhir tahun anggaran berikutnya seluruh capaiannya
bisa sesuai sasaran target yang ditetapkan. Langkah strategis yang akan
dilaksanakan

untuk

dapat

meningkatkan

kinerja

BPMRPK

selanjutnya

berdasarkan hasil kinerja tahun 2017 ini diantaranya adalah :
- Memperbaiki perencanaan program dan anggaran, dengan mengacu pada target
jangka menengah yang telah ditetapkan dalam Renstra BPMRPK 2015 – 2019,
dengan

meminimalkan

kemungkinan

selisih

anggaran

realisasi,

dan

meningkatkan target kinerja berdasar peningkatan realisasi kinerja tahun 2017
yang berhasil melebihi target
- Mensosialisasikan hasil kinerja BPMRPK yang telah dicapai kepada seluruh
komponen BPMRPK 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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1.
2.

RKT 2017

Perjanjian Kinerja 2017

3. Tabel Pengukuran Kinerja
(Analisis Efisiensi) 2017

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) 2017
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.
Rencana Kinerja Tahunan 2017:
Sasaran Strategis

Indikator Kinerja

Target

Anggaran

(1)

(2)

(3)

(4)

Meningkatnya
pendayagunaan
media audio dan
radio
untuk
menunjang kualitas
proses dan hasil
pendidikan
dan
kebudayaan

Jumlah kumulatif model
media pendidikan
berbasis audio/radio
- Model media
pendidikan berbasis
TIK
Jumlah kumulatif bahan
belajar/media
pembelajaran berbasis
TIK
- Bahan Belajar
berbasis TIK untuk
pembelajaran
(Konten dan
Aplikasi)
Jumlah kumulatif SDM
yang terampil dalam
mengembangkan dan
memanfaatkan TIK
untuk pendidikan dan
kebudayaan
- SDM yang terampil
dalam
mengembangkan dan
memanfaatkan TIK

3 Model

1.023.385.000,-

420
Bhn
Belajar

3.353.991.000,-

259 Orang

441.312.000,-

untuk E-Pembelajaran
dan E-Administrasi
520 Sekolah
Jumlah satuan
pendidikan yang
mengakses dan/atau
memanfaatkan siaran
radio pendidikan
- Satuan pendidikan
yang menerapkan TIK
untuk E-Pembelajaran
Input pendukung:
Ketatausahaan Balai

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

788.853.000,-

4 Dokumen

186.216.000,-

1 Dokumen

52.330.000,-

1 Layanan

1.140.868.000,-

12 Bulan

4.167.552.000,-

TABEL PENGUKURAN KINERJA
BALAI PENGEMBANGAN MEDIA RADIO PENDIDIKAN& KEBUDAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
Tujuan Strategis: Terlaksananya Pengembangan dan Pendayagunaan TIK untuk Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran
Strategis

Meningkatnya pendayagunaan
media
audio/radio
untuk
menunjang
kualitas
proses dan
hasil pendidikan dan
kebudayaan

Indikator Kinerja

Target

Anggaran

Jumlah model 3 Model 946.631.000
media
berbasis
audio/radio
- Model media
radio untuk
pendidikan

Kinerja

%

3 model 100

Realisasi
Anggaran

%

942.717.800

99,55

Uraian Analisis
 Proses

pengembang
an model
sudah sampai
ada tahap
evaluasi.



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

420
2.620.599.000 420 Bhn 100
Bahan
Belajar
Belajar

2.475.691.875 94,47

Baru
dalam
tahap
penulisan
naskah,
sehingga
realisasi kinerja
dan anggaran
masih
di
bawah 50%

Uraian Efisiensi
Penggunaan
Pnggjwb
Sumberdaya
Kurangnya basis Pembuatan basis Efisiensi di
Seksi
data empirik dan data melalui
beberapa pos
Perancangan
kemampuan
kerjasama
mata anggaran, Model BPMRPK
teknis SDM
dengan pihak
terutama
untuk
terkait dan
belanja bahan,
pengembangan penguatan SDM jasa profesi, dan
model.
dalam
barang non
pengembangan operasional
teknis.
lainnya.

 Penyusunan
rencana
pengembangan
yang fleksibel.

a. Rehab studio a. menyediakan 1. Efisiensi
SeksiProduksi
produksi
studio
anggaran yang Model BPMRPK
sehingga
rekaman
menonjol
menghambat
sementara di dikarenakan
jadwal
ruang rapat pada
rekaman
radio
perencanaan
edukasi
dipakai taksiran
b. kualitas
&
harga tertinggi
kuantiasSDM b. Perlunya
pada biaya
produksiterbat
peningkatan cetak dan ATK
assehinggame
kemampuan untuk
mpengaruhiha
estetika
mengantisipasi
Hambatan

Langkah Antisipasi

1

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Target

Anggaran

Kinerja

%

Realisasi
Anggaran

%

Uraian Analisis

Hambatan
silproduksi

Jumlah SDM
259
yang terampil Orang
dalam
mengembang
kan
dan
memanfaatka
n TIK untuk
pendidikan
- SDM
yang
terampil
dalam
mengemban
gkan
dan
memanfaatk
an TIK untuk

441.312.000

301

116

440.762.640

99,87

Langkah Antisipasi
dalam teknik
produksi
dan
penambaha
n
jumlah
SDM yang
kompeten.

Uraian Efisiensi
Penggunaan
Sumberdaya
kenaikan harga.
Namun pada
kenyataannya,
biaya cetak dan
ATK tidak
mencapai harga
sesuai perkiraan.
2. SDM yang
terlibat pun
dapat
menyebabkan
efisiensi
anggaran,
karenabanyak
SDM dari
BPMRPK yang
terlibatdalampr
oduksi
.Keterlibatan

Pnggjwb

Terdapat

Ada beberapa

Untuk

Terdapat

Seksi

selisih antara

kendala dalam

mengatasi

efisiensi

Produksi

prosentase

mendapatkan

hambatan dan

penggunaan

Model

realisasi

peserta

permasalahan

sumberdaya

kinerja

pelatihan yang

tersebut

dalam

dengan

kompeten.

hal

Seksi

langkah

biaya bahan &

Pengkajian

anggaran.

antisipasi yang

perjalanan

Model

Baru

diambil adalah

dinas

akan

diselesaikan

berusaha terus

Subbag Tata

pada sem.2

menerus

Usaha

mencari

SDM

dari beberapa
instansi terkait

2

Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Target

Anggaran

Kinerja

%

Realisasi
Anggaran

%

Uraian Analisis

EPembelajaran

Hambatan

Langkah Antisipasi
yg mendukung

Uraian Efisiensi
Penggunaan
Sumberdaya

Pnggjwb

pengembangan

&

pemanfaatan
media audio
Jml satuan
pendidikan
yang
mengakses
dan/atau
memanfaatkan
siaran radio
pendidikan
- Satuan
pendidikan
yang
menerapkan
TIK untuk EPembelajara
n

520

722.218.000

546

105

666.374.850

92,27

BPMRPK
a.
mengemban
gkan
berbagai
model media
audio
pendidikan b.
yang
disiarkan
secara
terrestrial
dan
streaming,
untuk
menjangkau
sasaran
satuan
pendidikan.

Akses laman a. Memperbany - Realisasi
baru kurang
ak
jumlah
pencapaian
responsif
stasiun radio
anggaran
pada
saat
mitra
baru
kurang dari
pertama kali
sehingga
100%
atau
mengakses.
mampu
sebesar
Belum
menjangkau
92,20%
adanya
alamat email
satuan
karena
resmi
pendidikan
adanya
@radioeduk
yang
lebih
anggaran
asi.kemdikbu
luas lagi.
yang dihemat
d.go.id,
b.
Perlu
untuk
padahal ini
dilakukan
beberapa pos
penting
penyesuaian
belanja
untuk
administrasi
konfigurasi
bahan, biaya
laman,
laman.
paket
konfirmasi
c. Sementara
meeting
pendaftaran
diatasi
- Efisiensi SDM
user,
dan
dengan
terjadi pada 1
komunikasi
alamat email
keg
dan
komunikasi
radioedukasij
pendukung
antara user
ogja@gmail.
yaitu
dan
com, namun
pelaksanaan
pengelola.
untuk
ke
siaran radio

Seksi
Produksi
Model
BPMRPK
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Sasaran
Strategis

Indikator Kinerja

Target

Anggaran

Kinerja

%

Realisasi
Anggaran

%

Uraian Analisis

Hambatan

depannya

Uraian Efisiensi
Penggunaan
Sumberdaya
pendidikan,

perlu

karena

dibuatkan

urusan Media

email

Sosial volume

@radioeduka

pekerjkaanny

si.kemdikbud

a masih bisa

.go.id

dihandle oleh

Langkah Antisipasi

oleh

Pnggjwb

SDM

Pustekkom

urusan

sebagai

program

pengelola

siaran, urusan

domain

publikasi dan

radioedukasi.

streaming,

kemdikbud.g

dan

o.id.

pengelola
radio.

Terselenggara
nya
urusan
ketatausahaa
n Balai

Jumlah bulan
penyelenggara
an
ketatausahaan

12

5.506.546.000 12

100

5.175.244.333

93,98

Terdapat
selisih
presentase
anatara
pelaksanaan
kinerja dengan
serapan
anggaran,
karena adanya
pos gaji dan
tunjangan
yang
tidak
terserap
karena
banyaknya
kegiatan/tugas
dinas
yang

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.

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

Indikator Kinerja

Target

Anggaran

Kinerja

%

Realisasi
Anggaran

%

Uraian Analisis
berdampak
berkurangnya
pengeluaran
untuk
uang
makan
pegawai dan
lembur. Selain
itu
ada
kebiajkan
dalam
perawatan
peralatan
kantor,
serta
penghematan
daya & jasa.

Hambatan

Langkah Antisipasi

Uraian Efisiensi
Penggunaan
Sumberdaya
penghapusan

Pnggjwb
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Perjanjian Kinerja Tahun 2017
Kepala Balai Pengembangan Media Radio
Pendidikan dan Kebudayaan
Dengan
Sekretaris Jenderal
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
TUGAS
Melaksanakan pengembangan media audio dan radio untuk pendidikan dan
kebudayaan

FUNGSI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

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
Pelaksanaan urusan ketatausahaan Balai

TARGET CAPAIAN
Kegiatan Pengembangan dan Pendayagunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk
pendidikan dan kebudayaan :
NO
1

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

INDIKATOR KINERJA
TARGET KINERJA
(2)
(3)
Jumlah kumulatif model media
pendidikan berbasis
audio/radio
Output:
Model media pendidikan
3 Model
berbasis TIK
Jumlah kumulatif bahan
belajar/media pembelajaran
berbasis TIK
Output:
Bahan Belajar berbasis TIK
untuk pembelajaran
(Konten dan Aplikasi)
Jumlah kumulatif SDM yang
terampil dalam
mengembangkan dan
memanfaatkan TIK untuk
pendidikan dan kebudayaan

420 Bahan Belajar

ANGGARAN
(4)

Rp 946.631.000,-

Rp 2.620.599.000,-

Output:
SDM yang terampil dalam
259 Orang
mengembangkan dan
memanfaatkan TIK untuk EPembelajaran dan EAdministrasi

Rp 441.312.000,-

Jumlah satuan pendidikan
yang mengakses dan/atau
memanfaatkan siaran radio
pendidikan
Output:
Satuan pendidikan yang
520 Sekolah
Rp 722.218.000,menerapkan TIK untuk EPembelajaran
Outcome:
Jumlah satuan pendidikan 520 Satuan Pendidikan
yang
melaksanakan
Epembelajaran berbasismedia
audio/radio

Jumlah anggaran yang dipertanggungjawabkan untuk pencapaian output sebesar Rp
5.607.541.000,- dengan total jumlah anggaran kegiatan pengembangan dan pendayagunaan
TIK untuk pendidikan dan kebudayaan sebesar Rp 9.977.726.000,Rencana Penyerapan AnggaranTahun 2017
Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan& Kebudayaan
100,00%
96,40%

%
91,89%
84,38%
75,79%
%

%

70,18%
59,96%
%

%

50,90%%
38,46

%

25,93

%%

4,33%

15,27%

%

*)dalam ribuan
Bulan

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

Serapan per
bulan

413.651

772.968

939.377

1.133.764

935.827

897.796

1.152.278

870.977

656.416

865.947

712.669

626.056

Serapan
Komulatif

413.651

1.186.619

2.125.996

3.259.760

4.195.587

5.093.383

6.245.661

7.116.638

7.773.054

8.639.001.

9.351.670

9.977.726

4.15%

11,89%

21,31%

32,67%

42,05%

51,05%

62,60%

71,32%

77,90%

86,58%

93,72%

100%

Capaian
penyerapan

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,

Jakarta, September 2017
Kepala BPMRPK

Didik Suhardi
NIP. 196312031983031004

Drs. Aristo Rahadi, M.Pd
NIP. 196303051992031003

