
REKAP LAPORAN KINERJA SEMESTER 1 

s.d Juli 2020 

 

Prestasi, Terobosan dan Inovasi 

 

SEKSI DAN JABATAN FUNGSIONAL 

SI 

- 

 

PMS 

1) Instrumen pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ); dan  

2) Instrumen pemetaan capaian delapan SNP tahun 2019 dan tahun 2020, hal tersebut 

digunakan agar didapat pemetaan yang lebih menggambarkan karekteristik dan 

kekhas-an yang ada di Provinsi DKI Jakarta, yang pada akhirnya akan digunakan 

sebagai pendamping hasil pemetaan dengan aplikai PMP Kemdikbud. 

 

FPMP 

a. Melaksanakan Bekerja Dari Rumah (BDR) melalui Video Conference; 

b. Melaksanakan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan berupa Sosialisasi dan 

Koordinasi, Forum Group Discussion (FGD), Workshop, Bimbingan Teknis dan 

Pendampingan pada satuan pendidikan secara jarak jauh atau melalui Daring. 

c. Memfasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (guru, kepala sekolah dan 

pengawas) jenjang SD, SMP, SMA dan SLB meningkatkan kompetensi dalam 

melaksanakan Pembelajaran Jarak Jauh di sekolah masing-masing melalui 

kegiatan Belajar Bersama dalam Jaringan.  

 

 

 

 

 

 

 



WIDYAISWARA 

Belum ada Laporan Kinerja Semester 1 

 

PTP 

Inovasi yang dilaksanakan PTP yaitu menginisiasi kegiatan Belajar Bersama dalam 

Jaringan bagi PTK khususnya di DKI Jakarta. Kegiatan ini didasari oleh diterapkannya 

belajar jarak jauh di satuan pendidikan efek merebaknya kasus Covid-19 

 

 

SUBBAGIAN TATA USAHA 

Perencanaan 

d. Melaksanakan prosedur pengajuan program/revisi sesuai arahan pimpinan 

e. Menjaga kesesuaian usulan program/kegiatan dengan target IKK LPMP 

 

Perlengkapan 

a. Terlaksananya kegiatan rapat koordinasi antara KPKNL Jakarta 1 bersama Biro 

Keuangan dan BMN Kemdikbud dalam rangka tindak lanjut pengajuan Tarif Sewa 

pada LPMP DKI Jakarta 

b. Terlaksananya kegiatan Inventarisasi BMN terhadap seluruh aset yang ada di 

LPMP DKI Jakarta guna mendapatkan data BMN ter-update 

c. Permintaan barang persediaan melalui QR code agar pencatatan barang keluar 

masuk semakin baik 

 

Persuratan 

             Melaksanakan prosedur pengajuan program sesuai arahan pimpinan. 

 

Kepegawaian 

a. Melaksanakan peningkatan kinerja layanan terhadap berbagai kepentingan 

pemangku kepentingan (stakeholder) yang ada. 

b. Mengembangkan budaya kerja lembaga dalam aspek hubungan atasan -

bawahan, antarsesama pegawai dan kolaborasi antar unit kerja serta 

meningkatkan profesionalitas pegawai.  



Perpustakaan 

Laporan Kinerja Semester 1 perlu revisi 

 

Keuangan 

Belum ada Laporan Kinerja Semester 1 

 

Rumah Tangga 

Belum ada Laporan Kinerja Semester 1 

 

 

Hambatan/Kendala 

 

SEKSI DAN JABATAN FUNGSIONAL 

SI 

a. Pada triwulan ke-2 rangkaian kegiatan pemutahiran data dilaksanakan secara 

daring akibat dari dampak pandemi Covid-19, dimana pelaksanaan secara daring 

merupakan hal baru untuk pelaksanaan kegiatan sehingga banyak kendala yang 

dihadapi diantaranya:  

- Koneksi jaringan peserta beberapa orang yg tidak stabil; 

- Kesulitan memantau kepastian kehadiran peserta pada room karena banyak 

peserta yang menonaktifkan camera pada layar monitor; 

- Suara tidak stabil. 

 

b. Pada kegiatan penyusunan aplikasi sistem aplikasi Mutu terdapat kendala yang 

dihadapi: 

- Keterbatasan kapasitas perangkat yang digunakan untuk fasilitas aplikasi yang 

akan dikembangkan; 

- Masih terdapatnya beberapa celah 

keamanan atau bug dalam aplikasi; 

- Kurangnya koordinasi antara pengembang aplikasi dengan pengguna aplikasi; 



- Belum adanya kebijakan dari pimpinan untuk tampilan-tampilan aplikasi yang 

dapat dipublish dan yang tidak dapat di publish oleh pengguna. 

 

PMS 

a. Keterbatasan waktu 

Waktu kegiatan dengan pola daring tentu tidak bisa dilakukan layaknya waktu kegiatan 

secara konvensional. Dengan pola daring waktu yang tersedia dirasakan sangat 

terbatas, karena harus mempertimbangkan antara paparan materi, diskusi, dan 

pelaksanaan kerja jika kegiatan berbasis workshop. Sehingga, adakalanya kegiatan 

dilakukan melebihi atau diluar dari waktu yang dijadwalkan, demi tercapainya output 

dan target secara maksimal. 

 

Disisi lain koordinasi dan komunikasi kegiatan dengan metode daring ada kalanya 

dapat mengakibatkan bias, belum lagi daya fokus peserta kegiatan dengan pola daring 

untuk melihat layar dan mendengarkan apa yang disampaikan tentu tidak sebanding 

dengan kegiatan konvensional. 

 

b. Kendala Jaringan 

Walaupun dalam kondisi geografis berada di ibukota, namun masih ditemukan adanya 

peserta kegiatan yang jaringan koneksi internetnya tidak stabil. Sehingga menjadi 

kendala tersendiri walaupun persentasenya sangat kecil sekali. 

 

FPMP 

a. Anggaran yang tersedia untuk melaksanakan kegiatan fasilitasi secara daring 

sangat terbatas sehingga menyulit dalam perencanaan kegiatan; 

b. Ketercapaian tujuan dan output(hasil) fasilitasi yang dilaksanakan sulit diukur 

karena tidak bisa melihat secara langsung fakta dilapangan hanya melalui video 

conference. 

 

 

 

 



WIDYAISWARA 

Belum ada Laporan Kinerja Semester 1 

 

PTP 

a. Kegiatan belajar bersama yang dilakukan secara daring adalah kegiatan yang baru 

pertama kali dilakukan oleh LPMP DKI Jakarta, sehingga hambatannya adalah 

penyiapan perangkat daring di awal kegiatan yang belum siap 

b. Terkendala koordinasi kegiatan karena masing-masing pegawai bekerja dari 

rumah 

 

 

SUBBAGIAN TATA USAHA 

Perencanaan 

c. Ketidakseimbangan antara beban kerja dan jumlah SDM di Urusan Perencanaan 

yang berdampak pada ketepatan waktu pemenuhan tagihan kerja dan kecermatan 

hasil kerja 

d. Belum terorganisirnya penetapan alokasi waktu pelaksanaan kinerja unit dan 

Lembaga sehingga semangat kolaborasi belum terwujud secara optimal 

 

Perlengkapan 

a. Terdapat beberapa BMN kondisi rusak berat yang belum memiliki dokumen 

Penetapan Status Penggunaan (PSP) sehingga tidak bisa dilakukan proses 

penghapusan 

b. Proses pengajuan PSP terhadap beberapa aset BMN yang akan dihapuskan, 

terkendala di tingkat eselon 1 karena efek work from home yang berdampak pada 

ketepatan waktu dalam pemenuhan tagihan kinerja 

 

Persuratan 

a. Belum meratanya pengetahuan teknis tentang persuratan, sehingga beban 

pekerjaan tidak merata. 

b. Peralatan untuk menunjang kinerja masih kurang, sehingga memperlambat kerja 

dan hasil. 



 

Kepegawaian 

Mengembangkan koordinasi dan komunikasi yang baik dalam merencanakan 

kegiatan. 

 

Perpustakaan 

Laporan Kinerja Semester 1 perlu revisi 

 

Keuangan 

Belum ada Laporan Kinerja Semester 1 

 

Rumah Tangga 

Belum ada Laporan Kinerja Semester 1 

 

 

Rekomendasi 

 

SEKSI DAN JABATAN FUNGSIONAL 

SI 

a. Untuk kegiatan yang akan dilakukan secara daring selanjutnya lebih dapat 

memastikan agar peserta dapat berperan aktif dalam kegiatan dan kehadiran tidak 

hanya terlihat nama saja pada tampilan layar; 

 

b. Proses penyusunan aplikasi SIM Terpadu perlu koordinasi lebih intensif antara 

pimpinan dengan tim pengembang dan juga perlu koordinasi dengan pihak terkait 

(pusdatin) untuk dapat meningkatkan kapasitas server sebagai sarana untuk 

menjalankan aplikasi. 

 

 

 

 

 



PMS 

 Mengatur dari segi aloksai waktu dan teknis pelaksanaan kegiatan, sehingga kegiatan 

dapat berjalan lebih efektif, efisien dan maksimal walaupun dengan pola daring. 

 Melakukan penjadwalan yang lebih komprehensif di antara seluruh unit kerja, 

sehingga kegiatan yang ada diharapkan tidak saling beririsan satu sama lain. 

 Melakukan penyesuaian antara pola anggaran berbasis kegiatan konvensional dengan 

pola anggaran berbasis daring. 

 

FPMP 

a. Lembaga perlu mendukung terlaksananya kegiatan fasilitasi peningkatan mutu 

pendidikan dengan anggaran yang memadai. 

b. Lembaga perlu mengusulkan ke tingkat pusat supaya menyesuaikan program 

kegiatan yang terdapat di RKAKAL dengan output serta Indikator Kinerja (IKK) yang 

diinginkan sehingga mudah mengukur ketercapaian kinerjannya. 

c. Lembaga mendorong dilakukannya program pengembangan/inovasi faslitasi 

peningkatan mutu pendidikan dengan anggaran yang memadai.  

 

 

WIDYAISWARA 

Belum ada Laporan Kinerja Semester 1 

 

PTP 

a. Adanya sinergi antara tugas dan fungsi LPMP dengan tugas dan fungsi PTP dalam 

pelaksanaan kegiatan 

b. Kegaiatan PTP dalam memenuhi tusi jabatan lebih diakomodir oleh kegiatan LPMP  

 

 

 

 

 

 

 



SUBBAGIAN TATA USAHA 

Perencanaan 

d. Lembaga perlu menetapkan aturan pelaksanaan kegiatan yang diterbitkan dalam 

bentuk pedoman kebijakan formal 

e. Seluruh anggota organisasi wajib memahami amanah IKK dari Unit Pembina di 

Kemendikbud agar arah pelaksanaan tugas dan fungsi Lembaga relevan dengan 

target kinerja yang telah ditetapkan 

f. Lembaga mendorong dilakukannya inovasi-inovasi kerja yang meningkatkan 

kepuasan layanan baik bagi internal dan eksternal 

 

Perlengkapan 

Tetap berkoordinasi dengan pihak – pihak terkait, baik internal maupun eksternal agar 

target kinerja Urusan Perlengkapan terpenuhi 

 

Persuratan 

Setiap SDM di persuratan wajib memahami teknis persuratan. 

 

Kepegawaian 

a. Perlunya kesepakatan dan kesepahaman berbagai pihak dalam 

merencanakankegiatan pengembangan SDM. 

b. Perlunya dukungan dari seluruh komponen yang ada di lingkungan LPMP DKI 

Jakarta demi tercapainya keberhasilan rencana kegiatan. 

 

Perpustakaan 

Laporan Kinerja Semester 1 perlu revisi 

 

Keuangan 

Belum ada Laporan Kinerja Semester 1 

 

Rumah Tangga 

Belum ada Laporan Kinerja Semester 1 

 



REKAP LAPORAN KINERJA SEMESTER 2 

s.d Desember 2020 
 

 

SEKSI DAN JABATAN FUNGSIONAL 

SI 

PMS 

FPMP 

WIDYAISWARA 

PTP 

 

SUBBAGIAN TATA USAHA 

PERENCANAAN 

PERLENGKAPAN 

PERSURATAN 

KEPEGAWAIAN 

PERPUSTAKAAN 

KEUANGAN 

RUMAH TANGGA 


