




 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Analis Mutu Pendidikan  

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

    b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

        dalam penjaminan mutu pendidikan 

 

SK.1  : Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan 

IKK 1.1 : Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang  

    memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 

IKK 1.2 : Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah   

                          dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tersedianya bahan penyusunan 

program kerja Seksi sesuai 

dengan tugas dan fungsi serta 

hasil evaluasi tahun 

sebelumnya 

Bahan yang digunakan untuk 

pelaksanaan program kerja pemetaan 

mutu dan supervisi  

33 bahan 

Tersusunnya konsep dan 

mereview instrumen pemetaan 

mutu dan supervisi mutu 

pendidikan 

Instrument pemetaan mutu dan 

supervisi yang di susun atau di reviu 

2 konsep 

Teranalisisnya data hasil 

pemetaan mutu dan supervisi 

Dokumen hasil pemetaan mutu dan 

supervisi yang sudah di analisis  

 

7 dokumen 

Teridentifikasinya masalah 

mutu pendidikan sesuai dengan 

hasil analisis 

Konsep permasalahan mutu  

pendidikan sesuai dengan hasil analisis 

 

7 konsep 

Tersusunnya konsep saran 

pemecahan masalah pemetaan 

mutu dan supervisi untuk 

kesempurnaan pemetaan mutu 

pendidikan 

Konsep saran pemecahan masalah 

pemetaan mutu dan supervisi 

2 konsep 

Tersusunnya konsep 

rekomendasi hasil pemetaan 

mutu dan supervisi kepada unit 

kerja/instansi terkait dan 

pemangku kepentingan 

pendidikan lainnya 

Konsep rekomendasi hasil pemetaan 

mutu dan supervisi 

7 konsep 

Tersusunnya konsep 

diseminasi hasil supervisi 

Konsep diseminasi hasil supervisi 4 konsep 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

kepada provinsi, 

kabupaten/kota serta pemangku 

kepentingan lainnya 

Tersedianya bahan evaluasi 

proses pelaksanaan pemetaan 

mutu dan supervisi sebagai 

bahan perbaikan dan 

penyempurnaan tercapainya 

sasaran 

Bahan evaluasi pelaksanaan pemetaan 

mutu dan supervisi 

7 bahan 

Tersusunya laporan hasil 

pemetaan mutu dan supervisi 

mutu sesuai prosedur sebagai 

bahan pertanggungjawaban 

Laporan hasil pemetaan mutu dan 

supervisi  

5 laporan 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,     Analis Mutu Pendidikan, 

 
Rina Harjanti, S.Si.      Asyih Yuniesti, S.Pd 
NIP 197408222001122001     NIP 197006162001122001 

 Keuangan,  



Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Analis Mutu 

Pendidikan dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 
 

TARGET CAPAIAN 
Fungsi LPMP : a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah 

b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah 

dalam penjaminan mutu pendidikan 

 
SK.1 : Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan 

IKK 1.1 : Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang 

memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 

IKK 1.2 : Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah 

dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terkumpulnya dan 
terklasifikasinya data mutu 
dan supervisi pendidikan dari 
unit kerja dan sumber lain 

data mutu dan supervisi pendidikan 
yang terklasifikasi yaitu 

 SD wil Selatan, Utara, Pusat 
 Pengawas 

 Data lain yang dibutuhkan 
 

195 data 

Terinputnya data mutu dan 
supervisi pendidikan sesuai 
dengan format pengolahan 
data 

data mutu dan supervisi pendidikan 
yang terinput 

3 dokumen 

Terolahnya data mutu dan 
supervisi pendidikan sesuai 
dengan klasifikasinya sebagai 
bahan analisis 

data mutu dan supervisi pendidikan 
yang terolah 

3 dokumen 

Terekapitulasinya data mutu 
dan supervisi sesuai dengan 
jenis sebagai bahan informasi 

Rekapirtulasi data mutu dan supervisi 
pendidikan 

3 dokumen 

Terverifikasi dan 
terkonfirmasinya data mutu 
dan supervisi pendidikan untuk 
keakuratan data 

data mutu dan supervisi pendidikan 
yang terverifikasi dan terkonfirmasi 

3 dokumen 

Tersajinya data mutu dan 
supervisi pendidikan sesuai 
dengan ketentuan 

data mutu dan supervisi pendidikan 
yang tersaji 

3 dokumen 

Tersimpannya hasil data mutu 
dan supervisi pendidikan 
dalam rangka pengamanan 
serta mudah digunakan 
Kembali 
 

Jumlah data mutu dan supervisi 
pendidikan yang tersimpan 

3 dokumen 



Jakarta, Agustus 2020 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terlayaninya permintaan data 
mutu dan supervisi pendidikan 
sesuai dengan ketentuan dan 
perintah atasan 

Jumlah data mutu dan supervisi yang 
terlayani 

2 dokumen 

 
 
 
 

Kepala Subbag Tata Usaha, Pengelola Data Mutu dan Supervisi 

 
 

Rina Harjanti, S.Si.  

 
 

Dra.Esty Hersusetyana Purwiani 
NIP 197408222001122001 NIP 196209231988032003 

 



 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Analis Mutu Pendidikan  

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

    b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

        dalam penjaminan mutu pendidikan 

 

SK.1  : Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan 

IKK 1.1 : Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang  

    memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 

IKK 1.2 : Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah   

                          dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tersedianya bahan penyusunan 

program kerja Seksi sesuai 

dengan tugas dan fungsi serta 

hasil evaluasi tahun 

sebelumnya 

Bahan yang digunakan untuk 

pelaksanaan program kerja pemetaan 

mutu dan supervisi  

33 bahan 

Tersusunnya konsep dan 

mereview instrumen pemetaan 

mutu dan supervisi mutu 

pendidikan 

Instrument pemetaan mutu dan 

supervisi yang di susun atau di reviu 
2 konsep 

Teranalisisnya data hasil 

pemetaan mutu dan supervisi 

Dokumen hasil pemetaan mutu dan 

supervisi yang sudah di analisis  

 

7 dokumen 

Teridentifikasinya masalah 

mutu pendidikan sesuai dengan 

hasil analisis 

Konsep permasalahan mutu  

pendidikan sesuai dengan hasil analisis 

 

7 konsep 

Tersusunnya konsep saran 

pemecahan masalah pemetaan 

mutu dan supervisi untuk 

kesempurnaan pemetaan mutu 

pendidikan 

Konsep saran pemecahan masalah 

pemetaan mutu dan supervisi 
2 konsep 

Tersusunnya konsep 

rekomendasi hasil pemetaan 

mutu dan supervisi kepada unit 

kerja/instansi terkait dan 

pemangku kepentingan 

pendidikan lainnya 

Konsep rekomendasi hasil pemetaan 

mutu dan supervisi 
7 konsep 

Tersusunnya konsep 

diseminasi hasil supervisi 
Konsep diseminasi hasil supervisi 4 konsep 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

kepada provinsi, 

kabupaten/kota serta pemangku 

kepentingan lainnya 

Tersedianya bahan evaluasi 

proses pelaksanaan pemetaan 

mutu dan supervisi sebagai 

bahan perbaikan dan 

penyempurnaan tercapainya 

sasaran 

Bahan evaluasi pelaksanaan pemetaan 

mutu dan supervisi 
7 bahan 

Tersusunya laporan hasil 

pemetaan mutu dan supervisi 

mutu sesuai prosedur sebagai 

bahan pertanggungjawaban 

Laporan hasil pemetaan mutu dan 

supervisi  
4 laporan 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,     Analis Mutu Pendidikan, 
 

         
 
Rina Harjanti, S.Si.        Fatmah Yunita, S.E 
NIP 197408222001122001     NIP 197806092002122001 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Analis Mutu Pendidikan  

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP :  a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

     b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

         dalam penjaminan mutu pendidikan 

 

SK.1  :  Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan 

IKK 1.1 :  Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang  

     memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 

IKK 1.2 :  Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah   

                           dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tersedianya bahan penyusunan 

program kerja Seksi sesuai dengan 

tugas dan fungsi serta hasil evaluasi 

tahun sebelumnya 

 

Bahan yang digunakan untuk 

pelaksanaan program kerja 

pemetaan mutu dan supervisi  

33 bahan 

Tersusunnya konsep dan mereview 

instrumen pemetaan mutu dan 

supervisi mutu pendidikan 

 

Instrumen pemetaan mutu dan 

supervisi yang di susun atau di 

reviu 

2 konsep 

Teranalisisnya data hasil pemetaan 

mutu dan supervisi 

Dokumen hasil pemetaan mutu 

dan supervisi yang sudah di 

analisis  

 

7 dokumen 

Teridentifikasinya masalah mutu 

pendidikan sesuai dengan hasil 

analisis 

 

Konsep permasalahan mutu  

pendidikan sesuai dengan hasil 

analisis 

 

7 konsep 

Tersusunnya konsep saran 

pemecahan masalah pemetaan mutu 

dan supervisi untuk kesempurnaan 

pemetaan mutu pendidikan 

 

Konsep saran pemecahan masalah 

pemetaan mutu dan supervisi 

2 konsep 

Tersusunnya konsep rekomendasi 

hasil pemetaan mutu dan supervisi 

kepada unit kerja/instansi terkait 

dan pemangku kepentingan 

pendidikan lainnya 

 

Konsep rekomendasi hasil 

pemetaan mutu dan supervisi 

7 konsep 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tersusunnya konsep diseminasi 

hasil supervisi kepada provinsi, 

kabupaten/kota serta pemangku 

kepentingan lainnya 

 

Konsep diseminasi hasil supervisi 4 konsep 

Tersedianya bahan evaluasi proses 

pelaksanaan pemetaan mutu dan 

supervisi sebagai bahan perbaikan 

dan penyempurnaan tercapainya 

sasaran 

 

Bahan evaluasi pelaksanaan 

pemetaan mutu dan supervisi 

7 bahan 

Tersusunya laporan hasil pemetaan 

mutu dan supervisi mutu sesuai 

prosedur sebagai bahan 

pertanggungjawaban 

 

Laporan hasil pemetaan mutu dan 

supervisi  

5 laporan 

 
 

Jakarta,  Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,     Analis Mutu Pendidikan, 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si.      Mohamad Arief, S.AB.,M.Pd 
NIP. 197408222001122001     NIP. 198407122005011003 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Analis Mutu Pendidikan  

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

    b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

        dalam penjaminan mutu pendidikan 

 

SK.1  : Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan 

IKK 1.1 : Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang  

    memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 

IKK 1.2 : Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah   

                          dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tersedianya bahan penyusunan 

program kerja Seksi sesuai 

dengan tugas dan fungsi serta 

hasil evaluasi tahun 

sebelumnya 

Bahan yang digunakan untuk 

pelaksanaan program kerja pemetaan 

mutu dan supervisi  

33 bahan 

Tersusunnya konsep dan 

mereview instrumen pemetaan 

mutu dan supervisi mutu 

pendidikan 

Instrument pemetaan mutu dan 

supervisi yang di susun atau di reviu 
2 konsep 

Teranalisisnya data hasil 

pemetaan mutu dan supervisi 

Dokumen hasil pemetaan mutu dan 

supervisi yang sudah di analisis  

 

7 dokumen 

Teridentifikasinya masalah 

mutu pendidikan sesuai dengan 

hasil analisis 

Konsep permasalahan mutu  

pendidikan sesuai dengan hasil analisis 

 

7 konsep 

Tersusunnya konsep saran 

pemecahan masalah pemetaan 

mutu dan supervisi untuk 

kesempurnaan pemetaan mutu 

pendidikan 

Konsep saran pemecahan masalah 

pemetaan mutu dan supervisi 
2 konsep 

Tersusunnya konsep 

rekomendasi hasil pemetaan 

mutu dan supervisi kepada unit 

kerja/instansi terkait dan 

pemangku kepentingan 

pendidikan lainnya 

Konsep rekomendasi hasil pemetaan 

mutu dan supervisi 
7 konsep 

Tersusunnya konsep 

diseminasi hasil supervisi 
Konsep diseminasi hasil supervisi 4 konsep 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

kepada provinsi, 

kabupaten/kota serta pemangku 

kepentingan lainnya 

Tersedianya bahan evaluasi 

proses pelaksanaan pemetaan 

mutu dan supervisi sebagai 

bahan perbaikan dan 

penyempurnaan tercapainya 

sasaran 

Bahan evaluasi pelaksanaan pemetaan 

mutu dan supervisi 
7 bahan 

Tersusunya laporan hasil 

pemetaan mutu dan supervisi 

mutu sesuai prosedur sebagai 

bahan pertanggungjawaban 

Laporan hasil pemetaan mutu dan 

supervisi  
5 laporan 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,     Analis Mutu Pendidikan, 
 

         
Rina Harjanti, S.Si.      Siti Sofiah, S.Pd 
NIP 197408222001122001     NIP 197001052003122001 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Analis Mutu Pendidikan  

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

    b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

        dalam penjaminan mutu pendidikan 

 

SK.1  : Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan 

IKK 1.1 : Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang  

    memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 

IKK 1.2 : Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah   

                          dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tersedianya bahan penyusunan 

program kerja Seksi sesuai 

dengan tugas dan fungsi serta 

hasil evaluasi tahun 

sebelumnya 

Bahan yang digunakan untuk 

pelaksanaan program kerja pemetaan 

mutu dan supervisi  

33 bahan 

Tersusunnya konsep dan 

mereview instrumen pemetaan 

mutu dan supervisi mutu 

pendidikan 

Instrument pemetaan mutu dan 

supervisi yang di susun atau di reviu 

2 konsep 

Teranalisisnya data hasil 

pemetaan mutu dan supervisi 

Dokumen hasil pemetaan mutu dan 

supervisi yang sudah di analisis  

 

7 dokumen 

Terlaksanakannya uji coba 

instrumen pemetaan mutu dan 

supervisi mutu pendidikan  

Dokumen hasil uji coba instrumen 

pemetaan mutu dan supervisi  

1 dokumen 

Teridentifikasinya masalah 

mutu pendidikan sesuai dengan 

hasil analisis 

Konsep permasalahan mutu  

pendidikan sesuai dengan hasil analisis 

 

7 konsep 

Tersusunnya konsep saran 

pemecahan masalah pemetaan 

mutu dan supervisi untuk 

kesempurnaan pemetaan mutu 

pendidikan 

Konsep saran pemecahan masalah 

pemetaan mutu dan supervisi 

2 konsep 

Tersusunnya konsep 

rekomendasi hasil pemetaan 

mutu dan supervisi kepada unit 

kerja/instansi terkait dan 

Konsep rekomendasi hasil pemetaan 

mutu dan supervisi 

7 konsep 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

pemangku kepentingan 

pendidikan lainnya 

Tersusunnya konsep 

diseminasi hasil supervisi 

kepada provinsi, 

kabupaten/kota serta pemangku 

kepentingan lainnya 

Konsep diseminasi hasil supervisi 4 konsep 

Tersedianya bahan evaluasi 

proses pelaksanaan pemetaan 

mutu dan supervisi sebagai 

bahan perbaikan dan 

penyempurnaan tercapainya 

sasaran 

Bahan evaluasi pelaksanaan pemetaan 

mutu dan supervisi 

7 bahan 

Tersusunya laporan hasil 

pemetaan mutu dan supervisi 

mutu sesuai prosedur sebagai 

bahan pertanggungjawaban 

Laporan hasil pemetaan mutu dan 

supervisi  

5 laporan 

 
 

Jakarta,  Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,     Analis Mutu Pendidikan, 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si.      Sodiyah, S.Pd 
NIP 197408222001122001     NIP 197709182003122002 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Analis Mutu Pendidikan  

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

    b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

        dalam penjaminan mutu pendidikan 

 

SK.1  : Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan 

IKK 1.1 : Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang  

    memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 

IKK 1.2 : Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah   

                          dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tersedianya bahan penyusunan 

program kerja Seksi sesuai 

dengan tugas dan fungsi serta 

hasil evaluasi tahun 

sebelumnya 

Bahan yang digunakan untuk 

pelaksanaan program kerja pemetaan 

mutu dan supervisi  

33 bahan 

Tersusunnya konsep dan 

mereview instrumen pemetaan 

mutu dan supervisi mutu 

pendidikan 

Instrumen pemetaan mutu dan 

supervisi yang di susun atau di reviu 

2 konsep 

Terlaksanakannya uji coba 

instrumen pemetaan mutu dan 

supervisi mutu pendidikan 

Dokumen hasil uji coba instrumen 

pemetaan mutu dan supervisi  

1 dokumen 

Teranalisisnya data hasil 

pemetaan mutu dan supervisi 

Dokumen hasil pemetaan mutu dan 

supervisi yang sudah di analisis  

 

7 dokumen 

Teridentifikasinya masalah 

mutu pendidikan sesuai dengan 

hasil analisis 

Konsep permasalahan mutu  

pendidikan sesuai dengan hasil analisis 

 

7 konsep 

Tersusunnya konsep saran 

pemecahan masalah pemetaan 

mutu dan supervisi untuk 

kesempurnaan pemetaan mutu 

pendidikan 

Konsep saran pemecahan masalah 

pemetaan mutu dan supervisi 

2 konsep 

Tersusunnya konsep 

rekomendasi hasil pemetaan 

mutu dan supervisi kepada unit 

kerja/instansi terkait dan 

pemangku kepentingan 

pendidikan lainnya 

Konsep rekomendasi hasil pemetaan 

mutu dan supervisi 

7 konsep 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Tersusunnya konsep 

diseminasi hasil supervisi 

kepada provinsi, 

kabupaten/kota serta pemangku 

kepentingan lainnya 

Konsep diseminasi hasil supervisi 4 konsep 

Tersedianya bahan evaluasi 

proses pelaksanaan pemetaan 

mutu dan supervisi sebagai 

bahan perbaikan dan 

penyempurnaan tercapainya 

sasaran 

Bahan evaluasi pelaksanaan pemetaan 

mutu dan supervisi 

7 bahan 

Tersusunya laporan hasil 

pemetaan mutu dan supervisi 

mutu sesuai prosedur sebagai 

bahan pertanggungjawaban 

Laporan hasil pemetaan mutu dan 

supervisi  

4 laporan 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,     Analis Mutu Pendidikan, 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si, M.Pd     Yulie Apsari, S.Si, M.Pd 
NIP 197408222001122001     NIP 197707242003122002 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengelola Data Mutu dan Supervisi 

Dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

Fungsi LPMP : a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

    b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

        dalam penjaminan mutu pendidikan 

 

SK.1  : Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan 

IKK 1.1 : Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang  

    memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 

IKK 1.2 : Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah   

                          dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terkumpulnya dan terklasifikasinya data 

mutu dan supervisi pendidikan dari unit 

kerja dan sumber lain 

data mutu dan supervisi 
pendidikan yang terkalsifikasi  

301 Data 
 

Terinputnya data mutu dan supervisi 

pendidikan sesuai dengan format 

pengolahan data 

data mutu dan supervisi 

pendidikan yang terinput 
4 Data 

 

Terolahnya data mutu dan supervisi 

pendidikan sesuai dengan klasifikasinya 

sebagai bahan analisis 

data mutu dan supervisi 

pendidikan yang terolah 
4 Data 

 

Terekapitulasinya data mutu dan supervisi 

sesuai dengan jenis sebagai bahan 

informasi 

Rekapirtulasi data mutu dan 

supervisi pendidikan  
4 Data 

 

Terverifikasi dan terkonfirmasinya data 

mutu dan supervisi pendidikan untuk 

keakuratan data 

data mutu dan supervisi 

pendidikan yang terverifikasi 

dan terkonfirmasi 

4 Data 
 

Tersajinya data mutu dan supervisi 

pendidikan sesuai dengan ketentuan 

data mutu dan supervisi 

pendidikan yang tersaji 
4 Data 

 

Tersimpannya hasil data mutu dan 

supervisi pendidikan dalam rangka 

pengamanan serta mudah digunakan 

kembali 

Jumlah data mutu dan 

supervisi pendidikan yang 

tersimpan 

4 Dokumen 
 

Terlayaninya permintaan data mutu dan 

supervisi pendidikan sesuai dengan 

ketentuan dan perintah atasan 

Jumlah data mutu dan 

supervisi yang terlayani 
4 Data 

 

   

 



 
 
Jakarta,   Juni 2020 

 
 
Kepala Subbag Tata Usaha       Pengelola Data Mutu Dan Supervisi 
 
 
        
 
Rina Harjanti,S.Si        Andri Rahayu 
NIP 197408222001122001    NIP 198007072005012003ngan,  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengelola Data Mutu dan Supervisi 

Dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

                b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

                    dalam penjaminan mutu pendidikan 

 

SK.1  : Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan 

IKK 1.1  : Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang  

                memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 

IKK 1.2  : Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah   

                              dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 

 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terkumpulnya dan terklasifikasinya 

data mutu dan supervisi pendidikan 

dari unit kerja dan sumber lain 

Data mutu dan supervisi 
pendidikan yang terklasifikasi  

   
310 data  

Terinputnya data mutu dan 

supervisi pendidikan sesuai dengan 

format pengolahan data 

Data mutu dan supervisi 

pendidikan yang terinput 

4 dokumen 

Terolahnya data mutu dan supervisi 

pendidikan sesuai dengan 

klasifikasinya sebagai bahan 

analisis 

Data mutu dan supervisi 

pendidikan yang terolah 

4 dokumen 

Terekapitulasinya data mutu dan 

supervisi sesuai dengan jenis 

sebagai bahan informasi 

Rekapitulasi data mutu dan 

supervisi pendidikan  

4 dokumen 

Terverifikasi dan terkonfirmasinya 

data mutu dan supervisi pendidikan 

untuk keakuratan data 

Data mutu dan supervisi 

pendidikan yang terverifikasi dan 

terkonfirmasi 

4 dokumen 

Tersajinya data mutu dan supervisi 

pendidikan sesuai dengan ketentuan 

Data mutu dan supervisi 

pendidikan yang tersaji 

4 dokumen 

Tersimpannya hasil data mutu dan 

supervisi pendidikan dalam rangka 

pengamanan serta mudah 

digunakan kembali 

Jumlah data mutu dan supervisi 

pendidikan yang tersimpan 

4 dokumen 

Terlayaninya permintaan data mutu 

dan supervisi pendidikan sesuai 

Jumlah data mutu dan supervisi 

yang terlayani 

4 dokumen 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

dengan ketentuan dan perintah 

atasan 

   

 
Jakarta,   Juni 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha       Pengelola Data Mutu Dan Supervisi 
 

                                                                                                                          
 
Rina Harjanti,S.Si             Aris Rusnandar, SE 
NIP 197408222001122001    NIP 197201112001121001ngan, 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengelola Data Mutu Dan Supervisi  

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

    b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

        dalam penjaminan mutu pendidikan 

 

SK.1  : Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan 

IKK 1.1 : Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang  

    memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 

IKK 1.2 : Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah   

                          dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terkumpulnya dan 

terklasifikasinya data mutu dan 

supervisi pendidikan dari unit 

kerja dan sumber lain 

data mutu dan supervisi pendidikan 

yang terkumpul dan terklasifikasi  
301 data  

Terinputnya data mutu dan 

supervisi pendidikan sesuai 

dengan format pengolahan data 

data mutu dan supervisi pendidikan 

yang terinput 
5 dokumen 

Terolahnya data mutu dan 

supervisi pendidikan sesuai 

dengan klasifikasinya sebagai 

bahan analisis 

data mutu dan supervisi pendidikan 

yang terolah 
5 dokumen 

Terekapitulasinya data mutu 

dan supervisi sesuai dengan 

jenis sebagai bahan informasi 

rekapitulasi data mutu dan supervisi 

pendidikan  
5 dokumen 

Terverifikasi dan 

terkonfirmasinya data mutu 

dan supervisi pendidikan untuk 

keakuratan data 

data mutu dan supervisi pendidikan 

yang terverifikasi dan terkonfirmasi 
5 dokumen 

Tersajinya data mutu dan 

supervisi pendidikan sesuai 

dengan ketentuan 

data mutu dan supervisi pendidikan 

yang tersaji 
5 dokumen 

Tersimpannya hasil data mutu 

dan supervisi pendidikan 

dalam rangka pengamanan 

serta mudah digunakan 

kembali 

data mutu dan supervisi pendidikan 

yang tersimpan 
5 dokumen 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terlayaninya permintaan data 

mutu dan supervisi pendidikan 

sesuai dengan ketentuan dan 

perintah atasan 

permintaan data mutu dan supervisi 

pendidikan yang terlayani 
5 dokumen 

 

 

 

Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha,    Pengelola Data Mutu Dan  Supervisi 

        

Rina Harjanti, S.Si.     Eka Febriana Koesnan, S.Pd 

NIP. 197408222001122001    NIP. 197302042003122002 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengelola Data Mutu dan Supervisi 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

                b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

                    dalam penjaminan mutu pendidikan 

 

SK.1  : Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan 

IKK 1.1  : Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang  

                memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 

IKK 1.2  : Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah   

                              dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 

 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Terkumpulnya dan 
terklasifikasinya data mutu dan 
supervisi pendidikan dari unit 
kerja dan sumber lain 

Data mutu dan supervisi pendidikan yang 
terklasifikasi 

301 data 

Terinputnya data mutu dan 
supervisi pendidikan sesuai 
dengan format pengolahan data 

Data mutu dan supervisi pendidikan yang 
terinput 

4 dokumen 

Terolahnya data mutu dan 
supervisi pendidikan sesuai 
dengan klasifikasinya sebagai 
bahan analisis 

Data mutu dan supervisi pendidikan yang 
terolah 

4 dokumen 

Terekapitulasinya data mutu dan 
supervisi sesuai dengan jenis 
sebagai bahan informasi 

Rekapitulasi data mutu dan supervisi 
pendidikan 

4 dokumen 

Terverifikasi dan terkonfirmasinya 
data mutu dan supervisi 
pendidikan untuk keakuratan data 

Data mutu dan supervisi pendidikan yang 
terverifikasi dan terkonfirmasi 

4 dokumen 

Tersajinya data mutu dan 
supervisi pendidikan sesuai 
dengan ketentuan 

Data mutu dan supervisi pendidikan yang 
tersaji 

4 dokumen 

Tersimpannya hasil data mutu 
dan supervisi pendidikan dalam 
rangka pengamanan serta mudah 
digunakan kembali 

Jumlah data mutu dan supervisi 
pendidikan yang tersimpan 

4 dokumen 

Terlayaninya permintaan data 
mutu dan supervisi pendidikan 
sesuai dengan ketentuan dan 
perintah atasan 

Jumlah data mutu dan supervisi yang 
terlayani 

5 dokumen 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Melaporkan hasil pelaksanaan 
tugas kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban 

Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan tugas   1 dokumen 

 
 

                                                                                             Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,    Pengelola Data Mutu dan Supevisi, 

        
Rina Harjanti, S.Si.     Kasturi, S.Pd 
NIP 197408222001122001    NIP 197406062002121001 

 Keuangan,  



 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengadministrasi umum  

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : a. Pemetaan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

    b. Pelaksanaan supervisi satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

        dalam penjaminan mutu pendidikan 

 

SK.1  : Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang pendidikan 

IKK 1.1 : Persentase satuan pendidikan (jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB) yang  

    memiliki nilai kinerja sekolah (scorecard) minimal 75 

IKK 1.2 : Persentase kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah   

                          dengan kinerja terbaik dan kinerja terburuk 

                           

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Memproses surat/dokumen 
masuk sesuai dengan prosedur 
untuk tertib administrasi 

Jumlah Surat  masuk sesuai dengan 

prosedur untuk tertib administrasi 
12 surat 

Memproses surat/dokumen 
keluar sesuai dengan ketentuan 

Jumlah Surat keluar 12 surat 

Mengelompokkan dokumen 
sesuai dengan jenisnya 

Jumlah Mengelompokkan dokumen 

sesuai dengan jenisnya  
15 dokumen 

Menyimpan dan memelihara 
dokumen sesuai dengan 
prosedur 

Jumlah Menyimpan dan memelihara 

dokumen sesuai dengan prosedur 
15 dokumen 

Melayani peminjaman dokumen 
sesuai dengan ketentuan 

Jumlah Melayani peminjaman dokumen  15 layanan 

Memberikan layanan kebutuhan 
alat tulis kantor sesuai dengan 
ketentuan untuk menunjang 
kelancaran pelaksanaan tugas 

Jumlah Memberikan layanan kebutuhan 

alat tulis kantor  
11 layanan 

Menginventarisasi BMN sesuai 
dengan ketentuan untuk tertib 
administrasi 

Jumlah Menginventarisasi BMN sesuai 

dengan ketentuan untuk tertib 
administrasi 

3 kegiatan 

Memberikan layanan 
administrasi kepegawaian 

Jumlah Memberikan layanan 

administrasi  
15 layanan 

Melaporkan pelaksanaan tugas 
kepada atasan sebagai 
pertanggungjawaban 

Jumlah pelaksanaan tugas  1 kegiatan 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengadministrasi Umum, 

 
Rina Harjanti, S.Si.                   Abdul Wahab, S.Pd 
NIP 197408222001122001                                          NIP 196506031985031001 


