KATA PENGANTAR
Perencanaan kinerja yang dituangkan dalam dokumen rencana kinerja
merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana
strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan
tahunan. Renstra merupakan dokumen target capaian dalam kurun waktu
5 tahun yang disusun secara sistematis dan berkesinambungan dengan
memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul.
Rencana memuat visi, misi, tujuan strategis, dan sasaran yang digunakan
sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran, rencana kinerja
tahunan, dan perjanjian kinerja.
BPMRPK Kemendikbud sebagai unit pelaksana teknis (UPT) di bidang
pengembangan model media audio/radio untuk pendidikan dan kebudayaan
menyusun dan menetapkan renstra untuk masa 5 tahun dengan mengacu pada
renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, yang menitikberatkan pada
program dan kebijakan Merdeka Belajar.
Penyusunan renstra BPMRPK Kemendikbud tahun 2020-2024 dimaksudkan
untuk mengidentifikasi berbagai isu kebijakan, memantapkan arah yang harus
ditempuh dalam melaksanakan berbagai program dan kegiatan guna mendukung
kebijakan Kemendikbud

yaitu

Merdeka Belajar sebagai

pedoman bagi

pembangunan SDM, termasuk pendidikan dan pembelajaran, sesuai dengan tugas
dan fungsi dalam ketentuan organisasi dan tata kerja BPMRPK Kemendikbud yang
berlaku. Renstra ini diharapkan dapat memberikan motivasi kerja bagi seluruh
karyawan BPMRPK Kemendikbudyang berorientasi pada arah, visi, dan misi yang
telah ditetapkan.
Renstra BPMRPK Kemendikbud tahun 2020-2024 ini disusun untuk periode
5 tahun yang seyogyanya dipandang sebagai dokumen yang fleksibel (dinamis)
sehingga perlu disinkronisasi dalam dinamika pelaksanaannya. Oleh sebab itu,
diharapkan dapat mendorong tumbuhnya sikap antisipatif terhadap berbagai
kemungkinan perubahan yang berpengaruh terhadap pencapaian visi BPMRPK
Kemendikbud. Dengan demikian, analisis lingkungan strategis yang
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berupa kekuatan, kelemahan, tantangan, dan peluang haruslah disikapi sebagai
proses yang dinamis dan berkelanjutan.
Sosialisasi dokumen renstra BPMRPK Kemendikbud tahun 2020-2024 ini
diperlukan agar seluruh komponen sumber daya manusia (SDM)BPMRPK
Kemendikbud memiliki kesamaan pandang mengenai arah yang ditempuh
organisasi.

Keberhasilan

implementasinya

memerlukan

pemahaman

yang

mendalam disertai komitmen yang tinggi, rasa kebersamaan yang kuat, dan
dilaksanakan secara profesional, serta konsistensi komitmen terhadap etika kerja
yang hidup dalam organisasi.
BPMRPK Kemendikbud, dengan media suara mencerdaskan bangsa.

Yogyakarta, 21 Juli 2017
Kepala BPMR PK

Dra. Ohorella Erma, M.I.Kom
NIP 1969 04031994032003
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum
Saat ini, Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan
(BPMRPK) merupakan unit pelaksana teknis (UPT) Kementerian Pendidikan
dan Kebudayaan dengan tugas dan fungsi kelembagaan mengembangkan model
pembelajaran berbasis media audio/radio untuk seluruh jalur. jenis, dan jenjang
pendidikan di Indonesia. Tugas dan fungsi kelembagaan di bidang
pengembangan model pembelajaran berbasis media audio/radio diemban oleh
BPMRPK sejak tahun 2003. Sejak berdiri tahun 1984 sampai 2003, UPT ini
memiliki tugas dan fungsi produksi media audio/radio untuk pendidikan.
Di era balai produksi, UPT ini berfokus pada pembuatan media audio yang
pengembangannya dilakukan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi
Pendidikan (Pustekkom) Kemendikbud. Sedangkan di era balai pengembangan,
UPT ini menyelenggarakan seluruh tahapan pengembangan model. Adapun
tahapan pengembangan model dimaksud meliputi analisis kebutuhan,
perancangan model, pembuatan prototipa, implementasi, dan evaluasi model.
Sejak 2003, UPT ini telah mengembangkan sejumlah model pembelajaran
berbasis media audio/radio untuk berbagai jenis dan jenjang pendidikan. Untuk
PAUD, BPMRPK telah mengembangkan media audio pendidikan anak usia dini
(MAPAUD), Gerak dan Lagu Anak Ceria (Gelaria), Aku Kenal Suara Itu
(AKSI), Permainan Anak Nusantara (Permata Nusantara), Media Audio
Tuntunan Hidup Sehari-hari (Matahari), Cerita Ekspresi dan Imajinasi Anak
(Ceria) dan beberapa model lainnya. BPMRPK juga telah mengembangkan
media audio penunjang pembelajaran (MAPP) dan media audio pembelajaran
kreatif (MAPK) untuk SD, SMP, dan SMA. Untuk sekolah luar biasa (SLB)
khususnya tunanetra, BPMRPK telah mengembangkan Media Audio Jelang
Ujian untuk Tunanetra (Majunetra), Buku Sekolah Audio (BSA), Cerita
Pendidikan Karakter untuk Tunanetra (Cerdiktera).
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Di samping itu, BPMRPK juga mengembangkan model radio pendidikan
dengan nama Radio Edukasi (RE). Radio Edukasi sendiri berkembang dari radio
dengan siaran terestrial, lalu streaming, dan aplikasi online. Berbagai produk
media audio yang merupakan bahan ajar dari model-model yang telah
dikembangkan BPMRPK diunggah di laman dan aplikasi radio edukasi yang
ternyata cukup efektif untuk kepentingan sosialisasi, distribusi, maupun
fasilitasi.
Dalam

periode

yang

lalu

(2015-2019),

Kemendikbud

telah

mengimplementasikan Nawacita dalam berbagai program kerja prioritas
kementerian, seperti Program Indonesia Pintar (PIP), Revitalisasi Pendidikan
Kejuruan dan Keterampilan, serta Penguatan Pendidikan Karakter (PPK).
Memasuki periode 2020-2024, Kemendikbud kembali mengelola sektor
pendidikan tinggi. Oleh karena itu, pembangunan SDM yang menjadi
kewenangan Kemendikbud akan memperhitungkan tren global terkait
kemajuan pesat teknologi, pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan
hidup, dan perbedaan dunia kerja masa depan dalam bidang pendidikan pada
setiap tingkatan dan bidang kebudayaan.
Dengan mempertimbangkan empat antisipasi di atas Kemendikbud Tahun
2020-2024 berfokus pada kebijakan Merdeka Belajar sebagai pedoman bagi
pembangunan SDM, termasuk pendidikan dan pembelajaran. BPMRPK
dituntut proaktif mendayagunakan dan mengembangkan teknologi informasi
dan komunikasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaannya. Tahapan
pengembangan model pembelajaran berbasis media audio/radio yang dilakukan
saat ini lebih dominan dalam jaringan (daring). Hal ini dilakukan dengan
harapan agar tugas dan fungsi kelembagaan tetap dapat dilaksanakan dan
mencapai sasaran.
Secara umum respon publik pemangku kepentingan sangat baik, terkait
model pembelajaran berbasis media audio/radio dari BPMRK yang
diperkenalkan secara daring sebagai salah satu alternatif pembelajaran jarak jauh
oleh BPMRPK.
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1.2 Potensi dan Permasalahan
a. Permasalahan
Permasalahan utama terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan
BPMRPK yakni mengembangkan model pembelajaran berbasis media
audio/radio untuk seluruh jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Indonesia
adalah ketepatan (validitas) model dan bahan belajar yang dikembangkan
untuk menjawab kebutuhan riil di lapangan.

b. Analisis Masalah
Permasalahan terkait pelaksanaan tugas dan fungsi kelembagaan BPMRPK
dalam mengembangkan model pembelajaran berbasis media audio/radio
untuk seluruh jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Indonesia dapat
dianalisis sebagai berikut:
KEKUATAN

KELEMAHAN

BPMRPK
merupakan satuan
kerja pemerintah
yang resmi dalam
struktur
kelembagaan
Kemendikbud.
Tenaga
pengembangan
model yaitu para
pemangku jabatan
pengembang
teknologi
pembelajaran yang
memadai.
Sejumlah model
yang dikembangkan
BPMRPK
Kemendikbud
diterima dengan
baik oleh pemangku
kepentingan
(pendidik dan
peserta didik).

Seringnya terjadi
perubahan struktur
kelembagaan.

Bahan belajar
berbasis audio yang
dikembangkan
BPMRPK sangat
beragam dan jumlah

Belum semua dapat
disebarluaskan dan
dimanfaatkan secara
luas dan masif

Tata kelola kerja
yang terkesan “samasama bekerja” dan
bukan “kerjasama”
dalam pengembangan
model.

Perasaan mudah puas
yang melemahkan
semangat berinovasi
dalam
mengembangkan
model.
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KESEMPATAN

ANCAMAN

Sosialisasi
kelembagaan dan
produk BPMRPK
Kemendikbud baik
dalam jaringan, luar
jaringan maupun
kombinasinya.
Terbukanya
penerapan kebijakan
outsourching dalam
tahapan teknis
pengembangan model
khususnya yang
membutuhkan skill
khusus.
Respon positif para
pemangku
kepentingan (pendidik
dan peserta didik)
dalam memanfaatkan
sejumlah model dari
BPMRPK
Kemendikbud.

Persepsi keliru
tentang media
audio/radio sebagai
media yang usang.

Terbukanya
kesempatan
pemanfaatan bahan
belajar audio
BPMRPK untuk

Banyaknya
penyedia platform
pembelajaran daring
yang menyediakan

Pengembangan
model dapat
dilakukan oleh
pihak lain.

Kebosanan
pemangku
kepentingan
terhadap model
yang hanya itu-itu
saja.

yang memadai
untuk memenuhi
kebutuhan sumber
belajar

pembelajaran jarak
jauh

konten-konten
sejenis

c. Potensi
Permasalahan dan analisis masalah terkait pelaksanaan tugas dan fungsi
pengembangan model pembelajaran berbasis media audio/radio untuk
seluruh jalur, jenis, dan jenjang pendidikan di Indonesia di atas secara
menghadirkan sejumlah potensi pemecahan masalah. Potensi solusi
dimaksud antara lain adalah sebagai berikut:
1. Pembenahan tata kelola kinerja internal BPMRPK Kemendikbud yang
lebih profesional, adil, dan transparan.
2. Pemaksimalan pendayagunaan sumberdaya kelembagaan BPMRPK
Kemendikbud

baik

sumberdaya

manusia,

anggaran,

maupun

sarana/prasarana.
3. Memaksimalkan fungsi website dan media sosial BPMRPK, serta
platform rumah belajar untuk memudahkan akses pengguna terhadap
bahan belajar audio BPMRPK
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BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

2.1 Tujuan dan Indikator Kinerja Tujuan
Renstra BPMRPK Kemendikbud 2020-2024 ini disusun dengan tujuan untuk
mendukung perwujudan visi dan misi lembaga di atasnya secara hirarkhis. Di
samping itu, renstra ini disusun guna memastikan keselarasan pelaksanaan tugas
dan fungsi BPMRPK Kemendikbud dengan lembaga di atasnya.
Secara hirarkhis, BPMRPK Kemendikbud berada di bawah Pusat Data dan
Teknologi Informasi (Pusdatin) Kemendikbud. Sehingga secara kelembagaan,
melaksanakan tugas dan fungsi yang mendukung pencapaian visi dan misi
lembaga di atasnya.
a. Tujuan
BPMRPK

Kemendikbud

adalah

UPT

Kemendikbud

di

bidang

pengembangan model pembelajaran berbasis media audio/radio. Sebagai
satuan kerja (satker), maka tujuan renstra BPMRPK Kemendikbud 20202024 adalah sasaran program Pusdatin Kemendikbud dalam kurun waktu 5
tahun (2020-2024).
Adapun tujuan BPMRPK Kemendikbud selama 2020-2024 adalah
mendukung pencapaian sasaran program Pusdatin Kemendikbud yaitu
”terwujudnya tata kelola kementerian pendidikan dan kebudayaan yang
berkualitas.” Adapun bentuk dukungan dalam rangka pencapaian sasaran
program itu adalah dengan menyelenggarakan penelitian dan pengembangan
model (modelling), yg diimplementasikan dalam :
1. bahan belajar digital berbasis media audio/radio yang dikembangkan
2. model media pendidikan digital berbasis audio/radio yg dikembangkan
Secara umum, bahan belajar dan model

dalam konteks ini berkenaan

dengan inovasi penciptaan model dan pembuatan bhn belajar digital.
Model dimaksud adalah model pembelajaran berbasis media audio/radio
yang dibutuhkan pengguna. Model adalah acuan untuk mengembangkan
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produk masalnya. Dalam konteks ini, produk masalnya adalah bahan belajar.
Sedangkan bahan belajar yang dimaksud adalah bahan belajar digital
berbasis audio/radio yang dapat dimanfaatkan pengguna sebagai alternatif
sumber belajar
Pengembangan model pembelajaran digital berbasis media audio/radio
sendiri dilakukan dalam 5 tahapan, yaitu analisis kebutuhan, perancangan,
pembuatan/produksi prototipa, penerapan, dan evaluasi model. Rangkaian
tahapan ini akan menghasilkan model yang siap menjadi acuan produksi
masal bahan belajar media audio/radio.
Bahan belajar digital berbasis audio dilakukan melalui tahapan pemetaan
materi, penyusunan garis besar isi media dan jabaran materi, penulisan
naskah, dan produksi (recording & mixing).
Erat kaitannya dengan peningkatan pemanfaatan TIK dalam layanan
pendidikan dan kebudayaan sehubungan dengan kebijakan Merdeka Belajar,
maka BPMRPK Kemendikbud melakukan penekanan pada inovasi berbagai
model pembelajaran dalam jaringan (daring) berbasis media audio/radio
untuk berbagai jenjang lembaga pendidikan.

b. Indikator Kinerja Tujuan
Adapun indikator kinerja tujuan BPMRPK Kemendikbud selama 20202024 mendukung pencapaian indikator kinerja program

Pusdatin

Kemendikbud yang disesuaikan dengan tugas fungsi BPMRPK yaitu
“presentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK melalui media
audio/radio” sebagai berikut:
IKT

2020

Presentase pemanfaatan pembelajaran
2,79%
berbasis
TIK
melalui
media
audio/radio

2021

2022

2023

2024

4,87%

7,25%

10,63%

15,64%

Indikator kinerja tujuan BPMRPK Kemendikbud periode 2020-2024 ini
disusun secara spesifik, terukur, sehingga mudah dicapai dalam jangka
waktu yang diperlukan, serta relevan dengan tugas dan fungsi BPMRPK
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Kemendikbud. Dengan demikian, maka di akhir periode renstra 2020-2024
diharapkan sekitar 15,64% pelaku pendidikan di seluruh Indonesia telah
memanfaatkan pembelajaran berbasis TIK melalui media audio/radio
BPMRPK.

2.2 Sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran
a. Sasaran
Sasaran adalah kondisi yang akan dicapai sebagai hasil/akibat dari satu atau
beberapa program/kegiatan. Untuk itu sasaran haruslah memiliki kriteria
mendukung pencapaian tujuan organisasi, sesuai dengan tugas dan fungsi
organisasi, dan dilengkapi dengan indikator dan target kinerja.
Dengan kriteria tersebut, sasaran BPMRPK Kemendikbud dalam periode
2020-2024 mendukung sasaran kegiatan Pusdatin Kemendikbud yaitu
“Meningkatnya

pemanfaatan

TIK

dalam layanan

pendidikan

dan

kebudayaan”

b. Indikator Kinerja Sasaran
Indikator kinerja dari sasaran meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan
pendidikan dan kebudayaan yaitu “Jumlah kumulatif guru yang aktif
mengembangkan dan memanfaatkan platform toolkit pembelajaran”.
Indikator kinerja sasaran BPMRPK tersebut diimplementasikan melalui
output:
1. Jumlah bahan belajar digital berbasis audio/radio yang dikembangkan
2. Jumlah model media pendidikan digital berbasis audio/radio
dikembangkan
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yang

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI,
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi
a. Arah Kebijakan
Arah kebijakan dan strategi pendidikan dan kebudayaan pada kurun waktu
2020-2024 dalam rangka mendukung pencapaian 9 (sembilan) Agenda
Prioritas Pembangunan (Nawacita Kedua) dan tujuan Kemendikbud melalui
Kebijakan Merdeka Belajar yang bercita-cita menghadirkan pendidikan
bermutu tinggi bagi semua rakyat Indonesia.
Program merdeka belajar Kemendikbud, mengubah banyak sistem, metode
dan paradigma belajar, yang secara tidak langsung memaksa semua unit
untuk menyesuaikan arah kebijakannya, yang mengarah pada polarisasi
bentuk layanan pendidikan dan pembelajaran, yaitu dari pembelajaran
konvensional tatap muka ke tatap maya, dari luar jaringan (luring) ke dalam
jaringan (daring), dan dari offline ke online.
Penggunaan internet meningkat tajam karena lembaga pendidikan
memberikan layanan pembelajaran jarak jauh. Institusi-institusi lain juga
mengubah ritme kerjanya dengan mendayagunakan internet.
Program merdeka belajar ini sekaligus mendorong Kemendikbud
mempermanenkan pembelajaran jarak jauh sebagai salah satu sistem
pembelajaran di Indonesia.

b. Strategi
Kebijakan Kemendikbud ini juga sangat berpengaruh pada kinerja
BPMRPK Kemendikbud sebagai salah satu satuan kerjanya. Dalam waktu
yang tidak terlalu lama sejak diberlakukannya kebijakan Merdeka Belajar,
BPMRPK Kemendikbud segera berinovasi melaksanakan tugas dan fungsi
kelembagaannya dengan mengubah strategi mengoptimalkan forum-forum
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online, baik dalam proses pengembangan bahan belajar dan model media
pendidikan, maupun fasilitasi pemanfaatan bahan belajar audio/radio yang
dikembangkannya. Dari waktu ke waktu, penyelenggaraan forum-forum
online dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi BPMRPK Kemendikbud
terus ditingkatkan dan disempurnakan.

3.2 Kerangka Regulasi
Kerangka regulasi dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi serta
kewenangan organisasi dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan/sasaran
kelembagaannya.
Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
(Permendikbud) RI Nomor 26 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, BPMRPK
merupakan UPT Kemendikbud di bidang pengembangan media audio dan radio
pendidikan dan kebudayaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi.
Tugas BPMRPK Kemendikbud adalah melaksanakan pengembangan media
audio dan radio untuk pendidikan dan kebudayaan.

3.3 Kerangka Kelembagaan
Kerangka kelembagaan merupakan fungsi dan struktur organisasi yang
diperlukan dalam rangka mewujudkan pencapaian tujuan/sasaran, termasuk di
dalamnya pengelolaan sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas.
Adapun fungsi kelembagaan BPMRPK Kemendikbud adalah sebagai berikut:
a. pelaksanaan analisis model media audio dan radio;
b. perancangan model media audio dan radio;
c. pembuatan model media audio dan radio;
d. pengelolaan sarana dan peralatan media audio dan radio;
e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan model dan pemanfaatan media audio
dan radio;
f. pemantauan dan evaluasi pengembangan media audio dan radio; dan
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g. pelaksanaan urusan ketatausahaan.
Sedangkan secara struktur, kelembagaan BPMRPK Kemendikbud meliputi:
a. Kepala;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. Kelompok Jabatan Fungsional.

KEPALA

Sub Bagian
Tata Usaha

Kelompok Jabatan
Fungsional
Dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi BPMRPK, Kepala BPMRPK
dalam memimpin didukung oleh Subbagian Tata Usaha dan kelompok jabatan
fungsional, yang memiliki tugas dan fungsi yang spesifik. Subbagian Tata
Usaha sebagaimana dimaksud memberikan dukungan secara administratif yang
mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, keuangan, kepegawaian,
ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, persuratan dan kearsipan, barang milik
negara, dan kerumahtanggaan.

Kelompok jabatan fungsional memberikan

dukungan teknis dalam mengembangkan media audio dan radio untuk
pendidikan dan kebudayaan.

3.4 Reformasi Birokrasi
Reformasi birokrasi memuat rencana kerja dan atau kegiatan yang dilakukan
oleh unit kerja dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan target
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reformasi birokrasi kementerian, khususnya dalam rangka memperkuat 8
(delapan) area perubahan dan atau ZI/WBK dan WBBM pada masing-masing
unit kerja.
Adapun yang dimaksud dengan 8 Area Perubahan meliputi:
a. Manajemen Perubahan;
b. Penguatan Pengawasan;
c. Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
d. Penguatan Kelembagaan;
e. Penguatan Tata Laksana;
f. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur;
g. Penguatan Peraturan Perundang-Undangan; dan
h. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Reformasi birokrasi internal dihadapkan pada upaya mengatasi masalah
inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, dan belum
adanya perubahan paradigma (mindset).
Mengingat begitu pentingnya SDM sebagai penggerak dalam melaksanankan
tugas dan fungsi BPMRPK, maka aspek SDM menjadi aspek penting, sehingga
perlu dilakukan penataan secara sistematis. Selain itu program-program yang
direncanakan dalam rangka reformasi birokrasi internal BPMRPK diarahkan
dalam rangka upaya tercapainya peningkatan kualitas pelayanan publik yang
lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, serta peningkatan
profesionalisme sumber daya BPMRPK.
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BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja
Target kinerja merupakan hasil dan satuan hasil yang akan dicapai dari setiap
indikator kinerja selama 5 tahun periode renstra dalam setiap tahun. Target
kinerja harus memiliki kriteria mampu menggambarkan baik angka kuantitatif
maupun kualitatif serta satuan yang akan dicapai, memiliki lini dasar (baseline)
data yang jelas, relevan dan logis; serta dapat berupa target kumulatif dari tahun
sebelumnya ataupun target per tahun.
Sasaran kinerja meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan
kebudayaan diukur dr Indikator Kinerja “Jumlah kumulatif guru yang aktif
mengembangkan
Indikator

dan

kinerja

memanfaatkan
sasaran

platform

BPMRPK

toolkit

tersebut

pembelajaran”.

dicapai

melalui

realisasi/implementasi 2 indikator output : Jumlah bahan belajar digital berbasis
audio/radio yang dikembangkan; dan Jumlah model media pendidikan digital
berbasis audio/radio yang dikembangkan, yang diukur melalui capaian target
kinerja BPMRPK Kemendikbud dalam kurun waktu 5 tahun (20202024) sebagai berikut :
Indikator Kinerja Kegiatan

Target

Satuan
2020

2021

Jumlah kumulatif guru
Nasional
300.237 408.323
yang aktif
BPMRPK Orang
mengembangkan dan
8.601
11.600
memanfaatkan platform
toolkit pembelajaran
Output (RO) :
Bahan
160
500
1. Jumlah bahan
Belajar
belajar digital
berbasis audio/radio
yang dikembangkan
2. Jumlah model
Model
5
10
media pendidikan
berbasis audio/radio
yang dikembangkan
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2022

2023

555.319 755.234

2024
1.005.481

14.600

17.600

20.600

840

1.180

1.520

15

20

25

Dalam rangka merealisasikan target kinerja tersebut, dilakukan penahapan
pencapaian output per tahun, dengan rincian sebagai berikut:
1. Jumlah bahan belajar digital berbasis audio/radio yang dikembangkan
Bahan Belajar

2020

2021

2022

2023

2024

Bahan Belajar Budaya & Bahasa
berbasis audio
Bahan BelajarPaud Dikdasmen
berbasis audio

-

75

75

75

75

160

75

75

75

75

Bahan Belajar Vokasi berbasis
Audio

-

50

50

50

50

Bahan Belajar Audio berbasis
Komunitas
Bahan Belajar Pendidikan
Khusus dan Pendidikan
Masyarakat Bebasis Audio

-

65

65

65

65

-

75

75

75

75

160

340

340

340

340

Jumlah

TOTAL: 1.520 Bahan Belajar

2. Jumlah

model

media

pendidikan

berbasis

audio/radio

yang

dikembangkan
Tahun
2020
2021
2022
2021
2021
Jumlah

MODEL
5 Model Audio Daring PAUD
5 Model Audio Daring SD
5 Model Audio Daring SMP
5 Model Audio Daring SMA
5 Model Audio Daring SLB
25 model

PROTOTIPA
30 program
30 program
30 program
30 program
30 program
150 program

4.2 Kerangka Pendanaan
Kerangka pendanaan adalah kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk
mencapai target sasaran selama 5 tahun periode renstra dan per tahun.
Upaya untuk mencapai tujuan BPMRPK dan sasaran kinerja yang telah
ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, dukungan dan
prasarana yang memadai, dukungan regulasi, dan tentunya sumber pendanaan
yang cukup.
Pendanaan dalam rangka pencapaian target kinerja BPMRPK Kemendikbud
2020-2024 sepenuhnya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN), yang dibagi dalam 2 periode sebagai berikut:
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a. Periode 2020
Sasaran Kegiatan
Meningkatnya
pemanfaatan TIK dalam
layanan pendidikan dan
kebudayaan

Indikator Kinerja Kegiatan

Alokasi
(Rp)

Jumlah kumulatif guru yang aktif
mengembangkan dan memanfaatkan
platform toolkit pembelajaran
Output (RO) :
1.672.879.000
1. Jumlah kumulatif satuan
pendidikan yang menerapkan
TIK untuk e-pembelajaran
2. Jumlah kumulatif SDM yang
290.830.000
terampil mengembangkan dan
memanfaatkan TIK untuk epembelajaran dan eadmiinistrasi
3. Jumlah kumulatif bahan
1.226.995.000
belajar berbasis TIIK untuk
pembelajaran
4. Jumlah kumulatif model
859.360.000
media pendidikan berbasis
TIK
Output Pendukung:
Tata Kelola BPMRPK Kemendikbud

5.340.300.000
9.390.367.000

Jumlah

b. Periode 2021 – 2024, berdasarkan restrukturisasi program dan kegiatan
yang dilaksanakan mulai tahun 2021 di seluruh kementerian/lembaga
Sasaran

Indikator Kinerja

Kegiatan

Kegiatan

Meningkatnya
pemanfaatan
TIK
dalam
layanan
pendidikan dan
kebudayaan

Alokasi (Rp - juta)
2021

Jumlah kumulatif guru
yang
aktif
mengembangkan
dan
memanfaatkan
platform
toolkit pembelajaran
Output (RO) :
4.616.753
1. Jumlah bahan
belajar digital
berbasis audio/radio
yang dikembangkan
2. Jumlah model
media pendidikan
berbasis audio/radio
yang dikembangkan
Output Pendukung:
Tata Kelola BPMRPK
Kemendikbud
Jumlah
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2022

2023

2024

5.078.428

5.586.270

6.144.897

1.034.247

1.137.671

1.251.438

1.376.581

6.535.322

7.188.854

7.907.739

8.698.512

12.186.322

13.404.953

14.745.447

16.219.990

BAB V
PENUTUP

Renstra BPMRPK Kemendikbud 2020-2024 disusun sebagai acuan dan proyeksi
kinerja BPMRPK Kemendikbud pada kurun waktu dimaksud. Secara kelembagaan,
tugas dan fungsi BPMRPK Kemendikbud relatif tidak berubah secara substansial,
tetapi terdapat perubahan dalam tujuan dan sasaran program dikarenakan
restrukturisasi di seluruh kementerian/kelembagaan, yang berdampak pada
perubahan indikator dan target kinerja, mengikuti perubahan struktur Kemendikbud.
Oleh karena itu, Renstra BPMRPK menggambarkan secara jelas keterkaitan antara
sasaran strategis dan sasaran program Kemendikbud, dengan sasaran kegiatan dan
indikator keberhasilan BPMRPK guna mewujudkan akuntabilitas dan transparansi
dalam pemanfaatan APBN.
Di awal renstra BPMRPK 2020-2024, Kemendikbud mencetuskan kebijakan baru
dalam rangka mengantisipasi tren global terkait kemajuan pesat teknologi,
pergeseran sosio-kultural, perubahan lingkungan hidup, dan perbedaan dunia kerja
masa depan dalam bidang pendidikan pada setiap tingkatan dan bidang kebudayaan,
melalui program Merdeka Belajar. Akibatnya terjadi perubahan paradigma
kegidupan di segala bidang, yang menuntut pendayagunaan dan pengembangan
teknologi informasi dan komunikasi untuk pelaksanaan tugas dan fungsi
kelembagaan, termasuk BPMRPK. Maka komunikasi maya menjadi alternatif yang
banyak dipilih, termasuk dalam penyelenggaran pembelajaran.
Oleh karenanya selama periode 2020-2024 ini, BPMRPK Kemendikbud
memproyeksikan pengembangan bahan belajar digital dan model pembelajaran
digital berbasis media audio/radio dengan fokus untuk memfasilitasi pembelajaran
secara daring (pembelajaran jarak jauh).
Dalam implementasinya, Renstra BPMRPK 2020 – 2024 ini memerlukan komitmen
dari seluruh jajaran BPMRPK Kemendikbud. Untuk memperoleh
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komitmen yang tinggi, pemahaman bersama mengenai program dan sasaran serta
target kinerja yang diharapkan, perlu disosialisasikan kepada seluruh elemen yang
ada di BPMRPK Kemendikbud. Dengan demikian, semua pihak dapat terlibat aktif
secara efektif dan konstruktif, termasuk memberi kritik, evaluasi, rekomendasi, dan
kontribusi nyata. Renstra ini perlu terus disinkronisasi secara berkesinambungan,
seiring dengan dinamika organisasi dan kebijakan pemerintah di bidang pendidikan
dan kebudayaan.

***BPMRPK2
020***
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Matriks Kinerja dan Pendanaan Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan (BPMRPK) 2020-2024
Program
Sasaran
Program

Indikator
Kinerja
Program

Kegiatan
Indikator Kinerja Kegiatan

Sasaran
Kegiatan

Target

Satuan
2020

SS. Meningkatnya tata kelola pendidikan dan kebudayaan yang partisipatif, transparan, dan akuntabel
Indeks kepuasan pemangku kepentingan Kemendikbud

indeks

2021

2022

Alokasi (Rupiah)
2023

2024

2020

81

82

82

83

84

2,79

4,87

7,25

10,63

15,64

Unit Pelaksana

2021

2022

2023

2024

12.186.322.000

13.404.953.000

14.745.447.000

16.219.990.000

4.616.753.000

5.078.428.000

5.586.270.000

6.144.897.000

023.01.01 Program Dukungan Manajemen
SP 1.1

Terwujudnya tata kelola Kemendikbud yang berkualitas
IKP 1.1.10 Persentase pemanfaatan dan pembelajaran berbasis TIK
1991
SK

9.390.367.000

Meningkatnya pemanfaatan TIK dalam layanan pendidikan dan kebudayaan
IKK

Jumlah kumulatif guru yang aktif mengembangkan dan memanfaatkan platform
toolkit pembelajaran
Output/RO

SK

%

Penyediaan Data dan Statistik serta pengembangan dan pendayagunaan Teknologi
Informasi untuk Pendidikan dan Kebudayaan

Jumlah Bahan Belajar Digital berbasis Audio dan Radio yang
Dikembangkan

Jumlah Model Media Pendidikan Digital Berbasis Audio dan Radio
Output/RO
yang Dikembangkan
Meningkatnya tata kelola Pusdatin

Orang

8.601

11.600

14.600

17.600

20.600

1.963.709.000

Bahan
Belajar

160

500

840

1.180

1.520

1.226.995.000

Model

5

10

15

20

25

859.363.000

1.034.247.000

1.137.671.000

1.251.438.000

1.376.581.000

5.340.300.000

6.535.322.000

7.188.854.000

7.907.739.000

8.698.512.000

Pusdatin (BPMRPK)

Definisi Operasional
Rencana Strategis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020 – 2024
Unit Utama : Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Program/Kegiatan
Penyediaan Data dan
Statistik serta
pengembangan dan
pendayagunaan
Teknologi Informasi
untuk Pendidikan dan
Kebudayaan

Unit Kerja : Balai Pengembangan Media Radio Pendidikan dan Kebudayaan
Sasaran Program (Outcome)/Sasaran
Definisi Operasional
Kegiatan (output)/Indikator (IKSS,IKP,IKK)

Metode Perhitungan

(IKP) Presentase Pemanfaatan dan Pembelajaran
berbasis TIK
(IKK) Jumlah kumulatif guru yang aktif
mengembangkan dan memanfaatkan platform toolkit
pembelajaran

· Jumlah keseluruhan guru untuk semua jenjang
yang mengembangkan dan menerapkan atau
memanfaatkan program/aplikasi untuk pembelajaran
(e-pembelajaran) pada periode tertentu

(RO) Jumlah bahan belajar digital berbasis audio dan
radio yang dikembangkan

· Jumlah keseluruhan dari bahan belajar digital
dalam bentuk media berbasis audio/radio untuk
sasaran tertentu, dan konten yang diproduksi pada
kurun waktu atau periode tertentu

(RO) Jumlah model media pendidikan digital berbasis
audio dan radio yang dikembangkan

· Jumlah keseluruhan dari model digital yang
mendayagunakan media audio/radio, yang
dikembangkan melalui prosedur operasional
pengembangan model, untuk sasaran dan konten
yang telah ditetapkan pada kurun waktu atau periode

Satuan : Jumlah (kuantitas absolut). Dihitung
dengan menjumlahkan semua tenaga pendidik/guru
pada semua jenjang, yang telah
membuat/mengembangkan dan atau memanfaatkan
media pembelajaran selama periode tertentu
Satuan : Jumlah (kuantitas absolut). Dihitung
dengan menjumlahkan semua bahan belajar
audio/radio yang berhasil dikembangkan selama
periode tertentu

Satuan : Jumlah (kuantitas absolut). Dihitung
dengan menjumlahkan semua model media untuk
pendidikan berbasis audio/radio yang berhasil
dikembangkan selama periode tertentu

