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BAB  I 

PENDAHULUAN 
 

A. Latar Belakang  

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional pada Pasal 11 menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah 

daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin 

terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara 

tanpa diskriminasi.  Pada Pasal 35 dinyatakan bahwa standar nasional 

pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan,  pembiayaan,  dan  

penilaian  pendidikan  yang  harus  ditingkatkan secara berencana dan 

berkala. 

Standar  nasional  pendidikan  tersebut  digunakan  sebagai  acuan 

pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, 

pengelolaan, dan pembiayaan. Pengembangan standar nasional 

pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya secara 

nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi,  penjaminan, dan 

pengendalian mutu pendidikan. 

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) dalam Peraturan 

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 merupakan unit pelaksana teknis (UPT) 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang berkedudukan di provinsi 

dan bertugas untuk membantu Pemerintah Daerah dalam bentuk 

supervisi, bimbingan, arahan, saran, dan bantuan teknis kepada satuan 

pendidikan dasar dan menengah, dalam berbagai upaya penjaminan mutu 

satuan pendidikan untuk mencapai standar nasional pendidikan. 

Peranan LPMP  sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2015 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja LPMP mempunyai tugas dan   fungsi   

melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah di tingkat provinsi. Bentuk kegiatan  penjaminan   mutu  

pendidikan yang diselenggarakan adalah melakukan pemetaan mutu 

pendidikan, melaksanakan supervisi Pendidikan, dan memfasilitasi upaya-

upaya peningkatan mutu pendidikan kepada satuan  pendidikan  dasar  

dan  menengah  di wilayah Provinsi DKI Jakarta.  
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B. Isu-Isu Strategis/Permasalahan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta 

1. Satuan Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta pada umumnya belum 
memiliki raport mutu capaian 8 SNP yang sepenuhnya 
menggambarkan potret kekuatan dan kelemahan kinerja satuan 
Pendidikan dalam pemenuhan mutu 8 SNP.  

2. Satuan Pendidikan belum mampu mengimplementasikan Sistem 
Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai amanat Permendikbud No. 28 
Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan 
Menengah. 

3. Berdasarkan hasil pemetaan mutu dalam kurun 2016-2019 masih 
banyak satuan pendidikan dengan capaian mutu di bawah SNP. 

4. Satuan Pendidikan masih lemah dalam hal pelibatan jejaring dalam 
upaya percepatan tercapainya peningkatan mutu Pendidikan. 

5. Potret mutu satuan pendidikan kurang valid karena kelemahan 
akurasi data. 

6. Kepuasan pelanggan dalam mendapatkan pelayanan belum optimal 
antara lain karena belum didukung oleh sistem informasi yang handal. 

 

 

C. Analisis SWOT LMP DKI Jakarta  

Kondisi lingkungan strategis LPMP DKI Jakarta dapat diidentifikasi 

sebagai potensi, yang selanjutnya dijadikan sebagai bahan pertimbangan 

penting dalam penyusunan Renstra LPMP DKI Jakarta 2015-2019. Kondisi 

lingkungan strategis yang menggambarkan kecenderungan masa depan 

untuk mewujudkan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di 

DKI Jakarta perlu mendapat perhatian yang khusus. Berikut diuraikan 

beberapa aspek lingkungan strategis dimaksud.  

 

1. Kekuatan  

 Lokasi LPMP DKI Jakarta sangat strategis; 

 Ketersediaan anggaran dari APBN;  

 Kuantitas sumber daya manusia memadai terdiri dari 114 orang 

ASN dan 54 orang non ASN (PPNPN); 

 Kualifikasi pegawai memadai yaitu S1 sebanyak 71 orang, S2 

sebanyak 25 orang, S3 sebanyak 3 orang, D3 sebanyak 4 orang 

SMA/sederajat 12 orang,;  

 Fasilitas yang memadai, meliputi: 12 ruang belajar yang 

dilengkapi dengan AC, LCD proyektor, sound system, wifi;  ruang 

laboratorium komputer dengan kapasitas 25 PC; perpustakaan 

dengan ruang baca serta fasilitas akses internet;  3 ruang rapat, 
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2 ruang aula,  sarana penginapan berupa 3 asrama dan 6 wisma, 

2 ruang makan, masjid, ruang fitness, ruang  musik, GOR, 

koperasi dan poli kesehatan; 

 

2. Kelemahan  

 Anggaran LPMP DKI belum bisa menjangkau seluruh  satuan 

pendidikan di Provinsi DKI;  

 Terbatasnya anggaran belanja modal untuk pengadaan dan 

pemeliharaan fasilitas gedung/perkantoran; 

 Kompetensi pegawai dalam hal penjaminan mutu pendidikan 

belum merata; 

 Belum mempunyai roadmap pemeliharaan gedung/bangunan 

dan fasilitas kantor sehingga pemanfaatan kurang optimal; 

 Keterbatasan bandwidth internet; 

 Mayoritas program kerja LPMP ditentukan dari pusat sehingga 

ruang berinovasi terbatas; 

 Pedoman kegiatan dan juknis perlu diterbitkan diawal tahun 

sehingga UPT dapat segera menyesuaikan dan melaksanakan 

kegiatan; 

 Semangat berkoordinasi dalam  menyusun perencanaan 

program dan anggaran perlu ditingkatkan;  

 Perlu penyamaan persepsi untuk penyelesaian tugas-tugas 

keorganisasian, perencanaan strategik, pengendalian dan 

pengawasan internal; 

 

3. Peluang 

 APBD DKI yang tinggi membuka peluang untuk berbagi sumber 

daya dalam melakukan Penjaminan Mutu Pendidikan di DKI; 

 Telah terjalin hubungan yang baik dengan Dinas Pendidikan 

Provinsi DKI Jakarta; 

 Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor   8   Tahun 2006 

Pasal 72 (1): Pemda melakukan pembinaan penjaminan mutu 

satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan 

berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, 

standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu 

yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.  

 Kondisi geografis DKI Jakarta relatif tidak menjadi hambatan;  
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 Perkembangan teknologi yang pesat. 

 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) DKI Jakarta pada tahun 

2018 mencapai 80,47 (sangat tinggi). IPM dibentuk oleh tiga 

dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (a long and 

healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standard hidup 

layak (decent standard of living).  

 Potensi penduduk usia produktif yang sangat baik, namun rasio 

ketergantungan meningkat sampai dengan 42,2% ditahun 2025. 

Artinya, dunia pendidikan di DKI Jakarta dituntut untuk 

berkontribusi positif dalam melahirkan generasi muda yang 

tangguh dalam menjawab tantangan dan beban dimasa depan; 

 

4. Tantangan 

 Perlu penguatan peran dan keterlibatan orang tua,  masyarakat, 

dan swasta dalam meningkatkan mutu Pendidikan di DKI 

Jakarta; 

 Belum meratanya pencapaian mutu pendidikan berdasarkan 8 

SNP;  

 Pemenuhan hak terhadap pelayanan pendidikan dasar dan 

menengah yang berkualitas belum maksimal;  

 Relevansi pendidikan menengah kejuruan dengan kebutuhan 

dunia kerja belum maksimal; 

 Perubahan paradigma proses pembelajaran yang berpusat 

pada siswa belum maksimal;  

 Perlu peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan 

yang berkelanjutan; 

 Perlu meningkatkan koordinasi Pusat dengan LPMP dalam 

penyusunan program kerja yang menjawab tugas dan fungsi 

LPMP sebagai lembaga penjaminan mutu pendidikan sesuai 

kebijakan Kemendikbud.  
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BAB II 
VISI, MISI, DAN TUJUAN LPMP DKI JAKARTA 

 
 

Berdasarkan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, dan program Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaandan Ditjen Dikdasmen Tahun 2015-2019, LPMP DKI 

Jakarta merumuskan Visi dan Misi Tahun 2015-2019 sebagai berikut: 

 

A. Visi 

Visi LPMP DKI Jakarta Tahun 2015-2019: 

“Terwujudnya penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di 

Provinsi DKI Jakarta sesuai SNP dengan dilandasi semangat gotong 

royong” 

 

Makna dari Visi LPMP DKI Jakarta tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah dimaknai sebagai 

kegiatan sistemik dan terpadu oleh satuan atau program pendidikan, 

penyelenggara satuan atau program pendidikan, pemerintah daerah, 

pemerintah, dan masyarakat untuk menaikkan tingkat kecerdasan 

kehidupan bangsa melalui pendidikan(Pasal 1 Ayat 2 Permendiknas No. 

63 Tahun 2009 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan). 

2. Standar Nasional Pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem 

pendidikan di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik 

Indonesia(Pasal 1 ayat 1 Permendikbud No. 32 Tahun 2013 tentang 

Perubahan atas PP 19 Tahun 2005). Lingkup Standar Nasional 

Pendidikan meliputi Standar Isi, Standar Proses, Standar Kompetensi 

Lulusan, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana 

dan Prasarana, Standar Pengelolaan, Standar Pembiayaan, dan 

Standar Penilaian Pendidikan(Pasal 2 ayat 1 Permendikbud No. 32 

Tahun 2013 tentang Perubahan atas PP 19 Tahun 2005). 

3. Semangat gotong royong dapat dimaknai sebagai kesadaran dan 

tanggungjawab banyak pihak untuk secara bersama, sukarela, merasa 

turut berkepentingan dengan keinginan saling menolong, dalam 

sebuah gerakan yang berlandaskan gotong royong terlibat aktif dalam 

pembangunan pendidikan untuk meningkatkan mutu di tingkat 

Provinsi DKI Jakarta.Makna gotong royong merupakan salah satu ciri 
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khas bangsa Indonesia. Gotong royong diakui sebagai kepribadian dan 

budaya bangsa yang telah berakar kuat dalam kehidupan masyarakat. 

Gotong royong dalam pembangunan pendidikan dan kebudayaan 

berarti banyak hal yang dilakukan secara bersama oleh banyak pihak 

secara sadar, sukarela, merasa turut berkepentingan, serta dengan 

keinginan saling menolong. Berlandaskan gotong royong akan 

memposisikan pembangunan pendidikan dan kebudayaan sebagai 

sebuah gerakan. Gerakan yang dicirikan, antara lain oleh keterlibatan 

aktif masyarakat, dukungan langsung dunia usaha, dan kepercayaan 

yang tinggi terhadap lingkungan lembaga satuan pendidikan seperti 

sekolah. (Renstra Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah 

Tahun 2015-2019). 

 

B. Misi 

Dalam rangka mencapai visi ini, ada 3 (tiga) misi yang harus diemban oleh 

LPMP DKI Jakarta, yaitu: 

1. Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan dasar sesuai SNP 

2. Mewujudkan penjaminan mutu pendidikan menengah sesuai SNP 

3. Memperkuat tata kelola penjaminan mutu pendidikan dan pelibatan 

publik 

Penjaminan mutu pendidikan adalah suatu mekanisme yang sistematis, 

terintegrasi dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa seluruh proses 

pendidikan sesuai dengan standar mutu dan aturan yang ditetapkan.  

Penjaminan mutu (quality assurance) pendidikan merupakan upaya 

sistematik untuk memenuhi standar mutu atau melampauinya sehingga 

segenap stakeholder pendidikan mendapatkan kepuasan.   

Jika penjaminan pendidikan ini berhasil, maka akan tercipta satuan 

pendidikan bermutu.  Satuan pendidikan bermutu dapat dimaknai sebagai 

kapasitas program dan satuan pendidikan dalam memanfaatkan sebaik 

mungkin berbagai sumberdaya yang dimiliki untuk menciptakan proses 

pembelajaran yang baik, menyenangkan, dan optimal berikut 

menghasilkan output dan outcomes sesuai atau melebihi standar yang 

ditetapkan. Hal ini tentu memerlukan proses yang  berkelanjutan dan 

terus-menerus sehingga dapat dicapai dengan hadirnya kesadaran 

bersama, terutama di dalam satuan pendidikan. 
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Tujuan akhir dari sistem penjaminan mutu ialah terwujudnya budaya mutu 

(quality culture) dalam dunia pendidikan. Budaya mutu, terutama mutu 

akademik, mencitrakan dunia pendidikan sebagai arena yang memiliki 

nilai tinggi baik moral maupun sosial. Suatu dunia yang bergerak dalam 

proses pencarian dan penemuan kebenaran yang tiada henti berikut 

penciptaan sumberdaya manusia yang memiliki life skill yang 

membuatnya mampu membangun kehidupan yang lebih baik, maju, dan 

dinamik. Dengan demikian, dunia pendidikan, khususnya satuan 

pendidikan seharusnya tampil sebagai institusi yang berwibawa dan 

menjadi simbol kebenaran sekaligus kemajuan. 

 

Misi Renstra LPMPDKI Jakarta 2015-2019 dapat dimaknai sebagai berikut: 

1. Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar, yaitu pada jenjang Sekolah 

Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) bertujuan agar 

terwujudnya budaya mutu dalam dunia pendidikan di sekolah dasar 

dan sekolah menengah pertama yang sesuai atau melebihi dari 

Standar Nasional Pendidikan (SNP).  Standar Nasional Pendidikan 

(SNP) terdiri atas standar isi, proses, kompetensi kelulusan, tenaga 

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan 

penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan 

berkala.  

Agar terwujud penjaminan mutu pendidikan dasar tersebut, maka 

diperlukan sistem penjaminan mutu, yaitu suatu kesatuan unsur yang 

terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang mengatur 

segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan Dasar secara 

sistematis, terencana dan berkelanjutan. 

2. Penjaminan Mutu Pendidikan Menengah, yaitu pada jenjang Sekolah 

Menengah Atas (SMA) bertujuan agar terwujudnya budaya mutu 

dalam dunia pendidikan di sekolah menengah atas yang sesuai atau 

melebihi dari Standar Nasional Pendidikan (SNP).  Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) terdiri atas standar isi, proses, kompetensi 

kelulusan, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, 

pembiayaan, dan penilaian pendidikan yang harus ditingkatkan 

secara berencana dan berkala. 

Agar terwujud penjaminan mutu pendidikan menengah tersebut, 

maka diperlukan sistem penjaminan mutu, yaitu suatu kesatuan unsur 

yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses terpadu yang 



RENSTRA LPMP DKI JAKARTA TAHUN 2015-2019 
(Revisi 3, Juli 2019) | 
 

8 

mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu Pendidikan 

Menengah secara sistematis, terencana dan berkelanjutan. 

3. Penguatan tata kelola administrasi LPMP dilaksanakan oleh Sub 

Bagian Umum yang meliputi urusan perencanaan, keuangan, 

kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, 

kerumahtanggaan LPMP.   Tata kelola dilakukan secara transparan 

dan akuntabel dengan pelibatan publik dalam seluruh aspek 

pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan. 

Pelibatan publik adalah memaksimalkan pelibatan publik dalam 

seluruh aspek pengelolaan kebijakan yang berbasis data, riset, dan 

bukti lapangan; membantu penguatan kapasitas tata kelola, 

mengembangkan koordinasi dan kerjasama di tingkat provinsi dan 

kabupaten/kota di DKI Jakarta; mewujudkan birokrasi yang menjadi 

teladan dalam tata kelola yang bersih, efektif, dan efisien. 

Pelibatan publik secara aktif dan terintegrasi diharapkan mampu 

meningkatkan kualitas pendidikan, terutama hasil penjaminan mutu 

pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. 

 

C. Tujuan Strategis LPMP DKI Jakarta  

Rumusan tentang tujuan dan sasaran strategis adalah untuk 

menggambarkan ukuran-ukuran terlaksananya misi dan tercapainya visi. 

Tujuan strategis LPMP DKI JakartaTahun 2015-2019 adalah sebagai 

berikut: 

Tabel 2.1. Tujuan Strategis LPMP DKI Jakarta 

KODE TUJUAN STRATEGIS  

 T1 Pengembangan peta mutu dan penghitungan indeks efektifitas 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah 

T2 Pengembangan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan 
menengah 

T3 Peningkatan supervisi dan fasilitasi satuan pendidikan dasar dan 
pendidikan menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan 

T4 Peningkatan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan 

T5 Penguatan tata kelola penjaminan mutu pendidikan 

 

Penjelasan dari masing-masing tujuan strategis yang akan dicapai dalam 

periode 2015-2019 adalah sebagai berikut: 
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1. Tujuan Strategis 1: Pengembangan peta mutu dan penghitungan 

indeks efektifitas pendidikan dasar dan menengah 

Penjaminan mutu pendidikan adalah kegiatan sistemik dan terpadu 

oleh satuan atau program pendidikan, penyelenggara satuan atau 

program pendidikan, pemerintah daerah, pemerintah, dan 

masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan dalam rangka 

menaikkan tingkat kecerdasan kehidupan bangsa melalui pendidikan. 

Salah satu jenis kegiatan penjaminan mutu pendidikan adalah 

pemetaan mutu satuan pendidikan.  

Berdasarkan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan, LPMP 

melaksanakan pemetaan mutu pendidikan dasar dan menengah 

melalui serangkaian kegiatan yang salah satu tahapan adalah 

penyusunan instrumen. Hal ini dimaksudkan untuk menghasilkan 

peta mutu yang valid (sahih) dan reliabel (dapat dipercaya). 

Pemetaan ini diharapkan dapat berfungsi ganda sebagai acuan dalam 

melakukan evaluasi diri di tingkat sekolah serta sekaligus memetakan 

mutu pendidikan pada tingkat pusat maupun daerah.  

Hasil dari peta mutu tahun berjalan dan tahun sebelumnya dilakukan 

penghitungan indeks efektifitasnya agar diketahui capaian mutu 

pendidikan dasar dan menengah meningkat atau menurun setiap 

tahunnya. 

2. Tujuan Strategis 2: Pengembangan sistem informasi mutu 

pendidikan dasar dan menengah 

Sistem informasi diartikan secara teknis adalah serangkaian 

komponen yang saling terkait yang mengumpulkan (atau 

menelusuri), memproses, menyimpan dan mendistribusikan 

informasi guna mendukung pengambilan keputusan dan kontrol di 

dalam suatu organisasi.  

Berdasarkan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan, LPMP 

melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi 

publik tentang mutu pendidikan dasar dan menengah. Hal ini sejalan 

dengan Undang-UndangNomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik yang menyatakan bahwa instansi publik 

diamanatkan untuk menyediakan atau memberikan informasi publik 

melalui media penyebaran informasi terkecuali jenis informasi yang 
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mendapat pengecualian undang-undang.  Sistem informasi yang 

dikembangkan dan dikelola LPMP dilakukan melalui serangkaian 

kegiatan sehingga menghasilkan informasi mutu pendidikan dasar 

dan menengah yang kredibel (dapat dipercaya) dan akuntabel (dapat 

dipertanggungjawabkan). 

 

3. Tujuan Strategis 3: Peningkatan supervisi dan fasilitasi satuan 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam pencapaian 

standar nasional pendidikan 

Supervisi pendidikan merupakan tindak lanjut dari hasil pemetaan 

mutu dimana satuan pendidikan yang masih berada di bawah SNP 

memerlukan  pembinaan yang berupa bimbingan atau tuntunan ke 

arah perbaikan mutu pendidikan pada umumnya dan peningkatan 

mutu pembelajaran pada khususnya melalui konsultasi, mentoring 

and coaching, dan kegiatan sejenis.  

Paradigma penjaminan mutu pendidikan sebagaimana tertulis dalam 

Permendiknas Nomor 63 Tahun 2009 Pasal 3 dinyatakan bahwa 

penjaminan mutu pendidikan menganut paradigma pendidikan untuk 

semua yang bersifat inklusif dan tidak mendiskriminasi peserta didik 

atas dasar latar belakang apapun. Oleh karena itu, supervisi juga 

dilakukan pada satuan pendidikan yang menyelenggarakan 

pendidikan inklusi. 

 

Selain kegiatan supervisi pendidikan, hasil pemetaan mutu juga 

digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan fasilitasi penjaminan 

dan peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar 

dan menengah dalam ekosistem pendidikan. Fasilitasi yang dimaksud 

adalah proses mempermudah, melayani, memperlancar sesuatu 

kegiatan untuk mencapai tujuan. Meningkatkan kapasitas pendidik, 

tenaga kependidikan dan satuan pendidikan untuk mencapai SNP 

dengan cara mentransfer pengetahuan dan ketrampilan. 

 

4. Tujuan Strategis 4: Peningkatan kerja sama di bidang penjaminan 

mutu pendidikan 

Kemitraan merupakan hubungan kerjasama berbagai pihak yang 

strategis, berdasar prinsip saling membutuhkan, saling mendukung, 

dan saling menguntungkan dengan disertai pembinaan dan 
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pengembangan. Dalam kegiatan penjaminan mutu pendidikan perlu 

dilakukan kemitraan dengan stakeholders dunia pendidikan sebagai 

upaya perluasan dan percepatan pencapaian penjaminan mutu di 

provinsi.  

 

Kegiatan kemitraan dan kerjasama yang dilakukan tidak menutup 

kemungkinan juga dilakukan bersama pihak swasta yang bergerak 

dalam memajukan pendidikan dasar dan menengah. 

 

Peran LPMP dalam kemitraan dapat sebagai narasumber, advisor 

ataupun pelaksana kegiatan. Sedangkan bidang kemitraan yang 

dilakukan dapat berupa Mapping (School, Teacher, Student); Asesor 

PKG; Bimtek; Pendampingan; Pelatihan; Penilaian; Sosialisasi maupun 

Seminar. 

 

5. Tujuan Strategis 5: Penguatan tata kelola penjaminan mutu 

pendidikan 

Penguatan tata kelola administrasi melalui sistem manajemen mutu 

dilakukan untuk memperkokoh dan mendukung seluruh kegiatan 

penjaminan mutu termasuk pengelolaan keuangan. 

Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja 

bertujuan untuk menjaga agar (a) mutu laporan keuangan sesuai 

dengan peraturan keuangan yang berlaku, dan (b) tingkat 

pencapaian akuntabilitas pengelolaan kinerja dalam kategori baik, 

yaitu dengan cara peningkatan efisiensi dan efektivitas perencanaan 

dan pelaksanaan program kerja dan anggaran serta pengembangan 

koordinasi dan kerjasama antar seksi/subbag.  

Di samping itu, pembenahan tata kelola administrasidiharapkan 

dapat memberikan layanan prima, mewujudkan tata kelola yang 

bersih, efektif dan efisien, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan 

transparansi dengan melibatkan publik dalam seluruh aspek 

pengelolaan kebijakan berbasis data, riset, dan bukti lapangan.  

 

D. Sasaran Strategis LPMP DKI Jakarta  

Untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis dalam 

peningkatan mutu pendidikan dasar dan mengah yang efektif, efisien, 

transparan, dan akuntabel serta penguatan pelibatan publik, diperlukan 
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sejumlah Sasaran Strategis (SS) yang menggambarkan kondisi yang 

dicapai pada tahun 2019. Selanjutnya, ditetapkan Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis (IKSS) untuk mengukur apakah sasaran strategis dapat 

mengkonfirmasi tujuan strategis yang akan dicapai pada masa depan 

(tahun 2019). Sasaran strategis untuk tingkat ketercapaian masing-masing 

tujuan adalah sebagai berikut: 

1. Terwujudnya tujuan strategis 1 (T1): Pengembangan peta mutu  dan 

penghitungan indeks efektifitas pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah ditandai dengan tercapainya sasaran strategis berikut: 

Tabel 2.2. Sasaran Strategis  
Pengembangan Peta Mutu dan Penghitungan Indeks Efektifitas 

Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah 

Kode Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis (IKSS) Tahun 2019 

Target s.d 

Tahun 2019 

S.S.1 

 

Meningkatnya 

penjaminan mutu 

pendidikan di seluruh 

jenjang pendidikan 

dasar melalui 

pemetaan mutu dan 

penghitungan indeks 

efektifitas 

1.a. Persentase SD yang 

dipetakan mutunya  

1.b. Persentase SD yang 

meningkat indeks 

efektifitasnya  

100 % 

 

 

95 % 

2.a. Persentase SMP yang 

dipetakan mutunya  

2.b. Persentase SMP yang 

meningkat indeks 

efektifitasnya  

100 % 

 

95 % 

 

S.S.2 

 

Meningkatnya 

penjaminan mutu 

pendidikan di seluruh 

jenjang pendidikan 

menengah melalui 

pemetaan mutu dan 

penghitungan indeks 

efektifitas 

1.a. Persentase SMA yang 

dipetakan mutunya  

1.b. Persentase SMA yang 

meningkat indeks 

efektifitasnya  

100 % 

 

95 % 

1.a. Persentase SMK yang 

dipetakan mutunya  

1.b. Persentase SMK yang 

meningkat indeks 

efektifitasnya  

100 % 

 

95 % 

 
2. Terwujudnya tujuan strategis 2 (T2): Pengembangan sistem 

informasi mutu pendidikan dasar dan menengah ditandai dengan 
tercapainya sasaran strategis berikut: 
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Tabel 2.3. Sasaran Strategis 

Pengembangan Sistem Informasi Mutu Pendidikan Dasar  
dan Menengah 

 

Kode Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis (IKS) 

Target s.d 

Tahun 2019 

S.S.3 Tata kelola Ditjen 

Dikdasmen yang 

baik 

Data pendidikan dasar dan 

menengah yang akurat, 

berkelanjutan dan terbarukan 

92% 

 

3. Terwujudnya tujuan strategis 3 (T3): Peningkatan supervisi dan 

fasilitasi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam 

pencapaian standar nasional pendidikan ditandai dengan 

tercapainya sasaran strategis berikut: 

Tabel 2.4. Sasaran Strategis  

Peningkatan Supervisi dan Fasilitasi Satuan Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah dalam Pencapaian Standar Nasional 

Pendidikan 

Kode 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Sasaran 

Strategis (IKSS) 
Target s.d 

Tahun 2019 

S.S.4 Meningkatnya 
penjaminan mutu 
pendidikan di 
seluruh jenjang 
pendidikan dasar 
melalui supervisi 
dan fasilitasi 
satuan 
pendidikan 

1. Persentase SD yang 
telah disupervisi dan 
difasilitasi dalam 
pencapaian SNP 

80 % 

2. Persentase SMP yang 
telah disupervisi dan 
difasilitasi dalam 
pencapaian SNP 

80 % 

S.S.5 Meningkatnya 
penjaminan mutu 
pendidikan di 
seluruh jenjang 
pendidikan 
menengah 
melalui supervisi 
dan fasilitasi 
satuan 
pendidikan 

1. Persentase SMA yang 
telah disupervisi dan 
difasilitasi dalam 
pencapaian SNP 

80 % 

2. Persentase SMK yang 
telah disupervisi dan 
difasilitasi dalam 
pencapaian SNP 

80 % 
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4. Terwujudnya tujuan strategis 4 (T4): Peningkatan kerja sama di 

bidang penjaminan mutu pendidikan ditandai dengan tercapainya 

sasaran strategis berikut: 

 
Tabel 2.5. Fungsi  LPMP 

Peningkatan Kerja Sama di Bidang Penjaminan Mutu Pendidikan 
 

Kode Fungsi LPMP 

Indikator Kinerja 
Sasaran Strategis 

(IKSS) 
 

Target s.d 
Tahun 2019 

S.S.6 Pelaksanaan kerja 
sama di bidang 
penjaminan mutu 
pendidikan 

Satuan pendidikan 
yang telah disupervisi 
dan dan difasilitasi 
dalam pencapaian SNP 

4 kegiatan 

 
5. Terwujudnya tujuan strategis 5 (T5): Penguatan tata kelola 

penjaminan mutu pendidikan ditandai dengan tercapainya sasaran 

strategis berikut: 

 

Tabel 2.6. Sasaran Strategis 
Penguatan Tata Kelola Penjaminan Mutu Pendidikan 

 

Kode Sasaran Strategis 
Indikator Kinerja 

Sasaran Strategis (IKSS) 

Target s.d 
Tahun 2019 

S.S.7 Tata kelola Ditjen 
Dikdasmen yang baik 

Nilai minimal SAKIP 
LPMP DKI Jakarta 

81 

S.S.8 Terselenggaranya 

Layanan Dukungan 

Manajemen Teknis Di 

Lingkungan Ditjen 

Dikdasmen 

Layanan Dukungan 
Manajemen Eselon I 

1 Layanan 

Layanan Internal 
(Overhead) 

1 Layanan 

Layanan Perkantoran 1 Layanan 

 

E. Tata Nilai LPMP DKI Jakarta  

Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta menyadari bahwa visi 

dan misi dapat terwujud apabila didukung dengan penerapan tata nilai 

yang sesuai dan mendukung usaha-usaha pelaksanaan misi dan 

pencapaian visi. Tata nilai merupakan dasar sekaligus arah bagi sikap dan 

perilaku seluruh pegawai dalam menjalankan tugas. Tata nilai juga akan 

menyatukan hati dan pikiran  seluruh pegawai dalam usaha mewujudkan 
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layanan prima pendidikan  bermutu dan berdaya saing. Tata nilai yang 

dimaksud adalah integritas, kebersamaan, religius, profesional, dan 

transparansi atau dapat disingkat dengan akronim IKE REPOT. 

Kelima butir tata nilai lembaga tersebut berasal dari masukan 25 peserta 

workshop sebagai representasi pegawai LPMP DKI Jakarta.  Dengan 

mengambil masukan nilai-nilai dari pendapat pegawai, maka tata nilai 

yang akan dibakukan akan berurat akar di hati dan pikiran pegawai, 

sehingga ada rasa memiliki dan tanggung jawab melaksanakannya.  

Tata nilai LPMP DKI Jakarta dapat dimaknai sebagai berikut: 

1. Integritas adalah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan 

dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan, atau dengan 

kata lain konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip.  Unsur 

integritas seperti kedisiplinan, tanggung jawab, taat aturan, dan 

loyalitas.  Pegawai yang memiliki integritas akan melaksanakan tugas, 

fungsi, hak dan kewajibannya dengan penuh tanggung jawab.  

2. Kebersamaan adalah rasa keterikatan yang terbentuk karena rasa 

kekeluargaan atau persaudaraan, lebih dari sekedar bekerja sama 

atau hubungan kerja biasa.  Unsur penyusunnya seperti kekeluargaan, 

sopan santun, saling menghargai, komunikasi yang lancar dan efektif, 

demokratif, berkeadilan, saling menghormati, sehati dan sepikir, 

tidak egois, rendah hati, dan rela berkorban.  Apabila nilai 

kebersamaan ini dapat diterapkan di lembaga, maka membuat 

suasana kerja akan kondusif bagi tercapainya prestasi puncak. 

3. Religius adalah sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan 

ajaran agama yang dianutnya.  Unsur religius seperti keikhlasan, 

keteladanan, ketulusan, berahlak mulia, moralitas, percaya 

(keimanan), etis, berkarakter, dan tanpa pamrih.  Nilai religius akan 

membuat pegawai melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan 

didasari nilai ibadah, sehingga selain dampak duniawi, pekerjaannya 

juga berdampak dengan bertambahnya pahala dirinya. 

4. Profesional adalah sikap melaksanakan pekerjaan dengan mematuhi 

peraturan dan norma-norma yang berlaku baik tertulis maupun tidak 

tertulis dan melaksanakan pekerjaannya tersebut dengan sebaik-

baiknya.  Unsur profesional antara lain kreatif, kerja keras, inovatif, 

dan belajar tiada henti.  Nilai profesional tentu wajib dimiliki oleh 
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pegawai dalam melaksanakan tugasnya sehari-hari. 

5. Transparansi adalah keterbukaan atas semua tindakan dan kebijakan 

yang diambil oleh pemimpin lembaga.  Nilai penyusunnya seperti 

kejujuran dan keterbukaan.  Terlebih sekarang era keterbukaan, tidak 

ada yang ditutup-tutupi, kecuali yang bersifat rahasia negara.  

Transparansi akan membuat pegawai akan merasa memiliki, tidak 

saling curiga, dan terpenuhinya rasa keadilan, sehingga menimbulkan 

iklim kerja yang baik. 
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BAB III 

CAPAIAN KINERJA 5 TAHUN (2015 – 2019) 
 

LPMP DKI Jakarta sebagai ujung tombak Kemendikbud ditingkat provinsi, 

memiliki tugas melaksanakan penjaminan mutu pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah di provinsi berdasarkan kebijakan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan (Permendikbud RI  Nomor 14 Tahun 2015). Dalam 

melaksanakan tugas tersebut, LPMP menyelenggarkan fungsi: 

a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah; 

b. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah; 

c. Supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam 

pencapaian standar nasional pendidikan;  

d. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan 

dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan; 

e. Pelaksanaan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan; dan 

f. Pelaksanaan urusan administrasi LPMP.  

Sejalan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi di atas, LPMP DKI Jakarta 

memiliki struktur dan tata kerja sebagai berikut: 

 

 

Gambar 3.1. Struktur Organisasi LPMP DKI Jakarta 
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Berdasarkan tugas dan fungsi di atas, LPMP DKI Jakarta memiliki fungsi 

strategis di provinsi sebagai berikut: 

1. Melaksanakan pengukuran, pemetaan mutu, melakukan supervisi 

secara berkelanjutan dalam pencapaian standar mutu pendidikan 

nasional serta kinerja pendidik dan tenaga kependidikan pada 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah di Provinsi DKI Jakarta;  

2. Mengembangkan sistem Informasi mutu pendidikan dasar dan 

menengah dan memfasilitasi penyebaran informasi melalui berbagai 

sarana pendidikan dan pelatihan;  

3. Memfasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan 

pendidikan dasar dan menengah dalam rangka pencapaian standar 

mutu pendidikan nasional; 

4. Meningkatkan kemitraan dan pelayanan publik di sektor pendidikan. 

 

Peran LPMP DKI Jakarta dalam meningkatkan penjaminan mutu pendidikan 

untuk seluruh jenjang pendidikan di Provinsi DKI Jakarta merupakan bagian dari 

pelaksanaan pembangunan pendidikan nasional. Program-program yang 

dilaksanakan LPMP DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) telah 

memberikan kontribusi positif dalam mendukung tercapainya delapan standar 

nasional pendidikan (8 SNP) di satuan pendidikan Provinsi DKI Jakarta.  

 

A. PROGRAM KERJA 5 TAHUN (2015-2019) 

 
Berdasarkan peta bisnis proses LPMP, maka rangkaian kegiatan penjaminan 

mutu pendidikan di satuan pendidikan dasar dan menengah di DKI Jakarta 

dilaksanakan dalam sebuah siklus yang berkelanjutan melalui tahapan 

pemetaan, fasilitasi, supervisi, pengolahan dan pemanfaatan data dan 

informasi pendidikan, kemudian kembali lagi ke tahap awal yaitu pemetaan.   
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Gambar 3.2. Peta Bisnis Proses LPMP DKI Jakarta 

 

Pelaksanaan fungsi penjaminan mutu Pendidikan di DKI Jakarta dilaksanakan 

secara sinergis, tidak hanya di dalam internal LPMP DKI Jakarta, melainkan juga 

bersama bergandeng-tangan dengan Pemda DKI Jakarta, dalam hal ini adalah 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Tidak kalah penting adalah kerjasama 

atau keterlibatan dengan unit utama atau satker lainnya seperti BAN, Balitbang, 

Puspendik, dan P4TK.  

 

Pengembangan jejaring juga dilakukan LPMP dengan melibatkan anggota 

masyarakat, komite sekolah, serta instansi swasta seperti Asia Foundation, 

Provisi Education, Forum Lingkar Pena, BICorner, dan Tempo.Co. Pelibatan 

komunitas tersebut adalah bukti bahwa penjaminan mutu pendidikan 

merupakan tanggung jawab bersama dan hanya akan berhasil jika semua unsur 

tersebut bergerak dan bekerja-sama dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

 

Secara ringkas, upaya-upaya penjaminan mutu Pendidikan yang telah 

dilaksanakan LPMP DKI Jakarta dalam kurun waktu 5 tahun (2015-2019) dapat 

dipaparkan sebagai berikut: 
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1. Pemetaan Mutu Pendidikan  

a. Pemetaan 

Pada tahun 2015, belum ada aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan. 

Namun, LPMP DKI Jakarta sudah mengembangkan Aplikasi Evaluasi 

Diri Sekolah (EDS) dalam format excel yang mengadopsi 

instrumen/borang akreditasi. Dengan menggunakan Aplikasi EDS ini, 

sekolah dapat melakukan evaluasi diri dengan mudah dan mengetahui 

kekuatan dan kelemahan sekolah. Hasil EDS dapat digunakan oleh 

sekolah sebagai bahan persiapan menghadapi akreditasi.  

 

Tahun 2016 merupakan tahun pertama pemetaan mutu sekolah 

dengan menggunakan aplikasi Pemetaan Mutu Pendidikan yang 

terintegrasi dengan Dapodik. Kegiatan diawali dengan pelatihan 

Fasilitator Nasional, Fasilitator Daerah, hingga Bimbingan Teknis Bagi 

Pengawas Dan Operator Sekolah. Kegiatan ini melibatkan unsur Dinas 

Pendidikan, Pengawas Sekolah, Operator Sekolah, Widyaiswara dan 

Staf LPMP DKI Jakarta. Hasil kegiatan pemetaan mutu pendidikan 

adalah berupa rapor mutu satuan pendidikan, peta mutu wilayah 

kabupaten/Kota dan Provinsi. Rapor mutu sekolah dianalisis oleh 

satuan pendidikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja sekolah 

dan bahan supervisi oleh pengawas sekolah. Sedangkan hasil analisis 

peta mutu wilayah menjadi bahan untuk menyusun kebijakan dan 

program/kegiatan pada tingkat pemerintah daerah. 

 

Pada tahun 2017, partisipasi sekolah dalam mengisi instrumen PMP 

lebih meningkat. Hasil analisis rapor mutu sekolah khususnya di 

sekolah model mulai dimanfaatkan langsung dalam menyusun RKAS 
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sehingga RKAS lebih bisa menjawab kebutuhan sekolah sehingga tepat 

sasaran. 

 

Pada tahun 2018 sinergi antara LPMP DKI Jakarta dengan Dinas 

Pendidikan DKI Jakarta telah berjalan dengan sangat baik sehingga 

tingkat partisipasi pengisian Pemetaan Mutu Pendidikan dapat 

mencapai 100%.  Diharapka, pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan di 

tahun 2019 akan lebih mudah untuk digunakan karena sudah daring. 

Butir pertanyaan dalam instrument PMP pun sudah direviu sehingga 

kuantitasnya berkurang dari semula 790 butir menjadi 218 butir.  

 

Berikut adalah rerata capaian 8 SNP berdasarkan raport mutu dalam 

rentang waktu tahun 2016-2018 (data tahun 2019 belum ada). Hasil 

Pemetaan Mutu Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 s.d 2018 sebagai 

berikut: 

 

 
Grafik 3.1. Rerata capaian SNP tahun 2016, 2017 dan 2018 Jenjang SD 
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Grafik 3.2. Rerata capaian SNP tahun 2016, 2017 dan 2018 Jenjang SMP 

 

 
Grafik 3.3. Rerata capaian SNP tahun 2016, 2017 dan 2018 Jenjang SMA 

 

 
Grafik 3.4. Rerata capaian SNP tahun 2016, 2017 dan 2018 Jenjang SMK 

 
 
 

5,42 4,91 5,26 4,34
3,1

4,94

4,52 3,95

5,72 5,55 6,18

5,87
3,99

4,22
5,51

5,16,13 5,73 6,25

5,78 3,29
3,96

5,15
5,32

0

2

4

6

8

Perbandingan Rerata Capaian SNP Jenjang SMP 
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, 2017 dan 2018

2016 2017 2018

5,95 5,24 5,47 4,62
3,63

5,4

5,04
3,96

5,78
5,32

6,22 6,01
4,2

4,39
5,56 4,716,27

5,45 6,29 5,9
3,36 4,57

5,23
5,01

0

2

4

6

8

Perbandingan Rerata Capaian SNP Jenjang SMA 
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, 2017 dan 2018

2016 2017 2018

4,98 5,26 5,19 4,39
3,24

3,83
4,56 3,9

5,89
5,53

6,39 5,9
3,9

3,41

5,7
5,456,11

5,5 6,23 5,85
3,21

3,08

5,12
5,7

0
2
4
6
8

Perbandingan Rerata Capaian SNP Jenjang SMK 
Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016, 2017 dan 2018

2016 2017 2018



RENSTRA LPMP DKI JAKARTA TAHUN 2015-2019 
(Revisi 3, Juli 2019) | 
 

23 

 
Kesimpulan rerata capaian SNP: 

SNP (2017-2018) SD SMP SMA SMK 

Kompetensi Lulusan turun naik naik naik 

Isi turun naik naik turun 

Proses turun naik naik turun 

Penilaian Pendidikan turun turun turun turun 

PTK turun turun turun turun 

Sarana & Prasarana Pendidikan turun turun naik turun 

Pengelolaan Pendidikan turun turun turun turun 

Pembiayaan naik naik naik naik 
 

Tabel 3.1.Rerata capaian SNP 2017-2018 

 
Penurunan capaian standar kompetensi lulusan, isi, proses, 

penilaian, pengelolaan dan pembiayaan dipengaruhi oleh banyak 

faktor. Salah satunya adalah valid/tidaknya data yang diinput. 

Tahun 2016 banyak sekolah yang menyerahkan tugas pengisian 

data mutu kepada operator sekolah, dan banyak data yang tidak 

sesuai kondisi sekolah. Tahun 2017 mulai kesadaran sekolah untuk 

menginput data sesuai kondisi riil. Tahun 2018 rata-rata sekolah 

sudah menginput data secara langsung di laptop/komputer 

dengan responden yang sesuai, sehingga data valid. Untuk data 

standar PTK, standar Sarpras, dan standar pembiayaan sebagian 

masih menggunakan data tahun 2017 dimana masih banyak 

ditemukan data yang tidak lengkap. Ketidaklengkapan data ini 

mempengaruhi hasil raport mutu sekolah dalam aplikasi PMP. 

Pada tahun  2018, sekolah  rata-rata  telah memperbaiki dan 

menginput data Dapodik yang terkini sampai dengan Bulan 

Oktober 2018.     

 

Manfaat Pemetaan Mutu Pendidikan 

a. Bagi Pemerintah 
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Terpetakannya mutu satuan pendidikan yang valid dan 

berkualitas sebagai bahan penyusunan kebijakan dan 

program/kegiatan pada level nasional. 

b. Bagi Dinas Pendidikan 

Terpetakannya mutu satuan pendidikan yang valid dan 

berkualitas sebagai bahan penyusunan kebijakan dan 

program/kegiatan pada tingkat provinsi dan Kab/kot di 

Provinsi DKI Jakarta. 

c. Bagi Satuan Pendidikan 

Memiliki profil/raport mutu capaian kinerja sekolah terhadap 

8 SNP yang dapat digunakan untuk: 

 Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan sekolah.  

 Fokus dalam menentukan program prioritas sesuai analisis 

kebutuhan. 

 Menyusun RKAS (Rencana Kerja dan Anggaran Sekolah) 

berdasarkan hasil analisis rapor mutu sesuai kebutuhan. 

 

b. Pemantauan Ujian Nasional (UN) 

Pemantauan UN merupakan bagian dari pemetaan mutu pendidikan. 

LPMP DKI Jakarta melaksanakan pemantauan pelaksanaan UN pada 

tahun 2016-2019 untuk jenjang SD, SMP, SMA, dan SMK.  

 

Grafik 3.5 Sekolah Sasaran Pemantauan UN Tahun 2016 s.d. 2019 
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Pada tahun 2016, kegiatan dilakukan di Rayon/sub rayon sebagai Titik 

Simpan Akhir bahan UN paper based test. Hasil pemantauan secara 

sampling yang dihimpun menyatakan bahwa UN telah berjalan sesuai 

Prosedur Operasional Standar Pelaksanaan Ujian Nasional.  

 

Pada tahun 2017 s.d. 2019 seluruh SMP, SMA dan SMK di DKI Jakarta 

telah melaksanakan UN berbasis computer (UNBK). Hal ini 

berpengaruh terhadap pola pemantauan yang tidak lagi berbasis 

Rayon/Sub Rayon namun sampling dengan mempertimbangkan 

proporsi tiap wilayah Kab/Kota. Selain memantau pelaksanaan UN, 

LPMP juga melakukan pemantauan USBN pada jenjang SD sesuai 

dengan POS UN dan USBN. Pemantau didorong untuk lebih menggali 

informasi tentang kemudahan dan kendala pelaksanaan UNBK dan 

USBN. 

 

a. Penyusunan Modul Penjaminan Mutu  

Pada Tahun 2015, LPMP DKI Jakarta menyusun Modul Penjaminan 

Mutu Pendidikan yang terdiri dari 2 seri:   

 Seri Pengembangan Dokumen Mutu Pendidikan yang terdiri 

dari: Manual Mutu, Prosedur Mutu dan Petunjuk Kerja. 

 Seri Audit Mutu Internal yang terdiri dari: Perencanaan Audit 

Mutu Internal, Pelaksanaan Audit Mutu Internal, dan Pelaporan 

dan Tindak Lanjut Hasil Audit Mutu Internal. 

Modul tersebut digunakan sebagai bahan pelatihan dan 

pendampingan Unit Penjaminan Mutu di Satuan Pendidikan. Output 

kegiatan ini adalah tersusunnya modul sebagai panduan bagi satuan 

pendidikan dalam mengimplementasikan penjaminan mutu 
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pendidikan, khususnya dalam pengembangan dokumen mutu satuan 

pendidikan dan pelaksanaan audit mutu internal. 

 
b. Pengembangan Sekolah Model 

Kegiatan sekolah model bertujuan untuk membina sekolah yang dapat 

menjadi sekolah acuan bagi sekolah lain di sekitarnya dalam penerapan 

penjaminan mutu pendidikan secara mandiri. Pada tahun 2016, sekolah 

model diarahkan untuk menyusun dokumen audit mutu sekolah. 

 

Grafik 3.6 Sasaran Sekolah Model (SPMI) Tahun 2016 s.d. 2019 

 

Seluruh sekolah sasaran mendapatkan dana bantuan pemerintah yang 

digunakan untuk pembiayaan kegiatan pendampingan di sekolah. 

Besaran bantuan pemerintah dari tahun ke tahun bervariasi, yaitu 

tergantung kemampuan anggaran LPMP DKI Jakarta. Mengacu pada 

Juknis Sekolah Model, batas minimal bantuan pemerintah adalah Rp. 

10 juta. Pada tahun 2016, bantuan pemerintah yang diserahkan setelah 

penandatanganan MoU adalah sebesar Rp 10 juta, tahun 2017 sebesar 

Rp16.5 juta s.d Rp20 juta, sedangkan pada tahun 2018 dan sebesar Rp 

20 juta bagi setiap sekolah model SPMI. 
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Grafik 3.7 Sasaran Sekolah Imbas SPMI Tahun 2017 s.d. 2019 

 

Pada tahun 2107, sekolah imbas dilibatkan pada saat kegiatan 

pendampingan di sekolah model meskipun hanya sebagai peserta. 

Patut diapresiasi, beberapa skolah imbas juga turut aktif menganalisis 

raport mutu sekolah masing-masing, melakukan verifikasi, dan 
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rendah. Pengawas sekolah, dalam hal ini berperan penting karena 
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sekolah model sehingga sosialisasi dan penerapan SPMI dapat 

menjangkau sasaran yang lebih luas dan lebih cepat. Berangkat dari 

pengalaman tersebut, maka di tahun 2018 partisipasi sekolah imbas 

menjadi lebih aktif pada saat pendampingan di sekolah model, yaitu 

ikut membedah raport mutu dan menggunakannya sebagai basis 

perencanaan perbaikan atau peningkatan mutu sekolah berdasarkan 8 

SNP. Tahun 2019, sekolah imbas dilibatkan dalam kegiatan Diseminasi 

Pelaksanaan Pendampingan Sekolah SPMI di sekolah, setelah 
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Sedankan unsur TPMPD (Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah)  

dilibatkan pada saat proses pendampingan di sekolah sebagai 

fasilitator daerah/narasumber dalam proses pendampingan di sekolah 

bersama pengawas sekolah sebagai pendamping.  

 

 

       Gambar 3.3 Penandatanganan MoU LPMP DKI Jakarta dengan Dinas  

               Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

 

Tahun 2018 menjadi tonggak penting sinergitas antara LPMP DKI 

Jakarta dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yaitu dengan 

penandatanganan kesepakatan bersama (MoU) untuk mewujudkan 

Penjaminan Mutu Pendidikan pada seluruh satuan pendidikan di 

Provinsi DKI Jakarta. Penandatangann MoU yang disaksikan oleh 

Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud 

dilaksanakan pada saat pembukaan kegiatan Gendong Jamu (Gerakan 

Mendorong Penjaminan Mutu Pendidikan) di Aula Mitra Nusantara. 

Gendong Jamu merupakan moment untuk mempublikasikan secara 

langsung hasil-hasil pendampingan dan prestasi-prestasi yang diraih 

oleh sekolah model SPMI yang dibina LPMP DKI Jakarta.  
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Sekolah model bermetamorfosa menjadi “Sekolah SPMI” di tahun 2019 

sebagai respon terhadap kebijakan menghilangkan kastanisasi 

sekolah.  

 

 
Gambar 3.4 Prestasi Pendampingan Sekolah Model SPMI Tahun 2018 

 

Berikut ini adalah prestasi Sekolah Model SPMI yang diraih dalam kurun 

waktu pembinaan tahun 2016 s.d 2018: 
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1. Seluruh sekolah model telah menerapkan SPMI (sistem 

penjaminan mutu internal) 

2. Sekolah menunjukkan peningkatan mutu secara berkelanjutan dan 

terukur, dibuktikan dengan kenaikan pada indikator mutu di 

standar berikut: 

No Indikator Mutu  
pada Standar 

Peningkatan 
Sekolah Model 

1 Isi, proses dan penilaian  ≥ 90 % 
meningkat  

2 Pendidik dan tenaga kependidikan (PTK) ≥ 90 % 
meningkat  

3 Sarana prasana, pembiayaan dan 
pengelolaan 

≥ 90 % 
meningkat  

 Tabel 3.2 Prosentase Peningkatan Capaian Indikator pada Standar             
     Nasional Pendidikan di Sekolah Model 
 

3. 80 % sekolah model meningkat prestasi akademik dan non akademik 

selama menjadi sekolah model SPMI. 

4. Seluruh sekolah model telah mengimbaskan proses pelaksanaan 

SPMI kepada masing-masing 5 sekolah imbas (kecuali sekolah model 

yang di Kepulauan Seribu). 

5. Terjadi integrasi antara Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), 

program Literasi dan Kemampuan abad 21 

6. Melakukan pemenuhan mutu dengan berbagai program inovasi yang 

menjadi praktik baik bagi sekolah lainnya.   

7. Sekolah model SPMI di provinsi DKI Jakarta secara umum telah 

mampu melaksanakan SPMI dan mengimbaskan ke sekolah lainnya, 

namun masih perlu didorong untuk dapat menerapkan secara 

mandiri, bertahap, dan berkelanjutan.  

 

2. Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan  

Dalam menunaikan salah satu fungsinya, LPMP memfasilitasi berbagai 

upaya peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan dasar 

dan menengah berdasarkan hasil analisis raport mutu sekolah.    
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Berikut ini adalah capaian kinerja fasilitasi peningkatan mutu pendidikan 

yang dilakukan dalam kurun waktu tahun 2015-2019 dengan pembiayaan 

dari DIPA: 

1) Penyelenggaraan Implementasi Kurikulum 2013 Tahun 2013 – 2018. 

Pelaksanaan implementasi Kurikulum 2013 adalah pemberian 

bimbingan teknis operasional perencanaan, pelaksanaan, dan 

evaluasi pelaksanaan Kurikulum 2013 secara riil sesuai dengan 

kebutuhan kepada sekolah terutama guru dan kepala sekolah 

yang dilaksanakan oleh Instruktur Kabupaten/Kota (IK).  

 

Tabel 3.3   Sekolah Sasaran Fasilitasi Implementasi Kurikulum 2013  
          Tahun 2015 s.d. 2018 Jenjang SD/SMP/SMA/SMK 

 

Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SD di Provinsi DKI Jakarta 

telah terlaksana 100% dengan rincian 525 SD pelaksana 

Kurikulum 2013 Tahun 2015, 1089 SD Pelaksana Kurikulum 2013 

Tahun 2017 dan 744 SD pelaksana Kurikulum 2013 Tahun 2018.  

Sehingga pada tahun 2018 ini 2.358 SD di Provinsi DKI Jakarta 

telah siap melaksanakan Kurikulum 2013.  

 

Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMP di Provinsi DKI 

Jakarta telah terlaksana 100%. Dimulai tahun 2015, 70 SMP sudah 

melaksanakan Kurikulum 2013. Dilanjutkan pada tahun 2016 204 

SMP, Tahun 2017 402 SMP dan Tahun 2018 371 SMP sehingga 

pada tahun 2018  1.047 SMP di Provinsi DKI Jakarta telah siap 

melaksanakan Kurikulum 2013.  
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Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMA di Provinsi DKI 

Jakarta telah terlaksana 100% dengan rincian 306 SMA pelaksana 

Kurikulum 2013 tahun 2015, 32 SMA pelaksana Kurikulum 2013 

tahun 2016 dan 145 SMA pelaksana Kurikulum 2013 tahun 2017. 

Implementasi Kurikulum 2013 Jenjang SMK di Provinsi DKI 

Jakarta telah terlaksana 100% dengan rincian 90 SMK pelaksana 

Kurikulum 2013 tahun 2015, 54 SMK pelaksana Kurikulum 2013, 

329 sasaran mandiri tahun 2016 dan 173 SMK pelaksana 

Kurikulum 2013 tahun 2017. 

 

Berikut ini adalah infografis tahapan kegiatan fasilitasi 

peningkatan mutu pendidikan berdasarkan SNP yang dilakukan 

oleh LPMP DKI Jakarta melalui kegiatan Bimtek Kurikulum 2013: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.5 Alur Tahapan Kegiatan Fasilitasi Kurikulum 2013 
 

2) Penyelenggaran Penguatan bagi Sekolah Dasar Rujukan Tahun 

2016 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mewujudkan sekolah dasar yang 

memiliki budaya mutu dalam memberikan layanan prima dan 

menjadi benchmark (patok duga) bagi sekolah lain di sekitarnya 

serta jadi acuan bagi pembinaan para pemangku kepentingan. 

Adapun jumlah sasaran yang telah mengikuti program ini adalah 6 

sekolah dasar, yang tersebar di 6 wilayah DKI Jakarta. 

 

3) Penyelenggaraan Penguatan Mutu Pendidikan bagi Sekolah Dasar 

Induk Zona Tahun 2019. 

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengembangkan Sekolah Dasar 

Induk Zona mengarah kepada terselenggaranya layanan 
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Pendidikan Dasar yang berkualitas melalui pemenuhan 8 Standar 

Nasional Pendidikan (SNP). Tahapan pengembangan SD Induk 

Zona yang dilakukan antara lain: (1) memantapkan penataan dan 

pengembangan SD Induk Zona melalui penguatan kapasitas, 

sehingga mampu mengoptimalkan upaya pemenuhan standar 

nasional pendidikan, (2) menciptakan inovasi dan kolaborasi 

melalui upaya pengimbasan kepada sekolah lain di wilayahnya. 

Adapun jumlah sasaran yang telah mengikuti program ini adalah 11 

sekolah dasar, yang tersebar di 11 wilayah DKI Jakarta. 

 

Selain penyelenggaran kegiatan berbasis DIPA, LPMP juga 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan kerjasama kemitraan. 

Capaian program fasilitasi berbasis kemitraan dalam kurun waktu tahun 

2015-2019 adalah sebagai berikut: 

1) Diklat Calon Kepala Sekolah Dinas Pendidikan Kota Bekasi 

LPMP DKI Jakarta sebagai LP3CKS (Lembaga Penyelenggara 

Program Penyiapan Calon Kepala Sekolah) mendapat kepercayaan 

dari Dinas Pendidikan Kota Bekasi untuk melaksanakan program 

pendidikan dan pelatihan calon kepala sekolah bagi calon yang 

telah dinyatakan layak dalam seleksi akademik. Tujuan dari Diklat 

Calon Kepala Sekolah ini adalah membantu Dinas Pendidikan Kota 

Bekasi dalam mendapatkan calon kepala sekolah yang memiliki 

penguasaan lima kompetensi kepala sekolah/madrasah 

(kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi, dan sosial) dan 

pengembangan keprofesiannya. Adapun jumlah sasaran yang 

telah mengikuti program ini adalah 41 calon kepala sekolah di Kota 

Bekasi. 

2) Diklat Peningkatan Kompetensi Guru dan Kepala Sekolah Yayasan 

Pendidikan Al Kautsar Depok. 

LPMP DKI Jakarta mendapatkan kepercayaan dari Yayasan Al 

Kautsar, Depok untuk meningkatkan kompetensi guru dan kepala 

sekolah di lingkungan Yayasan Al Kautsar melalui Diklat 

Peningkatan Kompetensi Kepala Sekolah dan Guru. Tujuan dari 

pelatihan ini adalah Merevitalisasi peran Kepala Sekolah sebagai 

manager dan meningkatkan kompetensi guru dalam 

mengembangkan pembelajaran abad 21 dan perangkat-perangkat 

penilaiannya serta pengembangan soal-soal soal-soal High Order 

Thinking Skill (HOTS). Adapun jumlah sasaran yang telah mengikuti 
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program ini adalah 41 orang guru dan kepala sekolah Yayasan 

Pendidikan Al Kautsar Depok. 

 

 
Gambar 3.6 Fasilitasi Peningkatan Kompetensi Pendidik dalam  

                      Pengembangan Kurikulum 2013 

 

c.  Supervisi Mutu Pendidikan 

Program supervisi mutu pendidikan ini muncul sebagai output tersendiri 

di dalam struktur penganggaran tahun 2019. Supervisi Mutu adalah 
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proses mengawal upaya peningkatan mutu pada satuan pendidikan oleh 

LPMP bersama dengan Pengawas Sekolah. Tujuan supervisi mutu 

pendidikan ini adalah meningkatnya mutu sekolah melalui penerapan 

SPMI, pelaksanaan PPK, literasi, dan pelaksanaan Kurikulum 2013 

menuju terwujudnya sekolah berbudaya mutu.  

 

Supervisi pendidikan dilaksanakan oleh pengawas sekolah (383 orang) 

pada seluruh jenjang pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Data hasil 

supervisi diinput ke dalam aplikasi e-Supervisi yang terintegrasi dengan 

aplikasi PMP. Sasaran kegiatan supervisi adalah seluruh satuan 

pendidikan di Provinsi DKI sejumlah 4.402 sekolah. 

Pengawas melakukan supervisi pendidikan dengan cara menverifikasi 

rapor mutu sekolah dan menganalisis permasalahan di sekolah, 

memberikan rekomendasi solusi dan mendorong komitmen upaya 

perbaikan dalam perencanaan sekolah, mendampingi melakukan upaya 

peningkatan mutu pendidikan, serta mengevaluasi hasil pelaksanaan 

dan dampaknya terhadap peningkatan layanan pendidikan. Sedangkan 

indikator keberhasilan supervisi pendidikan adalah apabila sekolah 

mampu dan berkomitmen untuk menerapkan sistem penjaminan mutu 

pendidikan, memiliki tim penjaminan mutu pendidikan, meningkatkan 

mutu secara berkelanjutan dan terukur sesuai SNP, serta memiliki 

budaya mutu.  

Rangkaian kegiatan supervise diawali dengan pelatihan Fasilitator 

Nasional, Fasilitator Daerah, Bimbingan Teknis Supervisi Mutu 

Pendidikan, Pelaksanaan Supervisi Mutu Pendidikan, Analisis Hasil 

Supervisi hingga Diseminasi hasil supervisi.  

 

d. Verifikasi Mutu Pendidikan 

a. Pemutakhiran Data Satuan Pendidikan 

LPMP DKI Jakarta mempunyai tantangan dalam memastikan 

tersedianya data pendidikan  dasar dan menengah yang akurat, 

berkelanjutan dan terbarukan. Tidak dipungkiri, dari tahun ke tahun 

ditemukan hasil pemetaan mutu pendidikan yang belum sepenuhnya 

mampu menggambarkan potret kekuatan dan kelemahan kinerja 
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sekolah dalam pemenuhan mutu SNP.  Karena itulah, selama dua tahun 

berturut-turut, LPMP melaksanakan pemutakhiran data satuan 

pendidikan dasar dan menengah di tahun 2018 dan 2019 berdasarkan 

capaian pengisian data dapodik yang masih rendah. Pada tahun 2018, 

sasaran yang dilibatkan sejumlah 284 satuan pendidikan, sedangkan 

tahun 2019 LPMP mengundang 400 sekolah swasta. Penentuan sekolah 

swasta ini sudah berkoordinasi dengan dinas Pendidikan, mengingat 

sekolah negeri sudah ditetapkan sebagai sasaran dengan anggaran dari 

dinas Pendidikan DKI Jakarta. Tujuan pemutakhiran data dapodik ini 

adalah agar data yang valid tersebut dapat dimanfaatkan untuk 

pengisian aplikasi PMP (pemetaan mutu Pendidikan), pelaksanaan 

supervisi mutu pendidikan, serta pengisian RKAS sekolah. 

 

Bimtek Dapodik yang dilaksanakan bertujuan menanamkan pemahaman 

bahwa kelengkapan dan validitas  Dapodik akan berimbas pada Rapor 

Mutu Sekolah.  

 

Hasil dari kegiatan Bimtek yang signifikan memberi perubahan 

keakuratan data, menginspirasi Dinas Pendidikan DKI Jakarta, dalam hal 

ini Pusdatikomdik, untuk melakukan hal serupa terhadap sekolah yang 

belum tercover dalam kegiatan Bimtek tersebut dengan menggunakan 

dana APBD atau dana BOP Sekolah. Hal ini berdampak pada terwujudnya 

percepatan perbaikan kualitas Dapodik sekolah di DKI Jakarta yang 

berjumlah 4.673 sekolah.  

 

Dengan data yang valid, diharapkan pemenuhan anggaran satuan 

pendidikan dapat dialokasikan sesuai kebutuhan sekolah, baik untuk 

penyelenggaraan pembelajaran, peningkatan kompetensi pendidik dan 

tenaga kependidikan juga pemenuhan sarana penunjang sekolah. 
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Gambar 3.7 Alur Pengelolaan Sistem Informasi Mutu Pendidikan 

 
 
Data rekap prosentase Dapodik sekolah yang sudah mengikuti Bimtek 

kualitas data, sasaran 284 sekolah. Data menggambarkan kenaikan 

validitas data. BImtek tahun 2019 akan dilaksanakan bulan Agustus-

September dengan sasaran 400 sekolah swasta diharapkan juga dapat 

meningkatkan validitas data secara signifikan. 

 

 
 

Gambar 3.8 Rerata Validitas Data Dapodik Setelah Fasilitasi  
          Peningkatan Mutu Dapodik  
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Gambar 3.8  Rerata Kenaikan Validitas Data Dapodik Setelah  
     Fasilitasi Peningkatan Mutu Dapodik  

 
Publikasi Data dan Informasi Lembaga 

Tampilan dan layanan web diperbaharui dengan memunculkan 

beberapa  menu dan sub menu layanan yang bisa dimanfaatkan oleh 

pengunjung web baik internal maupun eksternal seperti memunculkan 

rumah belajar, link eksternal dengan pusat, artikel-artikel yang 

dikeluarkan lembaga dalam bentuk e-book, serta layanan terpadu dalam 

bentuk online.  

 

Beberapa perubahan tampilan web LPMP DKI Jakarta dapat terlihat 

sebagai berikut:  

 

 

Juli 2018: ZI-WBK 

 

Juli 2018: Link Aplikasi Internal & 
Eksternal 

JAKARTA
UTARA

JAKARTA
PUSAT

JAKARTA
BARAT

JAKARTA
SELATAN

JAKARTA
TIMUR

37,98

26,97

17,26

36,97

25,71

RERATA KENAIKAN VALIDITAS DATA 



RENSTRA LPMP DKI JAKARTA TAHUN 2015-2019 
(Revisi 3, Juli 2019) | 
 

39 

 

AGUSTUS 2018 : Agenda Kegiatan  
 

 
 OKTOBER 2018 : Peningkatan Mutu 

 
 

JANUARI 2019 : Layanan Informasi Online 
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FEBRUARI 2019 : PUBLIKASI BEST PRACTICE 

 
 

MARET 2019: LINK PENGADUAN ITJEN KEMENDIKBUD DAN UPG 

 

 
      Gambar 3.8 Beberapa Pembaharuan Tampilan Web LPMP DKI  
                Jakarta  
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Pembaharuan tampilan dan layanan web ini mampu meningkatkan 

jumlah kunjungan ke web LPMP DKI. Dapat dikatakan,  kebermanfaatan 

web terus meningkat, yang terlihat dari kunjungan web perhari selalu 

lebih dari 200 orang (dapat dilihat langsung pada web, 

www.lpmpdki.kemdikbud.go.id). 

 

Media Sosial 

LPMP DKI Jakarta juga memanfaatkan media sosial seperti facebook, 

Instagram dan twitter untuk mempublikasikan informasi kegiatan-

kegiatan. Melalui medsos semua kegiatan dan informasi yang 

bermanfaat bagi pelanggan eksternal khususnya guru, siswa, pengawas 

sekolah dan praktisi pendidikan lainnya dapat diterima lebih update. 

Akun medsos LPMP DKI adalah: (IG:lpmp_dki_jkt, facebook: 

@lpmpdkijakarta ) 

 

Media Cetak 

Publikasi informasi dan data melalui media cetak tetap dilakukan LPMP 

DKI mengingat masih terdapat daerah-daerah yang sulit dijangkau 

internet. Media cetak yang rutin diterbitkan antara lain Jurnal Lingkar 

Mutu Pendidikan (JLMP) yang terbit 3 edisi per tahun, Buletin Lentera 2 

edisi dan Buku Statistik LPMP DKI Jakarta terbit 1 tahun sekali.  

 

Unit Layanan Terpadu 

Berdasarkan surat Setjen Kemendikbud  Nomor 2898/A5.4/HM/2018 

tentang Pembentukan Unit Layanan Percontohan ULT di LPMP, LPMP 

DKI Jakarta telah membentuk  ULT untuk layanan pelanggan eksternal. 

Sejak awal tahun 2019 petugas ULT adalah PPNPN yang sesuai 

bidangnya. Diharapkan petugas khusus ULT ini mampu memberikan 
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informasi dengan optimal kepada para pelanggan eksternal yang 

membutuhkan informasi baik yang berkunjung langsung maupun yang 

secara online. 

 

6. Tata Kelola Dukungan Manajemen 

Berdasarkan Permendikbud RI No. 14 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 

Kerja Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, pada pasal 5 (1) huruf b 

Subbagian umum mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan, 

keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, ketatausahaan, kehumasan, dan 

kerumahtanggaan LPMP. Subbagian Umum terdiri dari 7 urusan yang 

kesemuanya  harus dikelola dengan baik sehingga berkontribusi positif 

dalam keterlaksanaan program kegiatan LPMP. Tata kelola manajemen 

tersebut mewujud dalam skor SAKIP yang tinggi.  Konsep peningkatan tata 

kelola manajemen di LPMP DKI Jakarta dapat digambarkan sebagai berikut: 

 
 

Gambar 3.9 Tata Kelola Kelembagaan LPMP DKI Jakarta  
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Hasil dari pengelolaan kelembagaan mewujud dalam pencapaian kinerja 

tujuh urusan di subbag umum dalam kurun waktu 2015-2019 sebagai berikut: 

Urusan Perencanaan 

1. Program Kerja 

Urusan Perencanaan melaksanakan aktivitas penyusunan program 

kerja lembaga dan melakukan analisis dari pelaksanaan program dan 

anggaran tersebut. Secara rinci program kerja Urusan Perencanaan 

dapat disajikan sebagai berikut: 

a. Menyiapkan penyusunan program kerja lembaga 

b. Mengelola alokasi anggaran lembaga 

c. Melaksanakan pengelolaan kinerja lembaga  

2. Kendala dan Tantangan dalam Pelaksanaan Program Kerja 

a. Semangat menyusun perencanaan program dan anggaran 

masih bernuansa parsial 

b. Masih perlunya penyamaan persepsi tentang penyelesaian 

tugas-tugas keorganisasian, seperti menyusun perencanaan 

strategik, melakukan pengendalian dan pengawasan internal 

untuk meminimalisir terjadinya resiko 

c. Perlunya penguatan komitmen untuk sadar bersama-sama akan 

kepentingan lembaga, bukan semata kepentingan individu dan 

kelompok. 

 

Ketepatan layanan penjaminan mutu pendidikan bergantung pada 

kesesuaian program kerja dengan kebutuhan penerima layanan, dalam 

hal ini satuan pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. Karena itu, penyusunan 

program kerja dilakukan dengan mengacu pada kerangka berpikir 

sehingga seluruh anggota organisasi memiliki pemahaman yang sama. 

Penyusunan program kerja di LPMP DKI Jakarta mengikuti alur pemikiran 

(logical framework) berikut ini.  
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Activities

Outputs 
(Es. 2/UPT)

Inputs

Outcomes   
(Es. 1)

Impact 
(K/L)

Problems / 
Needs

Logical Framework

 Alokasi APBN 2015 (52.95 M), 2016 (54,92), 2017 (58,89M), 2018 (59,41), 2019 (54,44)
 Jumlah SDM ASN 115 orang, PPNPN 54 oang. 

 Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu dikdasmen
 Melakukan pemetaan mutu dan supervisi pendidikan di Provinsi DKI Jakarta
 Melakukan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan berbasis peta mutu pendidikan
 Melakukan tata kelola kelembagaan yang profesional

 Tersedianya sistem informasi mutu pendidikan yang valid
 Tersedianya peta mutu pendidikan Provinsi DKI Jakarta
 Terwujudnya peningkatan mutu satuan pendidikan di semua jenjang
 Tersedianya layanan yang cepat, tepat dan berbasis teknologi bagi pelanggan 

internal dan eksternal

Tidak meratanya mutu
satuan pendidikan di 
Provinsi DKI Jakarta

LPMP
Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan
di seluruh jenjang pendidikan

1. Persentase Satuan Pendidikan yang telah dipetakan mutunya
2. Persentase satuan pendidikan yang meningkat indeks

efektifitasnya
3. Persentase satuan pendidikan yang telah disupervisi dan

difasilitasi dalam pencapaian SNP

Dikdasmen
Tata kelola Ditjen Dikdasmen yang baik

1. Data pendidikan dasar dan menengah akurat, berkelanjutan
dan terbarukan

2. Nilai minimal SAKIP Ditjen Dikdasmen sebesar 80 (sangat
baik) pada tahun 2019

Terselenggaranya Layanan Dukungan Manajemen
Teknis di Lingkungan Ditjen Dikdasmen

1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I
2. Layanan Internal (Overhead)
3. Layanan Perkantoran

Meningkatnya kualitas
penjaminan mutu pendidikan di 

seluruh jenjang pendidikan

Terwujudnya seluruh satuan 
pendidikan dasar dan 

menengah yang memenuhi 
SNP di Provinsi DKI Jakarta

Indikator

 
Gambar 4.0 Alur Pemikiran Penyusunan Program LPMP DKI Jakarta  

 

Urusan Keuangan  

1. Program Kerja 

Urusan Keuangan melaksanakan aktivitas penyusunan Laporan 

Pertanggungjawaban Keuangan secara yang baik, transparan dan 

akuntabel berdasarkan system akuntansi instansi. Rincian Tugas 

Urusan Keuangan adalah sebagai berikut:  

a.  Melakukan urusan verifikasi dan pengesahan dokumen pencairan 

anggaran;  

b.  Melakukan urusan pembayaran belanja pegawai, belanja barang, 

belanja modal, dan pembayaran lainnya serta penyusunan bahan 

usul penghentian pembayaran gaji pegawai;  

c.  Melakukan urusan pembukuan dan pertanggungjawaban 

keuangan LPMP;   
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d.  Melakukan penyusunan laporan keuangan di lingkungan LPMP;  

e.   Melakukan penyimpanan & pemeliharaan dokumen Subbag; 

2. Capaian Kinerja 

    3.A. Tindak Lanjut 

 

        Grafik 4.0. Grafik Tindak Lanjut 

 

Hasil Audit yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementrian 

Pendidikan Dan Kebudayaan dan Badan Pemeriksa Keuangan selama 

4 tahun dari Tahun 2015 s.d 2018 ada dua temuan yang harus 

ditindaklanjuti yaitu Temuan Administrasi dan Temuan Pengembalian 

ke Negara yang mana semua temuan tersebut telah ditindaklanjuti 

sesuai peraturan keuangan. 

 

3.B.  Daya Serap Anggaran 

 
        Gambar 4.1. Grafik Daya Serap Anggaran 
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Daya serap selama periode 5 tahun berjalan periode Tahun 

Anggaran 2015 s.d 2017 mengalami kenaikan secara signifikan, 

namun sedikit mengalami penurunan sekitar 3.94%  di tahun 2018 

dikarenakan terjadi pagu minus dalam pembayaran tunjangan 

kinerja pegawai dan belanja modal tidak terserap maksimal.  

 

Urusan Kepegawaian 

Urusan kepegawaian telah menyusun roadmap peningkatan kompetensi 

pegawai LPMP DKI Jakarta dalam jangka waktu 5 tahun sejak 2018 s.d. 

2022. Berikut adalah gambaran ringkas tentang pengelolaan kompetensi 

pegawai tahap awal yang dilaksanakan tahun 2018. Tahap pertama 

merupakan kegiatan dengan tema Peningkatan Soft Skills Pegawai LPMP 

DKI Jakarta yang bertujuan untuk: 

 

1. Langkah awal mapping kondisi pegawai LPMP DKI Jakarta; 

2. Alat untuk mengukur efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas 

pegawai; 

3. Bahan rekomendasi bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan 

pengembangan pegawai. 

Pelaksanaan kegiatan berlangsung dalam dua angkatan, yaitu angkatan I 

tanggal 8– 10 November 2018, dan angkatan tanggal 14 – 16 November 2018 

bertempat di Puri Setiabudi Lembang Jawa Barat. Kegiatan ini 

menghadirkan narasumber/fasilitator yang merupakan Tim Psikolog 

Koperasi Selaras Intelektiva. Sasaran peserta sejumlah 157 orang yang terdiri 

dari ASN dan PPNPN LPMP DKI Jakarta. 

 

Metode pelaksanaan kegiatan mengombinasikan 2 metode, yaitu Metode 

Experiental Learning yang menggunakan alur pembelajaran berdasar teori 

Experiental Learning dari David Kolb. Dimana setiap peserta mendapatkan 
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pengalaman konkrit yang ditindaklanjuti dengan refleksi observatif 

sehingga diharapkan keluar konsep-konsep abstrak yang digeneralisasi dan 

diujikan pada tantangan/simulasi/permainan berikutnya. Metode kedua 

adalah Tuckman Stages yaitu pembentukan kelompok kedalam beberapa 

tahap yaitu forming (pembentukan mindset), storming (perumusan 

karakter), norming (menyadari tujuan bersama, saling memahami dan 

berkomitmen untuk pencapaian target), performing (menjadi sebuah tim 

dalam satu kesatuan), integrating (mengikat komitmen).  

 

 
 

Gambar 4.1 Roadmap Peningkatan Kompetensi Pegawai 

 

Metode pelaksanaan kegiatan mengombinasikan 2 metode, yaitu Metode 

Experiental Learning yang menggunakan alur pembelajaran berdasar 

teori Experiental Learning dari David Kolb. Dimana setiap peserta 

mendapatkan pengalaman konkrit yang ditindaklanjuti dengan refleksi 

observatif sehingga diharapkan keluar konsep-konsep abstrak yang 
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digeneralisasi dan diujikan pada tantangan/simulasi/permainan 

berikutnya. Metode kedua adalah Tuckman Stages yaitu pembentukan 

kelompok kedalam beberapa tahap yaitu forming (pembentukan 

mindset), storming (perumusan karakter), norming (menyadari tujuan 

bersama, saling memahami dan berkomitmen untuk pencapaian target), 

performing (menjadi sebuah tim dalam satu kesatuan), integrating 

(mengikat komitmen).  

 

Selama kegiatan, tim psikolog melakukan observasi yang dilengkapi 

dengan tes psikologi berupa Papi Kostick dan Sosiometri Quesioner. 

Manfaat dari kegiatan ini diperoleh raport mutu personal pegawai yang 

berisi deskripsi kekuatan dan kelemahan setiap pegawai yang dapat 

digunakan sebagai dasar pemetaan kompetensi pegawai. Kendala dalam 

kegiatan ini adalah tingkat partisipasi peserta dalam mengikuti kegiatan 

masih rendah dan kurangnya pemahaman mengenai pentingnya kegiatan 

ini. 

 

Urusan Perlengkapan 

Urusan Perlengkapan merupakan bagian dari Sub Bagian Umum yang 

memiliki tugas fungsi utama dalam pengelolaan Barang Milik Negara, 

yang meliputi pengelolaan administratif maupun fisik sesuai dengan 

peraturan yang berlaku. 

 

Dalam rangka peningkatan kualitas layanan kepada seluruh stakeholder, 

LPMP DKI Jakarta telah melakukan berbagai pengembangan sarana dan 

prasarana, baik pengadaan baru maupun pemeliharaan BMN yang telah 

ada. Sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang terdapat berbagai 

pengembangan sarpras, diantaranya: 
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 Revitalisasi Laboratorium Multimedia dengan pengadaan peralatan 

multimedia seperti komputer, laptop dan LCD sebagai pendukung 

dalam pembelajaran TIK. 

 Penambahan prasarana olah raga dengan membangun gedung olah 

raga indoor yang didalamnya dilengkapi fasilitas untuk olah raga 

bulutangkis, tenis meja, juga sering digunakan untuk latihan silat.  

 Gedung olah raga ini diberi nama Gelora Insan Mandiri (GIM) dan 

diresmikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Prof. 

Muhadjir Effendi pada awal tahun 2019. 

 Peremajaan furniture ruang kerja yang sebelumnya dengan meja 

kursi model lama, diganti dengan furniture dengan model partisi 

sehingga ruang kerja lebih tertata rapih dengan pengaturan yang 

lebih efisien yang tentunya diharapkan berdampak terhadap 

meningkatnya semangat kerja pegawai. 

 Pengadaan sarana prasarana Unit Layanan Terpadu (ULT) yang 

terdiri dari pengadaan furniture dan komputer, yang mendukung 

layanan bagi stakeholder yang datang ke LPMP DKI Jakarta dengan 

mengedepankan kenyamanan dan fungsi. 

 Renovasi Gedung Aula Mitra Nusantara, semula dengan tampilan 

yang dirasa sudah ketinggalan jaman, karena memang sejak 

pembangunan tahun 2004, belum pernah dilakukan renovasi besar, 

sehingga tahun 2018 dilakukan renovasi dengan tampilan yang lebih 

modern. Saat gedung ini selesai direnovasi, diresmikan pula 

penggunaannya oleh Mendikbud bersamaan dengan peresmian 

GIM. 

 Renovasi Gedung Kantor Subbag Umum yang dilaksanakan 

bersamaan dengan renovasi Aula Mitra Nusantara dan Gelora Insan 

Mandiri (GIM) yang peresmiannya pun dilakukan oleh Mendikbud.  
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 Gedung Kantor Subbag Umum merupakan bangunan lama 

peninggalan BPG dulu sehingga secara struktur tidak berubah 

namun dari renovasi ini dilakukan penataan ruang-ruang kerja yang 

lebih luas sehingga pegawai lebih nyaman dalam bekerja. 

 Pengadaan meja bundar untuk ruang Aula sehingga menambah 

layanan bagi pengguna baik internal maupun eksternal dalam 

menggunakan Ruang Aula Mitra Nusantara. 

 Pengadaan komputer bagi pegawai, sejak tahun 2015 telah 

memenuhi kebutuhan sekitar 70% pegawai, dan diharapkan 2-3 

tahun mendatang, seluruh pegawai telah difasilitasi dengan 

komputer di mejanya masing-masing sehingga diharapkan akan 

meningkatkan kinerja pegawai. 

 Pemasangan papan nama ruangan dan gedung, nomor kamar di 

setiap asrama, penunjuk arah dan gambar denah lokasi sehingga 

memudahkan stakeholders yang datang dalam mengidentifikasi 

lokasi yang dituju. 

 Pengadaan rambu dan marka jalan untuk mengatur jalur mobilisasi 

kendaraan sehingga lingkungan lebih tertata rapih dan tertib. 

 Renovasi pagar keliling dengan mengganti pagar yang sebelumnya 

tembok dengan pagar besi mengelilingi seluruh area LPMP DKI 

Jakarta juga merupakan batas tanah yang dimiliki sekaligus sebagai 

salah satu pengamanan aset. 

 Pembangunan tugu selamat datang yang berlokasi di depan pintu 

gerbang yang merupakan identitas lembaga yang terlihat langsung 

oleh para tamu yang datang sehingga menjadi daya tarik tersendiri 

untuk diabadikan dalam foto. 

 Pengadaan dan pengembangan jaringan internet baik kuota dan 

jangkauannya sehingga membantu memudahkan pegawai maupun 



RENSTRA LPMP DKI JAKARTA TAHUN 2015-2019 
(Revisi 3, Juli 2019) | 
 

51 

pengguna eksternal dalam mengakses internet di lingkungan LPMP 

DKI Jakarta dengan jaringan wifi. 

 Penataan kabel-kabel yaang sebelumnya bergelantungan di atas, 

dibuat jalur-jalur yang membuat kabel terlindungi dan tertata rapi 

sehingga lingkungan lebih terlihat indah, walaupun belum semua 

penataan dilakukan.. 

 Pengaspalan jalan di lingkungan LPMP DKI Jakarta sehingga 

lingkungan terlihat lebih indah serta fungsi jalan sebagai akses ke 

setiap titik lokasi lebih optimal yang berdampak pada kepuasan 

pengguna jalan baik internal maupun eksternal. 

 Pembangunan tempat parkir kendaraan roda empat khusus untuk 

kendaraan dinas serta tempat parkir roda dua bagi pegawai maupun 

tamu.  

 Penataan ruang makan untuk pegawai yang memfasilitasi tempat 

makan siang khusus pegawai. Selain itu saat waktu istirahat makan 

siang bisa dijadikan sebagai sarana berkumpul dan bersilaturahmi 

antar pegawai sehingga kebersamaan tetap terjaga. 

 Pengadaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR) yang merupakan 

standar minimal bagi keselamatan pengguna gedung dan 

bangunan. Pengadaannya dilakukan secara bertahap, saat ini baru 

20-30 titik yang terpenuhi, seperti di asrama dan kantor. Harapannya 

ke depan,  LPMP DKI Jakarta dapat memenuhi standar K3 untuk 

gedung perkantoran. 

 Selain pengembangan sarpras dengan pengadaan, tentunya setiap 

saat LPMP DKI Jakarta melakukan pemeliharaan baik 

gedung/bangunan, peralatan mesin dan lingkungan untuk 

mengoptimalkan fungsi serta memperpanjang umur ekonomis, 

sehingga layanan kepada stakeholder tetap terjaga kualitasnya. 
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Urusan Persuratan 

1. Program Kerja 

Tugas urusan persuratan adalah mengelola surat lembaga antara lain 

menerima, mencatat dan memproses surat masuk dan surat keluar 

sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar 

pemrosesan surat berjalan dengan lancar.  Dari tahun 2015 s.d tanggal 

21 Mei 2018 proses kegiatan persuratan masih menggunakan metode 

manual. Sejak tanggal 22 Mei 2018 telah menggunakan sistem e-

Office. 

 

E-Office merupakan layanan aplikasi administrasi perkantoran, 

korespondensi surat menyurat dinas bagi setiap instansi secara 

elektronik. Untuk dapat mengaksesnya, maka alat yang digunakan 

harus terkoneksi dengan jaringan internet.  Alat yang dapat 

digunakan untuk mengakses dapat berupa komputer PC, laptop, 

smartphone, tablet dan lain sebagainya.  

 

E-Office memerlukan petugas sebagai admin, sekretaris dan 

operator. Admin bertugas untuk memasukkan surat masuk, 

membuat, menghapus, menempatkan dan memindahkan data-data 

pegawai sesuai dengan jabatan dan unit kerjanya. Sekretaris bertugas 

membantu atasannya untuk mengecek disposisi surat masuk dan 

mengambil nomor surat keluar. Operator  bertugas mengambil 

nomor surat keluar. Kegiatan persuratan menggunakan program e-

Office ini dimonitoring dan dinilai oleh Pustekkom, kemudian hasilnya 

dilaporkan ke Ditjen Dikdasmen. Pada tahun 2018, LPMP DKI Jakarta 

mendapatkan katagori A, yaitu sudah menggunakan semua fitur surat 

masuk, surat keluar, disposisi kepala dengan jumlah yang rasional. 

 
    Perbedaan Sistem Manual dengan Sistem e-office. 
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   Proses surat masuk 
Manual E-Office 

- Surat masuk dicatat di buku 
surat masuk. 

- Surat masuk di ketik ke sistem e-
office. 

- Surat masuk diberi lembar 
disposisi dan diberikan ke 
Kepala lewat Penata Usaha 
Pimpinan. 

- Surat masuk di approval oleh 
Penata Usaha Pimpinan, untuk 
diteruskan ke Kepala. 

- Lembar disposisi diisi oleh 
Kepala, kemudian Penata 
Usaha Pimpinan 
mengembalikan ke 
persuratan. Persuratan 
meneruskan disposisi ke 
eselon IV dan pegawai. 

- Kepala memberikan disposisi, 
langsung terkirim ke eselon IV 
dan pegawai. Eselon IV dapat 
langsung memberikan disposisi 
ke masing-masing anak buah. 

 
                       Proses surat keluar 

Manual E-office 
Pemberian nomor surat keluar, 
harus dilakukan di persuratan. 

Pemberian nomor surat keluar bisa 
dilakukan di masing-masing urusan 
dan seksi melalui sekretaris dan 
operator. 

 
2. Outcome yang terwujud pada Sasaran Program Kerja 

 Penghematan waktu dalam pembuatan dan proses distribusi. 

 Memberi jaminan keamanan dari terjadinya manipulasi data. 

 Kemudahan pengelolaan dokumen naskah dinas dan 

penggunaannya. 

3. Kesimpulan Umum Hasil Capaian 5 Tahun 

Urusan Persuratan mampu melakukan peran dan tanggung jawab 

dalam mengelola pesuratan lembaga. 

Perpustakaan 

Program kegiatan yang terbilang baru di subbagian umum dalam kurun 

waktu lima tahun ini, diawali di tahun 2018 hingga saat ini adalah 

perpustakaan keliling. Perpustakaan Keliling (Pusling) ini diinisiasi oleh 

kepala LPMP sebagai satu wujud dukungan pada Gerakan Literasi Sekolah 

(GLS). Hal ini selaras dengan salah satu tugas pokok dan fungsi di sub 
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bagian umum yaitu pengelolaan perpustakaan, salah satunya adalah 

layanan bimbingan membaca anak. Hal tersebut juga diperkuat oleh 

program yang dicanangkan pemerintah melalui Kemdikbud yaitu Gerakan 

Literasi Sekolah dan Gerakan Literasi Nasional. Literasi dapat diartikan 

sebagai kemampuan seseorang dalam melihat, memaknai, menerima 

informasi hingga pada tahap mengolah, menganalisa serta kemampuan 

menyampaikan kembali informasi yang ada. Gerakan Literasai juga secara 

umum memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan.  

 

LPMP sebagai kepanjangan tangan dari Kemdikbud berupaya untuk 

mendukung program tersebut dengan mempertimbangkan sumber daya 

yang dimiliki seperti, koleksi buku anak terbaru dalam jumlah yang cukup 

banyak, beberapa SDM yang mumpuni di bidang PAUD DIkdas, serta 

sebuah mobil rescue yang dimodifikasi agar repersentative. Ketiga hal ini 

menjadi titik awal berjalannya kegiatan perpustakaan keliling. Dan 

tentunya diperkuat dengan dukungan pimpinan dan komitmen Tim 

Perpustakaan keliling itu sendiri. 

 

Sekolah-sekolah yang dikunjungi 

Pusling LPMP DKI Jakarta di tahun 2018 masih bersifat uji coba dengan 10 

titik sekolah  sasaran dan 1 titik sekolah non formal yaitu sekolah Masjid 

Terminal (Master) wilayah kota Depok yang menyelenggarakan paket A 

dan paket B. Sepuluh (10) Sekolah sasaran merupakan sekolah model 

SPMI yaitu sekolah yang mendapatkan pendampingan dari LPMP dalam 

menjalankan SPMI , untuk perpustakaan keliling dengan target siswa 

kelas level rendah. 

 

Pada penghujung tahun 2018 tim pusling melakukan kunjungan ke sekolah 

bukan sasaran, bercerita untuk siswa siswi SD Alam yang tengah 
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melakukan kunjungan edukatif di Perpustakaan Kemdikbud, bercerita di 

sekolah Master dan bercerita dalam kegiatan gerakan sosial peduli daerah 

bencana di Lombok. 

 

Kendala kendala yang dihadapi 

Pada saat jadwal kegiatan sangat padat menyebabkan sebagian anggota 

tim pusling berhalangan hadir, sehingga pelaksanaan kurang optimal . 

 

 

Gambar 4.2  Sasaran Kegiatan Mendongeng Perpustakaan Keliling 
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B. TEROBOSAN YANG DILAKUKAN LPMP DKI JAKARTA 

Dalam memastikan terlaksananya Penjaminan Mutu Pendidikan di satuan 

pendidikan dasar dan menengah DKI Jakarta, LPMP DKI Jakarta melakukan 

terobosan dalam rangka percepatan terwujudnya penjaminan mutu 

Pendidikan sebagai berikut. 

 

1. Penguatan jejaring dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 

Penguatan jejaring dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta secara 

formal dilakukan dengan penandatangan Perjanjian Kerjasama (MoU) 

tentang Penjaminan Mutu Pendidikan di DKI Jakarta antara plt. Kepala 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dengan Kepala LPMP DKI Jakarta 

dalam acara Gerakan Mendorong Penjaminan Mutu DKI Jakarta 

(Gendong Jamu DKI Jakarta). Pasca penandatanganan MoU tersebut, 

kegiatan-kegiatan kolaborasi antara Dinas Pendidikan dan LPMP DKI 

Jakarta semakin digiatkan antara lain: 

 Penguatan Tim Penjaminan Mutu Pendidikan Daerah (TPMPD) DKI 

Jakarta.  

Pada masa-masa sebelumnya keterlibatan Pemerintah Daerah 

dalam Penjaminan Mutu Pendidikan belum dioptimalkan, 

meskipun sudah dilaksanakan tapi baru pada tataran koordinasi 

dan permohonan izin ketika ada program yang melibatkan satuan 

pendidikan yang menjadi kewenangan langsung Pemerintah 

Daerah. Kegiatan-kegiatan penjaminan mutu pendidikan secara 

teknis baru melibatkan pengawas sekolah sebagai perpanjangan 

tangan perpanjangan pemerintah daerah.  

 

Dengan dibentuknya TPMPD dan upaya mengoptimalkan 

fungsinya dalam Penjaminan Mutu Pendidikan DKI Jakarta, kini 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta juga terlibat langsung dalam 
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program-program penjaminan mutu pendidikan. TPMPD DKI 

Jakarta terdiri dari unsur-unsur pejabat di lingkungan Dinas 

Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, yang kemudian secara langsung 

mengikuti penguatan SDM bagi TPMPD melalui berbagai 

bimbingan teknis. Terobosan ini menjadi sangat penting karena 

telah terbukti semakin eratnya jalinan koordinasi dan rasa memiliki 

yang sama, baik LPMP DKI Jakarta maupun Dinas Pendidikan 

Provinsi DKI Jakarta terhadap program-program penjaminan mutu 

pendidikan DKI Jakarta. 

 Pendampingan implementasi SPMI di satuan pendidikan oleh 

TPMPD.  

Setelah memperoleh penguatan tentang penjaminan mutu 

pendidikan, para unsur pejabat di lingkungan DKI Jakarta tidak lagi 

hanya sekedar memperoleh laporan/tembusan tentang upaya-

upaya peningkatan mutu yang dilakukan oleh sekolah sasaran 

penjaminan mutu pendidikan, tapi bahkan ikut terlibat secara 

langsung dengan melaksanakan pendampingan bagi setiap 

sekolah sasaran, sesuai dengan jadwal pendampingan yang telah 

disepakati. Keterlibatan langsung TPMPD dalam pendampingan 

telah mendongkrak semangat sekolah sasaran dalam 

mengimplementasikan SPMI, dan secara perlahan menggerus 

paradigma negatif yang masih tersisa, bahwa ternyata SPMI 

bukanlah program tambahan dari pemerintah pusat yang bersifat 

sementara. 

 Kolaborasi Penyusunan Daftar Kegiatan Peningkatan Mutu dalam 

Menu E-RKAS 

Dalam rangka membangun sistem pendidikan yang komprehensif, 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta telah membangun sistem 

Elektronik-Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah (E-RKAS) yang 
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terintegrasi dengan sistem penganggaran Dinas Pendidikan 

Provinsi DKI Jakarta dalam jaringan. LPMP DKI Jakarta, khususnya 

seksi Pemetaan Mutu dan Supervisi, turut memberikan kontribusi 

penting dalam menyusun daftar kegiatan peningkatan mutu dalam 

sistem E-RKAS. Daftar kegiatan tersebut merupakan menu 

kegiatan-kegiatan peningkatan mutu pendidikan yang dapat dipilih 

oleh satuan pendidikan, untuk dimasukkan ke dalam RKAS sesuai 

dengan kebutuhan peningkatan mutu satuan pendidikan 

berdasarkan rapor mutu sekolah.  

 

Terobosan yang penting untuk digarisbawahi adalah, didalam 

daftar kegiatan peningkatan mutu telah terdapat pilihan kegiatan 

yang terkait dengan seluruh siklus SPMI. Hal ini menjadi pendorong 

positif bagi seluruh satuan pendidikan di DKI Jakarta untuk 

mengimplementasikan siklus SPMI, karena tiap tahap kegiatan 

dalam siklus SPMI telah terakomodir secara eksplisit dalam daftar 

kegiatan peningkatan mutu E-RKAS. 

 Sosialisasi Penyusunan E-RKAS berbasis Rapor Mutu 

Bidang Perencanaan dan Penganggaran Dinas Pendidikan Provinsi 

DKI Jakarta mengadakan kegiatan sosialisasi penyusunan E-RKAS 

bagi seluruh satuan pendidikan negeri  di DKI Jakarta. Kegiatan 

yang dilangsungkan secara bertahap tersebut telah melibatkan 

LPMP DKI Jakarta untuk memberikan penguatan tentang 

implementasi SPMI, terkait dengan penganggaran yang kemudian 

diterjemahkan ke dalam E-RKAS satuan pendidikan.  

2. Pengembangan jejaring dengan pemangku kepentingan lainnya. 

Dalam penjaminan mutu pendidikan, keterlibatan pemangku kepentingan 

lainnya sangat penting untuk percepatan peningkatan mutu. Beberapa 

jejaring yang telah dikembangkan adalah dalam bidang literasi, yaitu: 
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 Asia Foundation, sebagai donatur yang memberikan paket buku 

bacaan dalam rangka menyukseskan GLS khusunya di sekolah 

model dan memberikan pelatihan membaca nyaring bagi Tim 

Fasilitator Daerah, Pengawas, Kepala Sekolah, dan TPMPS sekolah 

model khususnya pada jenjang Pendidikan Dasar. 

 Tempo.co, sebagai narasumber dalam kegiatan Pelatihan 

Jurnalistik bagi Siswa Sekolah Model, Penyusunan Potret Sekolah 

Model 

 Forum Lingkar Pena, sebagai Narasumber dan Reviewer Penulisan 

Best Practice Sekolah Model 

 Provisi Education, sebagai donatur yang memberikan paket buku 

bacaan dalam rangka menyukseskan GLS khusunya di sekolah 

model. 

3. Pendampingan Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian  Kurikulum 

2013, dengan metode lesson study, yang bertujuan untuk mendorong 

peningkatan capaian standar nasional pendidikan khususnya pada 

standar proses pendidikan dengan memperkuat implementasi Kurikulum 

2013. Penggunaan metode ini sangat efektif dampaknya karena 

berimplikasi langsung pada pembelajaran siswa.  

Keberhasilan program ini mendorong pengawas berkomitmen untuk 

melakukan pendampingan pembelajaran dan penilaian Kurikulum 2013 

dengan pola yang sama di sekolah sasaran di wilayah binaan secara 

mandiri. Sementara itu kepala sekolah sasaran merasa menemukan pola 

supervisi yang efektif untuk meningkatkan mutu pembelajaran dengan 

mengukuhkan keinginan untuk melanjutkan program lesson study melalui 

kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Sekolah /MGMPS.  

4. Pendampingan Budaya Mutu Sekolah Dasar  

Fasilitasi ini bertujuan mendorong sekolah-sekolah yang sudah mencapai 

8 SNP (sekolah rujukan) untuk mengimbaskan praktik-praktik baik, 
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dengan fokus utama pengimbasan tentang Manajemen Berbasis Sekolah 

(MBS), Proses Pembelajaran, Ekstrakurikuler dan Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK).  

Hasil dari fasilitasi ini sangat diapresiasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi DKI 

Jakarta karena turut mengharumkan nama Provinsi DKI Jakarta pada 

Lomba Budaya Mutu Sekolah Tingkat Nasional yang dilaksanakan oleh 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di  Solo pada tanggal 23 s.d 16 

Oktober 2018 dimana sekolah binaan LPMP DKI Jakarta meraih prestasi 

yang membanggakan. 

5. Mengembangkan Program Pembelajaran dan Penilaian K13 

Program ini merupakan pengembangan pembelajaran dan penilaian 

Kurikulum 2013 dengan mengirim widyaiswara LPMP DKI Jakarta ke 

satuan pendidikan untuk memastikan dan memantau keterlaksanaan 

peningkatan pembelajaran di kelas. Setiap widyaiswara mendampingi 6 

sekolah dengan durasi kunjungan per sekolah 6 kali kunjungan, dengan 

jumlah total sekolah sebanyak 84 sekolah. 

6. Percepatan Pembelajaran Berbasis IT 

Meningkatkan ketrampilan satuan pendidikan dalam menggunakan 

sumber belajar berbasis IT dengan mengirim PTP LPMP DKI Jakarta ke 

satuan pendidikan untuk memandu penggunaan sumber belajar berbasis 

IT guna peningkatan pembelajaran di kelas. Setiap PTP mendampingi 12 

sekolah dengan durasi kunjungan per sekolah 2 kali kunjungan, dengan 

jumlah total sekolah sebanyak 60 sekolah. 

7. Pemutahiran Data Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah 

Telah dilakukan selama 2 tahun berturut-turut, yaitu tahun 2018 dengan 

sasaran 284 sekolah, dan tahun 2019 dengan sasaran 400 sekolah. 

Program ini terbukti mampu meningkatkan validitas data Dapodik yang 

pada akhirnya mempengaruhi kualitas raport mutu sekolah pada aplikasi 

PMP. 
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8. Membangun sebuah sistem yang mensinergikan tiga tim teknis 

pendukung pelaksanaan SAKIP. 

9. Membuat program-program terobosan sebagai bentuk optimalisasi 

pelaksanaan efisiensi anggaran. 

10. Pengelolaan nomor surat keluar bisa dilakukan masing-masing seksi dan 

urusan lewat sekretaris dan operator, kecuali untuk urusan pengadaan. 

11. Pembangunan kerjasama dengan SEAMOLEC dalam rangka memberikan 

fasilitasi peningkatan mutu pendidikan di bidang IT. 

12. Terbentuknya layanan ULT pada tahun 2017 dengan petugas khusus. 

13. Pembangunan ZI WBK yang berhasil melakukan 33 macam perubahan 

14. Perolehan Skor SAKIP terbaik selama 3 tahun berturut-turut 

 

 

C. INOVASI YANG DICIPTAKAN  

1. Pengembangan Aplikasi SPMI yang diperuntukkan bagi satuan 

pendidikan, yang bertujuan untuk memudahkan sekolah dalam 

mendokumentasikan kegiatan SPMI dan memudahkan LPMP dalam 

memantau pelaksanaan SPMI khusunya di sasaran sekolah SPMI. 

2. Standardisasi program pemenuhan mutu dalam pelaksanaan 

pendampingan SPMI di sekolah sasaran. 

3. Penyelenggaraan Program Pengembangan Budaya Mutu Sekolah 

Dasar  

Kegiatan ini dilaksanakan sejak 2017 s.d. 2019 yang dimaksudkan untuk 

melakukan penyebarluasan praktik baik yang sudah dilakukan oleh 

sekolah rintisan maupun sekolah rujukan kepada sekolah-sekolah di 

sekitarnya. Jumlah sasaran yang telah mengikuti program ini adalah 60 

sekolah dasar, yang tersebar di 6 wilayah DKI Jakarta. 
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4. Penyelenggaraan Program Pengembangan Pembelajaran dan 

Penilaian  

Kegiatan ini ini dilaksanakan sejak 2018 s.d. 2019 ditujukan bagi sekolah-

sekolah yang sudah mengimplementasikan Kurikulum 2013 namun 

masih memiliki capaian standar pembelajaran dan standar penilaian 

belum mencapai SNP. Program ini merupakan keberlanjutan dari 

Implementasi Kurikulum 2013 di sekolah sasaran. 

5. Perpustakaan Keliling 

Kiprah perpustakaan keliling dalam menggiatkan literasi sekolah, 

menumbuhkan budaya baca dan mendorong tumbuhnya cinta budaya 

bangsa dilakukan melalui kegiatan mendongeng ke sekolah-sekolah 

sasaran sejak tahun 2018 - sekarang. Perpustakaan juga ikut andil 

beberapa kegiatan yang diselenggarakan Kemendikbud. Kepedulian 

kepada sesame mendorong LPMP DKI untuk melakukan aksi trauma 

healing pasca gempa di Lombok dan aksi tanggap bencana tsunami di 

selat sunda banten tahun 2018. 

6. Mendisain logical framework untuk menjaga fokus ketercapaian tugas 

dan fungsi lembaga. 

7. Mendisain format distribusi kinerja di setiap bagian untuk memastikan 

seluruh elemen dalam lembaga ini berfungsi bersama dalam rangka 

mencapai tujuan Lembaga. 

8. Menggunakan format telaah staf sebagai alat pengambilan kebijakan 

bagi KPA dan PPK dalam setiap usulan program/kegiatan. 

9. Menyusun rancangan SKP bagi PPNPN di LPMP DKI Jakarta. 

10. Menyusun roadmap peningkatan kompetensi pegawai 2018-2022. 

11. Mereviu POS seksi/urusan secara berkala setiap tahun, dan diunggah 

ke web LPMP DKI Jakarta. 
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12. Pembinaan dan pelestarian pencak silat tradisi, yang berpuncak pada 

kegiatan Festival Pencak Silat Tradisi Tingkat Pelajar SD dan SMP se-

Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020 & 2021. 

 

D. KENDALA DAN TANTANGAN DALAM PELAKSANAAN PROGRAM KERJA 

Berikut ini adalah kendala dan tantangan yang dihadapi LPMP DKI Jakarta 

dalam melaksanakan tugas dan fungsi penjaminan mutu pendidikan: 

 Pemahaman satuan pendidikan terhadap Standar Nasional Pendidikan 

masih bervariasi.  

 Masih perlunya koordinasi dan sinkronisasi program kegiatan dengan 

stake holder terkait khususnya Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta 

agar kegiatan penjaminan mutu dan supervisi mutu pendidikan dapat 

mencapai hasil yang optimal. 

 Perlunya penguatan komitmen untuk sadar bersama-sama akan 

kepentingan kemajuan pendidikan, bukan semata kepentingan 

sekolah, Dinas Pendidikan, maupun Kementerian. 

 Terdapat kebijakan Dinas Pendidikan yang belum selaras dengan SNP 

karena disesuaikan dengan kondisi  daerah. 

 Perlu komitmen yang kuat dari sekolah untuk menerapkan SPMI 

sehingga tidak merasa terbebani.  

 Terjadi rotasi, pensiun,  dan demosi terhadap anggota TPMPS yang 

sudah memahami SPMI.   

 Penguasaan IT yang belum merata pada pengawas dan pendamping, 

serta tidak adanya pengalaman manajerial menyebabkan kurang 

optimal dalam mendampingi sekolah. 

 Masih terdapat pengisian data Dapodik yang tidak lengkap. 

 Waktu pelaksanaan kegiatan yang berbenturan dengan kegiatan lain 

yang diselenggarakan instansi pendidikan lainnya menyebabkan 

adanya ketidakhadiran peserta.  
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 Kurangnya SDM fasilitator untuk melayani kegiatan yang bermuatan 

materi khusus seperti implementasi Kurikulum 2013.  

 Kendala substansi materi ini dihadapi oleh stakeholder yaitu satuan 

pendidikan (kepala sekolah dan guru) dalam mengimplementasikan 

Kurikulum 2013 adalah dalam menyusun perangkat pembelajaran dan 

penilaian Kurikulum 2013 yang mengembangkan kecakapan Abad 21, 

penguatan pendidikan karakter dan literasi.  

 Terdapat lembaga pendidikan yang juga melakukan proses 

peningkatan mutu di satuan pendidikan sehingga para widyaiswara 

banyak yang mendapat tugas dari lembaga pendidikan tersebut. Untuk 

menghadapi tantangan  ini, LPMP mendesain kegiatan yang bersifat 

rutin untuk dilaksanakan widyaiswara dengan memantau dan 

memelihara pengembangan pembelajaran sebagai bagian dari proses 

peningkatan mutu di satuan pendidikan. 

 Semangat menyusun perencanaan program dan anggaran masih 

bernuansa parsial. 

 Masih perlunya penyamaan persepsi tentang penyelesaian tugas-tugas 

keorganisasian, seperti menyusun perencanaan strategik, melakukan 

pengendalian dan pengawasan internal untuk meminimalisir terjadinya 

resiko. 

 Perlunya penguatan komitmen untuk sadar bersama-sama akan 

kepentingan lembaga, bukan semata kepentingan individu dan 

kelompok. 

 Keterbatasan bandwidth internet terkadang menyebabkan kegiatan 

kurang optimal. 

 Perlu terus proaktif mencari dan mempelajari peraturan keuangan 

terbaru. 

 Aplikasi Keuangan yang sering berubah. 
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BAB IV 

 
DESKRIPSI IMPLEMENTASI PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN  

LPMP DKI JAKARTA 
 

Secara singkat, pemetaan mutu dan supervisi pendidikan yang telah dilakukan 

dalam lima tahun terakhir (2015-2019) telah memberikan kontribusi manfaat 

dalam melaksanakan penjaminan mutu pendidikan di provinsi DKI Jakarta. Hal 

ini dapat dilihat dari semakin meningkatnya kualitas layanan satuan pendidikan 

di provinsi DKI Jakarta.  

 

Dalam hal capaian standar nasional Pendidikan, terlihat dengan semakin 

banyaknya satuan pendidikan yang berada pada kategori capaian Menuju SNP 

4, dan semakin rendahnya jumlah satuan pendidikan yang berada pada kategori 

menuju SNP 3 ke bawah. Tabel di bawah ini menggambarkan tingkat kualitas 

layanan sekolah yang dikategorikan dalam 5 (lima) tingkatan yaitu Menuju SNP 

1, Menuju SNP 2, Menuju SNP 3, Menuju SNP 4 dan SNP. 

 

Kategori Batas Bawah Batas Atas 

Menuju SNP 1 0 2,04 

Menuju SNP 2 2,05 3,7 

Menuju SNP 3 3,71 5,06 

Menuju SNP 4 5,07 6,66 

SNP 6,67 7 

  
Tabel 3.4 Kategori Pencapaian SNP di Satuan Pendidikan   
  

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan 

LPMP sudah mengacu pada raport mutu satuan yang merupakan hasil kegiatan 

pemetaan mutu pendidikan. Data raport mutu tersebut dikoordinasikan ke 

Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta melalui rapat koordinasi untuk dipilih dan 

ditetapkan sebagai sasaran kegiatan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan.  
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Sepanjang tahun 2015 s.d. 2019, sinergi antar seksi Pemetaan Mutu dan 

Supervisi, Seksi Sistem Informasi dan Seksi Fasilitasi Peningkatan Mutu 

Pendidikan telah berwujud dalam optimalnya program kerja LPM PDKI Jakarta. 

Pelaksanaan kegiatan fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan bagi sekolah-

sekolah di DKI Jakarta jenjang SD/SMP/SMA/SMK sudah dilakukan dengan 

maksimal, baik yang merupakan program prioritas nasional seperti Sekolah 

Sasaran Kurikulum 2013, Sekolah SPMI, Sekolah Rujukan, Sekolah Induk Zona, 

dan Sekolah Budaya Mutu.  

 

Sedangkan pemanfaatan data mutu pendidikan bagi stakeholder sebagai bahan 

pengambilan kebijakan dalam penyusunan perencanaan peningkatan mutu 

pendidikan berdasarkan 8 SNP, yang menjadi output pengelolaan sistem 

informasi lembaga antara lain adalah: raport mutu sekolah, rekomendasi 

program kegiatan dalam bentuk katalog program peningkatan mutu 

pendidikan berbasis web yang merupakan hasil  analisis raport mutu sekolah, 

buku analisis data tahun 2017 & 2018, media cetak berupa buku, jurnal, bulletin, 

serta berbagai sumber pembelajaran dan data yang diunggah di web LPMP DKI 

Jakarta.  

 
     

    Tabel 3.5 Jumlah Sasaran Bimtek Pemutakhiran Data Dapodik   
 

SD SLB SMP SMA SMK SD SLB SMP SMA SMK

Tahun 2018 Tahun 2019

30
0

21 1 4 30 15 10 5 1

29

0

20
4

4 25 10 5
5 1

30

0

19
4

4
50 25 10

10 2

30

2

19
4 4 40 20 10

15 2

29
2

15 5 4 55 25 10 16 2
0 0 0 0 0 1 1 0 0 0

SASARAN BIMTEK PEMUTAHIRAN DATA DAPODIK

JAKARTA UTARA JAKARTA PUSAT JAKARTA SELATAN

JAKARTA BARAT JAKARTA TIMUR KEP. 1000
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Dukungan layanan manajemen secara umum sudah berkontribusi dalam 

kelancaran pelaksanaan tugas fungsi lembaga, dimana urusan perencanaan 

menjaga performa lembaga yang mampu bersaing secara baik dengan lembaga 

lainnya. Urusan keuangan berkinerja baik sesuai aturan yang berlaku, akuntabel 

yang mampu meminimalisir temuan yang mengakibatkan kerugian negara.  

 

Demikian pula urusan persuratan yang dengan adanya e-office terbukti mampu 

menghemat waktu dalam pembuatan dan proses pengiriman surat, memberi 

jaminan keamanan dari terjadinya manipulasi data, serta kemudahan 

pengelolaan dokumen data naskah dinas dan penggunaannya.  

 

Urusan Perlengkapan juga sudah memberikan kontribusi positif pengelolaan 

Barang Milik Negara, yang meliputi pengelolaan administratif maupun fisik 

sesuai dengan peraturan yang berlaku, maupun dalam melakukan berbagai 

pengembangan sarana dan prasarana, baik pengadaan baru maupun 

pemeliharaan BMN yang telah ada sebagai upaya peningkatan kualitas layanan 

kepada seluruh stakeholder, LPMP DKI Jakarta.  

 

Urusan kepegawaian, yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan sumber 

daya paling penting dalam sebuah organisasi yaitu manusia, sudah merancang 

roadmap pengembangan kompetensi pegawai, serta melaksanakan tugas rutin 

ketatalaksanaan.  

 

Urusan perpustakaan dan rumah tangga pun telah memberikan kontribusi 

dalam pelayanan internal maupun eksternal melalui capaian kinerja dalam 

kurun waktu 2015-2019.  
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Grafik. 4.2  Pengunjung Unit Layanan Terpadu   
 

Data yang diperolah dari ULT (Unit Layanan Terpadu) yang menjadi pintu 

pertama pelayanan data dan  informasi menunjukkan beragamnya kebutuhan 

mitra LPMP DKI Jakarta. Karena itu, petugas ULT yang merupakan PPNPN 

ditingkatkan kompetensinya dengan melakukan magang di BKLM, serta 

dilibatkan dalam kegiatan kelembagaan. Untuk mengoptimalkan kinerja ULT, 

lembaga telah melakukan beberapa perbaikan sarana yang wajib disediakan 

seperti: akses khusus bagi mitra penyandang disabilitas, penyediaan sarana 

seperti kursi roda, serta handreel di beberapa lokasi. 

 

Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat per Respodnen ULT yang diukur per 

Juni 2019 dari 9 unsur pelayanan menunjukkan skor 86,38 (sangat baik): 

No Unsur Pelayanan 
Nilai 

Rata-rata 

U1 Persyaratan Pelayanan 

86,38 

U2 Prosedur Pelayanan 

U3 Waktu Pelayanan 

U4 Biaya/Tarif 

U5 Produk Spesifikasi Pelayanan 

U6 Kompetensi Pelaksana 

U7 Perilaku Pelaksana 

U8 Maklumat Pelayanan 

U9 
Penanganan Pengaduan, Saran dan 
Masukan 

       Tabel 3.6 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan ULT 
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Selain itu, LPMP DKI Jakarta juga sudah melakukan kerjasama kemitraan 

dengan Yayasan Pendidikan, LPTK, maupun unit utama lainnya seperti 

SEAMEO, LP2KS, The Asia Foundation, Tempo Media Group, BICorner, ProVisi 

Education, APISI, Forum Lingkar Pena, dan Media Guru dalam rangka 

memberikan layanan fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan yang optimal.   
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BAB V 

P E N U T U P 
 

Rencana strategis LPMP DKI Jakarta Tahun 2015-2019 merupakan  perencanaan 

dan  arah bagi pemangku kepentingan untuk berperan aktif dalam 

pembangunan sumber daya manusia pendidikan dan kebudayaan. Renstra 

LPMP DKI Jakarta memuat visi, misi, kebijakan, tujuan strategis, sasaran 

program dan indikator  kinerja program bidang pendidikan dasar dan 

menengah yang dijabarkan dalam program dan kegiatan tahunan yaitu mulai 

Tahun 2015 hingga Tahun 2019.  

 

Pada periode Tahun 2015-2019 kebijakan perencanaan program dan kegiatan 

serta penganggaran berbasis kinerja di lingkungan LPMP DKI Jakarta diarahkan 

pada: 

1. Pemetaan mutu satuan pendidikan dasar dan menengah dalam 

pencapaian Standar Nasional Pendidikan  

2. Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan 

dasar dan menengah 

3. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan 

menengah dalam pencapaian standar nasional pendidikan 

4. Fasilitasi peningkatan mutu pendidikan terhadap satuan pendidikan 

dasar dan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan  

5. Meningkatkan kerja sama di bidang penjaminan mutu pendidikan  

6. Meningkatkan tata kelola administrasi LPMP  

 

Seluruh kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis LPMP DKI Jakarta ini 

harus tetap terarah  dan terencana dalam mencapai sasaran yang telah 
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ditetapkan dalam indikator kinerja serta efisien dalam pengelolaan pembiayaan 

dan realisasi anggaran. 

 

KESIMPULAN  

 Secara umum, pemetaan mutu pendidikan dan supervisi yang telah 

dilaksanakan LPMP dalam rentang waktu 5 tahun terakhir mampu mencapai 

target terpetakannya satuan pendidikan hingga 100%, serta data yang 

terverifikasi mutu pendidikannya hingga 100%. 

 Pelaksanaan proses verifikasi dan validasi satuan pendidikan sudah 

terlaksana sesuai dengan perencanaan yang sudah ditetapkan, terutama 

pada tahun 2018 yaitu tercapainya data yang akurat dan terbarukan sebesar 

94.43%. 

 Media Publikasi online sudah jauh mengalami perubahan dan memberikan 

informasi yang cakupannya lebih luas. 

 Media publikasi berbentuk cetakan Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan LPMP 

DKI dapat memfasilitasi tenaga pendidikan untuk meningkatkan 

pemahaman teknik penulisan karya ilmiah. Dan Bulletin Lentera dapat 

menyampaikan informasi kepada pihak ekternal tentang dunia pendidikan. 

 Secara umum, perencanaan mampu menunaikan peran dan tanggung 

jawabnya yang dapat terukur dari capaian serapan anggaran selama 5 tahun 

dan Skor SAKIP yang terus meningkat dalam kurun 5 tahun tersebut. 

 Secara umum, Urusan Keuangan mampu meningkatkan daya serap yang 

ditargetkan dalam 5 tahun. 

 Urusan Persuratan mampu melakukan peran dan tanggung jawab dalam 

mengelola pesuratan lembaga. 
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RANCANGAN PROGRAM KERJA LPMP DKI JAKARTA UNTUK RENSTRA 

2020-2024 

 

Berdasarkan gambaran pencapaian kinerja 5 tahun selama kurun waktu 2015-

2019, masih terdapat beberapa catatan untuk perbaikan pada tahap berikutnya. 

Sangat diperlukan semangat menyusun perencanaan program dan anggaran 

yang utuh, bermanfaat, dan memberdayakan seluruh unsur organisasi.  Selain 

itu, diperlukan juga penyamaan persepsi dan penguatan komitmen tentang 

penyelesaian tugas-tugas keorganisasian untuk pelaksanaan tugas dan fungsi 

lembaga. Hal yang patut disambut positif adalah arahan Sesditjen Didkdasmen 

pada saat pengarahan penyusunan RKAKL 2019, bahwa UPT akan diberikan 

peluang merancang program inovasi sesuai kebutuhan dan ciri khas satker, 

dengan pembiayaan maksimal 30% dari pagu satker. Peluang tersebut 

selayaknya disikapi dengan serius dan bersungguh-sungguh mengingat 

program terobosan dan inovasi yang sudah dilakukan berdampak positif 

terhadap percepatan pencapaian peningkatan mutu pendidikan di DKI Jakarta.   

 

Berikut ini adalah rancangan program kerja LPMP DKI Jakarta untuk Renstra 

Tahun 2020-2024: 

A. Program Inti/Rutin: 

 Pemetaan Mutu Pendidikan 

 Supervisi Mutu Pendidikan 

 Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan, meliputi Sekolah SPMI dan 

Sekolah Induk Zona 

 Pengelolaan publikasi secara profesional dan berkelanjutan yang 

meliputi: Website, Bulletin, Jurnal: Seminar tematik (baru) 

 Pengembangan Sistem InformaSI: Aplikasi Pusat Data LPMP DKI 

 

B. Program Terobosan: 
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 Pendampingan Sekolah Budaya Mutu. 

 Pendampingan Pengembangan Pembelajaran dan Penilaian 

Kurikulum 2013. 

 Pelatihan pembuatan RPP yang baik dan benar. 

 Pelatihan pembuatan soal yang baik dan benar. 

 Pelatihan penyusunan soal HOTS. 

 Pelatihan tentang pemanfaatan hasil penilaian. 

 Workshop tentang instrumen standar isi. 

 Pembimbingan Teknis Peningkatan Mutu Dapodik.  

 Percepatan Penerapan IT dalam Pembelajaran. 

 Workshop Satu Guru Satu Buku bersama Media Guru yang 

diselenggarakan setiap tahun sebagai gerakan literasi bagi PTK. 

 Penguatan literasi sekolah melalui perpustakaan keliling. 

 

C. Program Inovasi:  

 Pengembangan Aplikasi SPMI. 

 Standardisasi program pemenuhan mutu Sekolah SPMI. 

 Pemanfaatan raport mutu sekolah sebagai dasar penyusunan e-RKS.  

 Penyusunan katalog program berbasis web. 

 Pembinaan dan Pelestarian Pencak Silat Tradisi (Seni Budaya) melalui 

Festival Pencak Silat Tradisi Tingkat Pelajar SD dan SMP se-DKI Jakarta 

Tahun 2020 & 2021. 

 

D. Program Dukungan Layanan Manajemen: 

 Penguatan Unit Layanan Terpadu. 

 Penyusunan program dan kegiatan lembaga yang mampu menjawab 

tugas dan fungsi lembaga dan memberikan manfaat bagi 

peningkatan mutu pendidikan di Provinsi DKI Jakarta. 

 Penyusunan anggaran yang efisien dan tepat sasaran. 
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 Penguatan komitmen pada tugas-tugas kelembagaan yang meliputi  

Renstra, LAKIP, SPI, SPIP dan Pembangunan ZI-WBK. 

 Penguatan kompetensi SDM dalam mengelola kinerja lembaga. 

 Pengelolaan BMN yang handal dan tersistem. 

 Pengelolaan sarana prasarana kantor sesuai standar K3. 

 Penyusunan roadmap pemeliharaan gedung/bangunan kantor. 

 Penataan ruang terbuka/lingkungan LPMP: LPMP Go Green  

 Peningkatan daya serap anggaran minimal 97%. 

 Peningkatan kemampuan menyusun laporan keuangan yang baik, 

bersih dan akuntabel sesuai dengan Pembangunan ZI-WBK. 

 Pengadaan sarana pengarsipan surat dinas berupa map gantung yang 

mendukung temu kembali arsip dengan cepat, tepat, rapi.  

 Pemantauan kinerja PPNPN berbasis SKP. 

 Pengelolaan lomba, O2SN, FLS2N, OSN dan Gala Siswa Indonesia. 
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