
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Analis Sistem Informasi dan Jaringan 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

Fungsi LPMP :  Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan   

   pendidikan menengah 

SK.1  :  Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan 

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

   memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 

IKK 1.3 :  Persentase Kab/Kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah 

akurat,  

   terbarukan dan berkelanjutan. 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja 
Target 
Kinerja 

Menyusun konsep instrumen 

pengumpulan dan pengolahan data di 

bidang sistem informasi dan jaringan 

sesuai dengan kebutuhan dan jenis data. 

Jumlah instrumen pengumpulan 

dan pengolahan data 

1 dokumen 

Menyusun rencana pengelolaan sistem 

dan jaringan 

Jumlah rencana pengelolaan 

sistem dan jaringan 

1 dokumen 

Mengelola perangkat jaringan dan alat 

pendukungnya 

Jumlah perangkat jaringan dan 

alat pendukungnya 

36 perangkat 

Merawat dan memelihara program 

sistem informasi dan jaringan 

Jumlah perangkat jaringan 

dalam perawatan dan 

pemeliharaan 

36 perangkat 

Mengelola database yang diperoleh dari 

server pusat 

Jumlah database yang relevan 

dengan kebutuhan Lembaga 

8 database 

Melakukan back up konfigurasi 

perangkat sistem informasi dan jaringan 

Jumlah back up konfigurasi 

perangkat sistem informasi 

6 back up 

Menyusun laporan hasil pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan 

tugas jabatan yang tersusun 

1 laporan 

 
 
Kepala Subbagian Tata Usaha  
 
 
 
 

Rina Harjanti, S.Si., M.Pd    

NIP. 197408222001122001 

Jakarta, Agustus 2020 
Analis Sistem Informasi dan Jaringan, 
 
 
 
 
Ali Munawar, S.Kom 
NIP 197301122002121001 

      

 Keuangan,  



 

 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP  : Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu   

                                      pendidikan dasar dan pendidikan menengah,  

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

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

                                      memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 

IKK 1.3 : Persentase Kab/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan  

                                      menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan 

 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Menyiapkan bahan penyusunan 

program kerja Unit sesuai 

dengan hasil evaluasi tahun 

sebelumnya 

Jumlah daftar rekomendasi yang 

tersusun atas pelaksanaan program dan 

anggaran tahun sebelumnya 

1 1 dokumen 

Menyusun konsep instrumen 

pengumpulan dan pengolahan 

data informasi sesuai dengan 

kebutuhan dan jenis data 

Jumlah dokumen instrumen 

pengumpulan dan pengolahan data dan 

informasi penjaminan mutu pendidikan 

dan data pokok pendidikan (Dapodik) 

24 konsep 

Menganalisis data dan 

informasi sebagai bahan 

penyusunan informasi dan 

publikasi 

Jumlah data hasil analisis data dan 

informasi terkait Penjaminan Mutu 

Pendidikan dan dapodik 

24 data 

Menyusun konsep materi 

informasi dan publikasi sesuai 

dengan ketentuan dan arahan 

pimpinan 

Jumlah konsep materi informasi dan 

publikasi penjaminan mutu pendidikan 

untuk peningkatan mutu publikasi 

lembaga 

10 konsep 

Membuat desain tampilan dan 

ilustrasi dokumen publikasi 

Jumlah desain tampilan dan ilustrasi 

dokumen publikasi penjaminan mutu 

pendidikan di media publikasi lembaga 

baik cetak maupun elektronik/daring 

48 desain 

Mengidentifikasi masalah 

pelaksanaan penyusunan bahan 

informasi dan publikasi 

Jumlah dokumen hasil identifikasi 

masalah pelaksanaan penyusunan 

bahan informasi dan publikasi 

24 dokumen 

Menyusun konsep saran 

pemecahan masalah 

pelaksanaan penyusunan bahan 

informasi dan publikasi 

Jumlah dokumen rekomendasi atas 

pemecahan masalah pelaksanaan 

penyusunan bahan informasi dan 

publikasi 

24 konsep 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Mengelola dokumen publikasi 

dan informasi 

Jumlah dokumen publikasi dan 

informasi di media publikasi lembaga 

baik cetak maupun elektronik/daring 

24 dokumen 

Menyusun laporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 
12 dokumen 

Melaksanakan tugas kedinasan 

lain yang diberikan oleh 

pimpinan 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

tambahan yang tersusun 
12 laporan 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepela Subbagian Tata Usaha,    Penyusun Bahan Informasi dan   
        Publikasi, 

    
                                                                                                   
Rina Harjanti, S.Si, M.Pd     Dyah Sri Lestari, M.Pd 
NIP. 197408222001122001     NIP 197009292003122001 

 Keuangan,  



 

 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP  : Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

 

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

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

memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 

IKK 1.3 : Persentase Kab/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan 

menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan 

 

 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Menyiapkan bahan penyusunan 

program kerja Unit sesuai 

dengan hasil evaluasi tahun 

sebelumnya 

Jumlah daftar rekomendasi yang 

tersusun atas pelaksanaan program dan 

anggaran tahun sebelumnya 

     1 dokumen 

Menyusun konsep instrumen 

pengumpulan dan pengolahan 

data informasi sesuai dengan 

kebutuhan dan jenis data 

Jumlah dokumen instrumen 

pengumpulan dan pengolahan data dan 

informasi penjaminan mutu pendidikan 

dan data pokok pendidikan (Dapodik) 

24 konsep 

Menganalisis data dan 

informasi sebagai bahan 

penyusunan informasi dan 

publikasi 

Jumlah data hasil analisis data dan 

informasi terkait Penjaminan Mutu 

Pendidikan dan dapodik 

24 data 

Menyusun konsep materi 

informasi dan publikasi sesuai 

dengan ketentuan dan arahan 

pimpinan  

Jumlah konsep materi informasi dan 

publikasi penjaminan mutu pendidikan 

untuk peningkatan mutu publikasi 

lembaga 

10 konsep 

Membuat desain tampilan dan 

ilustrasi dokumen publikasi  

Jumlah desain tampilan dan ilustrasi 

dokumen publikasi penjaminan mutu 

pendidikan di media publikasi lembaga 

baik cetak maupun elektronik/daring 

48 desain 

Mengidentifikasi masalah 

pelaksanaan penyusunan bahan 

informasi dan publikasi 

Jumlah dokumen hasil identifikasi 

masalah pelaksanaan penyusunan 

bahan informasi dan publikasi 

24 dokumen 

Menyusun konsep saran Jumlah dokumen rekomendasi atas 24 konsep 



Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

pemecahan masalah 

pelaksanaan penyusunan bahan 

informasi dan publikasi  

pemecahan masalah pelaksanaan 

penyusunan bahan informasi dan 

publikasi 

Mengelola dokumen publikasi 

dan informasi  

Jumlah dokumen publikasi dan 

informasi di media publikasi lembaga 

baik cetak maupun elektronik/daring 

24 dokumen 

Menyusun laporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 

12 dokumen 

Melaksanakan tugas kedinasan 

lain yang diberikan oleh 

pimpinan 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

tambahan yang tersusun 

11 laporan 

 
 

Jakarta, Agustus 2020 
Kepala Subbagian Tata Usaha    Penyusun Bahan Informasi dan   
        Publikasi, 

         
 
Rina Harjanti, S.Si, M.Pd     Hendarmoko, S.Si 
NIP. 197408222001122001     NIP. 197408082001121001 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Penyusun Bahan Informasi dan Publikasi 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP  :  Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu 

pendidikan dasar dan pendidikan menengah  

 

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

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

memiliki kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 

IKK 1.3 : Persentase Kab/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan 

menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Menyiapkan bahan penyusunan 

program kerja Unit sesuai 

dengan hasil evaluasi tahun 

sebelumnya 

Jumlah daftar rekomendasi yang 

tersusun atas pelaksanaan program dan 

anggaran tahun sebelumnya 

     1 dokumen 

Menyusun konsep instrumen 

pengumpulan dan pengolahan 

data dan informasi sesuai 

dengan kebutuhan dan jenis 

data 

Jumlah dokumen instrumen 

pengumpulan dan pengolahan data dan 

informasi penjaminan mutu pendidikan 

dan data pokok pendidikan (Dapodik) 

     24 dokumen 

Menganalisis data dan 

informasi sebagai bahan 

penyusunan informasi dan 

publikasi 

Jumlah dokumen hasil analisis data dan 

informasi terkait Dapodik dan 

Penjaminan Mutu Pendidikan 

24 dokumen 

Menyusun konsep materi 

informasi dan publikasi sesuai 

dengan ketentuan dan arahan 

pimpinan 

Jumlah bahan materi informasi dan 

publikasi penjaminan mutu pendidikan 

di media publikasi lembaga 

 

10 dokumen 

Membuat desain tampilan dan 

ilustrasi dokumen publikasi 

Jumlah desain tampilan dan ilustrasi 

dokumen publikasi penjaminan mutu 

pendidikan di media publikasi lembaga 

baik cetak maupun elektronik/daring 

 

48 desain 

Mengidentifikasi masalah 

pelaksanaan penyusunan bahan 

Jumlah dokumen hasil identifikasi 

masalah pelaksanaan penyusunan 

24 dokumen 



 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

informasi dan publikasi bahan informasi dan publikasi 

Menyusun konsep saran 

pemecahan masalah 

pelaksanaan penyusunan bahan 

informasi dan publikasi 

Jumlah dokumen rekomendasi atas 

pemecahan masalah pelaksanaan 

penyusunan bahan informasi dan 

publikasi 

24 dokumen 

Mengelola dokumen publikasi 

dan informasi 

Jumlah dokumen publikasi dan 

informasi di media publikasi lembaga 

baik cetak maupun elektronik/daring 

24 dokumen 

Menyusun laporan hasil 

pelaksanaan tugas kepada 

atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 

12 laporan 

Melaksanakan tugas kedinasan 

lain yang diberikan oleh 

pimpinan 

 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

tambahan yang tersusun 

11 laporan 

 
 

Jakarta,   Agustus 2020 

Kepala Subbagian Tata Usaha,    Penyusun Bahan Informasi dan 
        Publikasi, 
 
 
         
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Oktora Melansari, S.Sos, MA. 
NIP 197408222001122001     NIP 197507092001122001 

 Keuangan,  

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengelola Situs atau Web 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah 

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

IKK 1.3 : Persentase Kab/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar dan 

menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan. 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Membuat dan mengembangkan 

desain laman 

Jumlah desain laman yang 

dikembangkan 

     1 desain 

Menghimpun dan mengedit 

bahan materi laman 

Jumlah bahan materi laman yang 

terhimpun dan diedit 

210 materi 

Mengunggah bahan informasi 

unit kerja ke dalam laman 

Jumlah bahan informasi unit kerja yang 

diunggah ke dalam laman 

40 materi  

Melakukan pembaharuan data 

dan informasi ke dalam laman 

Jumlah data dan informasi yang 

diperbaharui di dalam laman 

60 materi 

Melakukan pemeliharaan dan 

keamanan laman 

Jumlah kegiatan pemeliharaan dan 

keamanan laman 

12 kegiatan 

Melayani permintaan informasi 

dari stakeholder yang 

disampaikan melalui laman 

Jumlah layanan permintaan informasi 

dari stakeholder 

60 layanan 

Mengelola email di lingkungan 

unit kerja 

Jumlah kegiatan pengelolaan email di 

lingkungan unit kerja 

72 kegiatan 

Melakukan backup data pada 

database laman 

Jumlah kegiatan membackup data pada 

database laman 

2 kegiatan 



 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Melaporkan hasil pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai 

bahan pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 

2 laporan 

 
 

Jakarta,  Agustus 2020 

      

Kepala Subbagian Tata Usaha,  Pengelola Situs atau Web, 

 

 

 

 

Rina Harjanti, S.Si., M.Pd.      Eyoni Maisa, S.Pd. 

NIP. 197408222001122001 NIP. 197101042002122003 

 Keuangan,  
 
 
 

 



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengolah Data 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 
 
Fungsi LPMP : Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah 

 

SK.1  :  Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan 

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

memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 

IKK 1.3  :  Persentase Kab/Kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah 

akurat, terbarukan dan berkelanjutan. 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Mengumpulkan data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah data yang terdapat pada 
Dapodik dan dari stakeholder 

300 sekolah 

Menginput data sesuai format 
pengolahan data  

Jumlah data yang terinput sesuai 
format pengolahan data 

300 sekolah 

Mengolah data sesuai dengan jenis 
data 

Jumlah data yang terolah sesuai 
dengan jenis data 

300 sekolah 

Merekapitulasi data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah data yang terekap sesuai 
jenisnya 

1 dokumen 

Memverifikasi dan mengonfirmasi 
data mutu pendidikan 

Jumlah data yang diverifikasi dan 
dikonfirmasi 

300 sekolah 

Menyiapkan bahan penyajian data  Jumlah data yang disajikan 1 dokumen 

Menyimpan data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah rekaman data satuan 
pendidikan 

1 dokumen 

Menyusun laporan hasil 
pelaksanaan tugas kepada atasan 
sebagai pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan 
tugas jabatan yang tersusun 

1 laporan 

 
 Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbagian Tata Usaha, Pengolah Data, 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd. Anugerah Gusti Asih, S.T 
NIP 197408222001122001 NIP 197906042002122015  
 
Keuangan,   



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengolah Data 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 
Fungsi LPMP : Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah 

SK.1  :  Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan 

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

memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 

IKK 1.3  :  Persentase Kab/Kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah 

akurat, terbarukan dan berkelanjutan. 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Mengumpulkan data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah data yang terdapat pada 
Dapodik dan dari stakeholder 

300 sekolah 

Menginput data sesuai format 
pengolahan data  

Jumlah data yang terinput sesuai 
format pengolahan data 

300 sekolah 

Mengolah data sesuai dengan jenis 
data 

Jumlah data yang terolah sesuai 
dengan jenis data 

300 sekolah 

Merekapitulasi data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah data yang terekap sesuai 
jenisnya 

1 dokumen 

Memverifikasi dan mengonfirmasi 
data mutu pendidikan 

Jumlah data yang diverifikasi dan 
dikonfirmasi 

300 sekolah 

Menyiapkan bahan penyajian data  Jumlah data yang disajikan 1 dokumen 

Menyimpan data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah rekaman data satuan 
pendidikan 

1 dokumen 

Menyusun laporan hasil 
pelaksanaan tugas kepada atasan 
sebagai pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan 
tugas jabatan yang tersusun 

1 laporan 

 
 

 
Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbagian Tata Usaha, Pengolah Data, 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd M. Hendy Fatahillah, S.E., M.Pd  
NIP 197408222001122001 NIP 197004082005011001K 



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengolah Data 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 
 
Fungsi LPMP : Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah 

 

SK.1  :  Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan 

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

memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 

IKK 1.3  :  Persentase Kab/Kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah 

akurat, terbarukan dan berkelanjutan. 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Mengumpulkan data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah data yang terdapat pada 
Dapodik dan dari stakeholder 

300 sekolah 

Menginput data sesuai format 
pengolahan data  

Jumlah data yang terinput sesuai 
format pengolahan data 

300 sekolah 

Mengolah data sesuai dengan jenis 
data 

Jumlah data yang terolah sesuai 
dengan jenis data 

300 sekolah 

Merekapitulasi data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah data yang terekap sesuai 
jenisnya 

1 dokumen 

Memverifikasi dan mengonfirmasi 
data mutu pendidikan 

Jumlah data yang diverifikasi dan 
dikonfirmasi 

300 sekolah 

Menyiapkan bahan penyajian data  Jumlah data yang disajikan 1 dokumen 

Menyimpan data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah rekaman data satuan 
pendidikan 

1 dokumen 

Menyusun laporan hasil 
pelaksanaan tugas kepada atasan 
sebagai pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan 
tugas jabatan yang tersusun 

1 laporan 

 
             Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbagian Tata Usaha     Pengolah Data  

                                                                                              
 

Rina Harjanti, S.Si., M.Pd      Indri Yani, S.Pd  
NIP. 197408222001122001                                                   NIP. 197606242003122002    



 

 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengolah Data 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

Fungsi LPMP :  Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan   

   pendidikan menengah 

SK.1  :  Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan 

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

   memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu)  minimal 75 

IKK 1.3 :  Persentase Kab/Kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat,  

   terbarukan dan berkelanjutan. 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Mengumpulkan data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah data yang terdapat pada 
Dapodik dan dari stakeholder 

300 sekolah 

Menginput  data sesuai format 
pengolahan data 

Jumlah data yang terinput sesuai 
format pengolahan data 

300 sekolah 

Mengolah data sesuai dengan jenis 

data 

Jumlah data yang terolah sesuai 

dengan jenis data 
300 sekolah 

Merekapitulasi data sesuai dengan 

jenisnya 

Jumlah data yang terekap sesuai  

jenisnya 
1 dokumen 

Memverifikasi dan mengonfirmasi 

data mutu pendidikan 

Jumlah data yang diverifikasi dan 

dikonfirmasi 
300 sekolah 

Menyiapkan bahan penyajian data Jumlah bahan data yang disajikan 1 dokumen 

Menyimpan data sesuai dengan 

jenisnya 

Jumlah rekaman data satuan 

pendidikan  
1 dokumen 

Menyusun laporan hasil pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 
1 laporan 

 
Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengolah Data, 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd     Neti Herawati, S.E. 
NIP 197408222001122001     NIP 197707072001122001 

 Keuangan,  



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengolah Data 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 

 
Fungsi LPMP :  Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah 

SK.1               :  Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan 
 

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

yang memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu)  minimal 75 
 

IKK 1.3          :  Persentase Kab/Kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah 

akurat, terbarukan dan berkelanjutan. 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Mengumpulkan data sesuai 

dengan jenisnya 

Jumlah data yang terdapat pada 

Dapodik dan dari stakeholder 

 

300 sekolah 

Menginput  data sesuai format 

pengolahan data 

Jumlah data yang terinput sesuai 

format pengolahan data 

 

300 sekolah 

Mengolah data sesuai 
dengan jenis data 

Jumlah data yang terolah sesuai 
dengan jenis data 

 

300 sekolah 

Merekapitulasi data sesuai 
dengan jenisnya 

Jumlah data yang terekap sesuai 
jenisnya 

 

1 dokumen 

Memverifikasi dan 
mengonfirmasi data mutu 
pendidikan 

Jumlah data yang diverifikasi dan 
dikonfirmasi 

 

300 sekolah 

Menyiapkan bahan penyajian 

data 

Jumlah bahan data yang disajikan 1 dokumen 

Menyimpan data sesuai 
dengan jenisnya 

Jumlah rekaman data satuan 
pendidikan 

 

1 dokumen 

Menyusun laporan hasil 
pelaksanaan tugas kepada 
atasan sebagai 
Pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 
jabatan yang tersusun 

 

1 laporan 

 

Jakarta,   Agustus 2020 
Kepala Subbagian Tata Usaha,    Pengolah Data, 

         
Rina Harjanti, S.Si, M.Pd.      Noor Fatimah, S.KM 
NIP 197408222001122001     NIP 197610082005012001 

 Keuangan,  



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengolah Data 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

TARGET CAPAIAN 
 
Fungsi LPMP : Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan 

pendidikan menengah 

SK.I    :  Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan 
IKK I.I    : Presentase satuan pendidikan ( jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB  yang  
                             Memiliki  nilai kinerja sekolah ( indeks  mutu )minimal 75 
IKK 1.3    : Presentase  Kab/Kota yang data pokok  pendidikan dasar dan  menengah  
                             akurat , terbarukan dan berkelanjutan 
 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Mengumpulkan data  sesuai 
dengan jenisnya 

Jumlah data yang terdapat pada 
Dapodik dan dari stakeholder 

300  sekolah 

Menginput data sesuai dengan 
format pengolahan data 

Jumlah data yang terinput sesuai  
format pengolahan data 

300  sekolah 

Mengolah data sesuai dengan jenis 
data 

Jumlah data yang terolah sesuai 
dengan  jenis data 

300  sekolah 

Merekapitulasi data  sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah data yang terekap sesuai 
dengan jenisnya 

1 dokumen 

Memverifikasi dan mengonfirmasi 
data  mutu pendidikan 

Jumlah data yang diverifikasi dan  
di konfirmasi 

300  sekolah 

Menyiapkan bahan penyajian data  Jumlah bahan data yang disajikan  1 dokumen 

Menyimpan data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah rekaman data satuan 
pendidikan  

1 dokumen 

Menyusun laporan hasil  
pelaksanaan tugas  kepada atasan 
sebagai pertanggung jawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas  
jabatan yang tersusun 

1 laporan 

 
Jakarta, Agustus 2020 
 

Kepala Subbag Tata Usaha,     Pengolah Data, 
         
              
 
 
Rina Harjanti ,S.Si, M.Pd        Novia. A.Md 
NIP 197408222001122001     NIP 197411022002122001 

 Keuangan, 001 



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengolah Data 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 
 
Fungsi LPMP : Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar 

dan pendidikan menengah 

 

SK.1  :  Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan 

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

memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu) minimal 75 

IKK 1.3  :  Persentase Kab/Kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah 

akurat, terbarukan dan berkelanjutan. 

 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Mengumpulkan data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah data yang terdapat pada 
Dapodik dan dari stakeholder 

300 sekolah 

Menginput data sesuai format 
pengolahan data  

Jumlah data yang terinput sesuai 
format pengolahan data 

300 sekolah 

Mengolah data sesuai dengan jenis 
data 

Jumlah data yang terolah sesuai 
dengan jenis data 

300 sekolah 

Merekapitulasi data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah data yang terekap sesuai 
jenisnya 

1 dokumen 

Memverifikasi dan mengonfirmasi 
data mutu pendidikan 

Jumlah data yang diverifikasi dan 
dikonfirmasi 

300 sekolah 

Menyiapkan bahan penyajian data  Jumlah data yang disajikan 1 dokumen 

Menyimpan data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah rekaman data satuan 
pendidikan 

1 dokumen 

Menyusun laporan hasil 
pelaksanaan tugas kepada atasan 
sebagai pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan 
tugas jabatan yang tersusun 

1 laporan 

 
  
 Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbagian Tata Usaha, Pengolah Data, 
 
 
 
Rina Harjanti, S.Si., M.Pd Siti Nurhasanah, S.Pd 
NIP. 197408222001122001 NIP 197906042002122015 
Keuangan,  



 
 

 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Individu Tahun 2020 
Pengolah Data 

dengan 
Kepala Subbagian Tata Usaha 

 

 

TARGET CAPAIAN 

Fungsi LPMP :  Pengembangan dan pengelolaan sistem informasi mutu pendidikan dasar dan   

   pendidikan menengah 

SK.1  :  Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan diseluruh jenjang pendidikan 

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

   memiliki nilai kinerja sekolah (indeks mutu)  minimal 75 

IKK 1.3 :  Persentase Kab/Kota yang data pokok pendidikan dasar dan menengah akurat,  

   terbarukan dan berkelanjutan. 

Sasaran Kinerja Indikator Kinerja Target Kinerja 

Mengumpulkan data sesuai dengan 
jenisnya 

Jumlah data yang terdapat pada 
Dapodik dan dari stakeholder 

300 sekolah 

Menginput  data sesuai format 
pengolahan data 

Jumlah data yang terinput sesuai 
format pengolahan data 

300 sekolah 

Mengolah data sesuai dengan jenis 

data 

Jumlah data yang terolah sesuai 

dengan jenis data 
300 sekolah 

Merekapitulasi data sesuai dengan 

jenisnya 

Jumlah data yang terekap sesuai  

jenisnya 
1 dokumen 

Memverifikasi dan mengonfirmasi 

data mutu pendidikan 

Jumlah data yang diverifikasi dan 

dikonfirmasi 
300 sekolah 

Menyiapkan bahan penyajian data Jumlah bahan data yang disajikan 1 dokumen 

Menyimpan data sesuai dengan 

jenisnya 

Jumlah rekaman data satuan 

pendidikan  
1 dokumen 

Menyusun laporan hasil pelaksanaan 

tugas kepada atasan sebagai 

pertanggungjawaban 

Jumlah laporan pelaksanaan tugas 

jabatan yang tersusun 
1 laporan 

 
Jakarta, Agustus 2020 

Kepala Subbagian Tata Usaha    Pengolah Data, 
 
 

 
Rina Harjanti, S.Si, M.Pd     Wahyu Wibowo, S.Si. 
NIP. 197408222001122001     NIP 198205162003121002 

 Keuangan,  



 

 

 

 

Perjanjian Kinerja Tahun 2020 
Pengadministrasi Umum  

dengan 

Kepala Subbagian Tata Usaha   
 

TARGET CAPAIAN 

 

Fungsi LPMP : Melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi 

mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah 
SK. 1 : Meningkatnya penjaminan mutu pendidikan di seluruh jenjang 

pendidikan 

IKK 1.3 : Persentase Kab/Kota yang memiliki data pokok pendidikan dasar 

dan menengah akurat, terbarukan dan berkelanjutan 

 

No         Sasaran Kinerja Indikator Kinerja  Target Kinerja 

1 2 3 4 

 

1. 

 

 

 

2. 

 

 

 

3. 

 

 

 

4. 

 

 

5. 

 

 

6. 

 

 

 

 

Memproses surat/dokumen 

masuk sesuai dengan prosedur 

untuk tertib administrasi 

 

Memproses surat/dokumen 

keluar sesuai dengan prosedur 

untuk tertib administrasi 

 

Mengelompokan dokumen 

sesuai dengan jenisnya 

 

 

Menyimpan dan memelihara 

dokumen sesuai prosedur 

 

Melayani peminjaman dokumen 

sesuai dengan ketentuan 

 

Memberikan layanan kebutuhan 

alat tulis kantor sesuai dengan 

ketentuan untuk menunjang 

kelancaran pelaksanaan tugas 

 

Jumlah dokumen Surat masuk 

 

 

 

Jumlah dokumen Surat keluar  

 

 

 

Jumlah dokumen yang tersusun 

sesuai jenisnya  

 

 

Jumlah dokumen yang tersimpan 

sesuai prosedur 

 

Rekap Jumlah peminjaman 

dokumen 

 

Rekap jumlah layanan alat tulis 

kantor 

 

 

 

264 surat 

 

 

 

264 surat 

 

 

     

 528 dokumen 

 

 

 

96 dokumen  

 

 

528 dokumen 

 

 

96 layanan 

 

 

 



 

No         Sasaran Kinerja Indikator Kinerja  Target Kinerja 

1 2 3 4 

 

7. 

 

 

 

8. 

 

 

 

9. 

 

 

10 

 

 

Menginventarisasi BMN sesuai 

dengan ketentuan tertib 

administrasi 

 

Memberi layanan administrasi 

kepegawaian 

 

 

Melaporkan pelaksanaan tugas 

 

 

Melaksanakan tugas kedinasan 

lain yang diberikan oleh 

pimpinan 

 

 

Jumlah dokumen inventarisasi 

BMN 

 

 

Rekap jumlah layanan 

administrasi kepegawaian yang 

diberikan 

 

Jumlah laporan pelaksanaan 

tugas jabatan yang tersusun 

 

Jumlah laporan pelaksanaan 

tugas tambahan yang tersusun 

 

12 dokumen 

 

 

 

96 layanan 

 

 

 

36 laporan 

 

 

12 laporan 

 
Jakarta,  Agustus 2020 

                    

     

            
 
 

Rina Harjanti, S.Si, M.Pd Emmi Lidia, S.E, M.Si. 

NIP 197408222001122001    NIP 196812052003122001                         
                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pengadministrasi Umum,   Kepala Subbagian Tata Usaha, 


