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1 [SK 1.0]
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

% 27.4 0 0 Progress / Kegiatan :
Secara umum pencapaian kinerja pada IKK 1.1 didukung oleh kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi LPMP yang meliputi kegiatan
pengembangan sistem informasi, pemetaan mutu dan fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan, dimana dari ketiga rangkaian kegiatan
tersebut diharapkan dapat memberikan informasi potret kinerja sekolah. Dimana pada Tahun 2020 dan 2021 data yang digunakan adalah
hasil peta mutu pendidikan. Progres yang dicapai pada TW 2 adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan sbb: Kegiatan terkait pengembangan
sistem informasi mutu yang telah dilakukan adalah: Rapat Koordinasi Pelaksanaan ANBK secara tatap muka, yang bertujuan Koordinasi
tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan AN, dengan output Tim Teknis ANBK Provinsi dan Tim Teknis ANBK Kab/Kota, dan outcome
kegiatan adalah terciptanya koordinasi yang baik melalui pembagian tugas tahapan persiapan, pelaksanaan dan pelaporan AN antara
LPMP, Dinas Pendidikan dan Kemenag yang proporsional. Sosialisasi ANBK Untuk Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, Operator Sekolah
Provinsi DKI Jakarta secara daring, bertujuan 1) Menyosialisasikan kebijakan AN; 2)Mengetahui kesiapan sekolah terkait AN; dan 3)
Mengetahui progres Vervaltik Satuan Pendidikan. Output yang dicapai adalah kesamaan pemahaman tentang tusi LPMP dan Disdik, dan
informasi kesiapan satuan pendidikan. Outcome kegiatan adalah koordinasi yang baik antara LPMP dan Disdik untuk mengawal
pelaksanaan ANBK 2021. Bimtek Proktor Satuan Pendidikan (4 angkatan) Pelaksanaan Asesmen Nasional secara tatap muka, bertujuan 1)
Menyosialisasikan kebijakan terkini terkait AN; 2) Meningkatkan pemahaman proktor satuan pendidikan tentang spesifikasi infrastruktur
pelaksanaan AN; 3) Meningkatan kompetensi proktor satuan pendidikan tentang teknis pelaksanaan AN. Output kegiatan diperolehnya
Proktor Satuan Pendidikan yang memahami spesifikasi infrastruktur pelaksanaan ANBK, dengan outcome kegiatan 1) Pemahaman terkait
kebijakan AN; 2) Pemahaman tentang persiapan infrastruktur, dan 3) Kompeten tentang teknis pelaksanaan AN. TOT Satuan Tugas
Verifikasi dan Validasi TIK Tahun 2021 secara daring, bertujuan 1) Memberikan pemahaman kepada Tim Satuan Tugas (Satgas) Verifikasi
dan Validasi TIK agar mampu memahami tugas-tugasnya; 2) Memberikan pemahaman kepada Tim Satgas Verifikasi dan Validasi TIK agar
memahami mekanisme tata cara penginputan, pembaharuan, dan konfirmasi data TIK sekolah. Output kegiatan adalah Tim Satgas
Verifikasi dan Validasi TIK, dengan outcome kegiatan adalah 1) Dipahaminya tugas bagi Satgas verval TIK; dan 2) Dipahaminya mekanisme
tata cara penginputan, pembaharuan dan konfirmasi data TIK satuan Pendidikan. Sebagai tambahan informasi kinerja pada fungsi
pengembangan informasi mutu pada IKK 1.1 ini, dilakukan pula kegiatan-kegiatan pengelolaan data dan informasi sebagai pemenuhan
tugas dan fungsi LPMP yang meliputi kegiatan penyusunan jurnal pendidikan, penerbitan buletin lembaga dan pengembangan SIM bagi
optimalisasi kepuasan layanan bagi internal dan eksternal. Kegiatan terkait pemetaan mutu yang telah dilakukan adalah: Workshop Analisis
Data Mutu PMP 2020 secara daring bertujuan 1) Menyusun analisis data mutu tahun 2020; dan 2) Menyusun peta masalah capaian mutu
Provinsi DKI Jakarta tahun 2020. Output kegiatan adalah peta mutu provinsi dan wilayah di DKI Jakarta yang telah dianalisis, dengan
outcome kegiatan tersedianya bahan penyusunan rekomendasi peningkatan mutu. Workshop Penyusunan Rekomendasi Hasil Analisis Data
Mutu PMP 2020 secara daring bertujuan menyusun rekomendasi dari hasil analisis peta mutu sebagai bahan/kajian untuk pemangku
kepentingan terkait. Output kegiatannya adalah rekomendasi peningkatan mutu bagi pemangku kepentingan terkait, dengan outcome
kegiatan tersedianya bahan penyusunan rencana peningkatan mutu bagi dinas pendidikan provinsi/ Kab/Kota. Workshop Penyusunan
Bahan Publikasi Hasil Pemetaan Mutu 2020 secara daring dan luring bertujuan menyusun buku hasil analisis pemetaan mutu tahun 2020
jenjang SD, SMP, SMA dan SLB. Output kegiatan adalah bahan publikasi pemetaan Mutu, dengan outcome kegiatan bahan publikasi dan
diseminasi pemetaan mutu untuk digunakan oleh pemangku kepentingan terkait dalam program peningkatan mutu pendiidkan. Diseminasi
Hasil Pemetaan Mutu 2020 secara daring bertujuan menyosialisasikan hasil pemetaan mutu Provinsi DKI Jakarta tahun 2020 kepada pihak
sekolah dan Dinas Pendidikan. Output kegiatan pemangku kepentingan memahami peta mutu Pendidikan, dengan outcome kegiatan
terwujudnya program peningkatan mutu yang berbasis data peta mutu. Kegiatan terkait fasilitasi peningkatan mutu yang telah dilakukan
adalah Belajar Bersama Dalam Jaringan bertujuan untuk berbagi ilmu, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam menghadirkan
pembelajaran bermakna bagi anak di masa pandemi dengan memanfaatkan teknologi informatika. Output kegiatan adalah a. Peserta
memahami merancang Pembelajaran Jarak Jauh; b. Peserta memahami mengelola pembelajaran yang berbasis digital; c. Peserta
memahami membuat media pembelajaran berbasis digital; d. Peserta memahami memanfaatkan multimedia secara efektif dalam
pembelajaran dan e. Peserta memahami mencari alternatif penyelesaian permasalahan yang dialami para pendidik saat melaksanakan
pembelajaran jarak jauh. Outcome kegiatan adalah a. Guru dapat menggunakan beragam strategi pembelajaran; dan b. Guru termotivasi
melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang kreatif dan inovatif. Rakor Penyusunan Bahan Fasilitasi secara daring bertujuan a.
Mensosialisasikan kegiatan Sekolah Penggerak yang akan diselenggarakan oleh LPMP DKI Jakarta di tahun 2021 dan b. Menyeleraskan
kegiatan Sekolah Penggerak dengan kebijakan Disdik Prov DKI Jakarta. Output kegiatan adalah a. Kesepahaman persepsi mengenai
kegiatan Sekolah Penggerak yang akan diselenggarakan oleh LPMP DKI Jakarta di tahun 2021 dan b. Keselaranan kegiatan Sekolah
Penggerak dengan kebijakan Disdik Prov DKI Jakarta. Outcome kegiatan adalah pelaksanaan kegiatan Sekolah Penggerak berjalan sesuai
Pedoman dan target yang ingin dicapai. Bimtek Pengembangan Media PJJ secara tatap muka bertujuan membimbing para guru, PTP, WP
dan staf fungsional agar mampu mendampingi tim sekolah dalam mengimplementasikan berbagai model pembelajaran berbasis IT. Output
kegiatan adalah a. Peserta memahami merancang Pembelajaran Jarak Jauh; b. Peserta memahami mengelola pembelajaran yang berbasis
digital; c. Peserta memahami membuat media pembelajaran berbasis digital; d. Peserta memahami memanfaatkan multimedia secara
efektif dalam pembelajaran; dan e. Peserta memahami mencari alternatif penyelesaian permasalahan yang dialami para pendidik saat
melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Output kegiatan adalah a. Guru, PTP, WP dan staf fungsional dapat menggunakan beragam strategi
pembelajaran; dan b. Guru, PTP, WP dan staf fungsional termotivasi melaksanakan pembelajaran jarak jauh yang kreatif dan inovatif.
Kendala / Permasalahan :
1. Perangkat teknologi pendukung kegiatan berbasis IT belum berfungsi optimal, seperti spesifikasi komputer server untuk proktor 2.
Bervariasinya tingkat pemahaman kompetensi IT pada peserta kegiatan yang bertema dan berbasis IT, sehingga belum dapat mencapai
hasil peningkatan kompetensi yang setara seluruhnya 3. Kendala yang muncul dari pelaksanaan kegiatan melalui moda daring ataupun
kombinasi daring dan luring paling sering terjadi adalah gangguan koneksi, sehingga membutuhkan waktu lebih lama untuk perbaikan
kendala-kendala teknis.
Strategi / Tindak Lanjut :
1. Membangun kerja sama yang solid antara tim narasumber dan peserta kegiatan agar segala hambatan dapat diatasi pada saat
pelaksanaan kegiatan atau pasca kegiatan 2. Koordinasi yang baik dengan para pemangku kepentingan agar hasil-hasil kegiatan dapat
diimplementasi sesuai target yang ingin dicapai Hasil penerapan manajemen resiko di setiap kegiatan pendukung IKK 1.1 memiliki tingkat
efektivitas pengendalian dengan predikat baik.

[IKK 1.2] Persentase kesenjangan
hasil AKM dan Survei Karakter
antara sekolah dengan kinerja
terbaik dan kinerja terburuk

% 5 0 0 Progress / Kegiatan :
Secara umum pencapaian kinerja pada IKK 1.2 didukung oleh kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi LPMP yang meliputi kegiatan
supervisi mutu dan fasilitasi peningkatan mutu Pendidikan, dimana dari kedua rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan
informasi kesenjangan hasil AKM dan Survei Karakter antara sekolah yang berkinerja baik dan buruk. Progres yang dicapai pada TW 2
adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan sbb: Kegiatan terkait supervisi mutu yang telah dilakukan adalah: Persiapan Workshop
Penyusunan Bahan Supervisi Mutu (Juklak dan Instrumen) secara daring bertujuan mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk
modul dan instrumen supervisi mutu terkait 3 kebijakan (PTM/PHBS, PJJ, Literasi-numerasi) dan Pedoman/Juklak pelaksanaan supervisi mutu
Tahun 2021. Output kegiatan adalah tersedianya bahan supervisi mutu (Juklak dan Instrumen) dengan outcome kegiatannya pelaksanaan
supervisi yang optimal sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Workshop Bahan Supervisi Mutu (Juklak dan Instrumen) secara tatap muka
bertujuan menyusun bahan supervisi mutu tahun 2021 yang terdiri dari modul dan instrumen terkait 3 kebijakan (PTM/PHBS, PJJ, Literasi-
Numerasi) dan pedoman/juklak pelaksanaan supervisi mutu. Output kegiatan adalah tersedianya bahan supervisi mutu (Juklak dan
Instrumen) dengan outcome kegiatannya adalah pelaksanaan supervisi yang optimal. Sebagai tambahan informasi kinerja pada fungsi
supervisi mutu pada IKK 1.2 ini, dilakukan pula kegiatan-kegiatan instruksi dari unit pembina seperti: Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan
Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Pelajaran 2021/2022 yang bertujuan memantau keterlaksanaan PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 di
Provinsi DKI Jakarta. Output dari kegiatan ini adalah Laporan Hasil Monev PPDB Tahun Pelajaran 2021/2022 pada jenjang SD, SMP, SMA, SLB
di Provinsi DKI Jakarta dengan outcome kegiatan adalah tersedianya bahan masukan bagi pemangku kepentingan untuk perbaikan
pelaksanaan PPDB pada saat PPDB berlangsung dan rekomendasi bagi tahun yang akan datang. Kegiatan terkait fasilitasi peningkatan
mutu yang telah dilakukan adalah: Bimbingan Teknis Fasilitator PJJ Kerjasama dengan SEAMOLEC : Kelas Daring Kebiasaan Baru (New
Normal), Bimbingan Teknis Fasilitator PJJ Kerjasama dengan SEAMEOLEC : Learning Management System (LMS), dan Bimbingan Teknis
Fasilitator PJJ Kerjasama dengan SEAMEOLEC : Pengembangan Video Pembelajaran dan Media Interaktif Berbasis Ms Power Point, ketiganya
dilakukan secara daring yang bertujuan membimbing para calon fasilitator agar mampu mendampingi tim sekolah dalam
mengimplementasikan berbagai model pembelajaran berbasis IT. Output kegiatannya adalah terbimbingnya para calon fasilitator agar
mampu mendampingi tim sekolah dalam mengimplementasikan berbagai model pembelajaran berbasis IT, dengan outcome kegiatan
adalah peningkatan kompetensi SDM Internal LPMP Provinsi DKI Jakarta di bidang TIK. Sebagai tambahan informasi kinerja pada fungsi
fasilitasi peningkatan mutu pada IKK 1.2 ini, dilakukan pula kegiatan-kegiatan instruksi dari unit pembina seperti: Monitoring dan Evaluasi
Kampus Mengajar, Coaching Clinic Rekrutmen Pelatih Ahli Program Sekolah Penggerak dan Sosialisasi Sekolah Penggerak : Pengisian
Borang Pemeringkatan Sekolah Penggerak serta Sosialisasi Sekolah Penggerak : Pemeringkatan kepala sekolah penggerak sesuai kuota
yang ditetapkan kemendikbud dimana outcome dari kegiatan-kegiatan tersebut adalah pelaksanaan kampus merdeka dan kegiatan
Sekolah Penggerak berjalan sesuai Pedoman dan target yang direncanakan.
Kendala / Permasalahan :
Kendala yang muncul dari pelaksanaan kegiatan melalui moda daring paling sering terjadi adalah gangguan koneksi, sehingga
membutuhkan waktu lebih lama untuk perbaikan kendala-kendala teknis.
Strategi / Tindak Lanjut :
Tindak lanjut yang dilakukan dengan bekerja sama dengan seluruh tim agar target kegiatan dapat terpenuhi sesuai yang direncanakan,
dengan membentuk tim kecil finalisasi hasil. Hasil penerapan manajemen resiko di setiap kegiatan pendukung IKK 1.2 memiliki tingkat
efektivitas pengendalian dengan predikat baik.

[IKK 1.3] Persentase kab/kota yang
memiliki data pokok pendidikan
dasar dan menengah akurat,
terbarukan dan berkelanjutan

% 95.2 0 0 Progress / Kegiatan :
Secara umum pencapaian kinerja pada IKK 1.3 didukung oleh kegiatan-kegiatan dalam tugas dan fungsi LPMP terkait pengembangan
sistem informasi mutu pendidikan, dimana dari rangkaian kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi kondisi Dapodik
Provinsi DKI Jakarta yang akurat, terbarukan dan berkelanjutan. Progres pelaksanaan kegiatannya akan dimulai pada triwulan ke-3.
Kendala / Permasalahan :
belum diperoleh data kendala dan permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan
Strategi / Tindak Lanjut :
belum ada strategi dan tindak lanjut atas pelaksanaan kegiatan



2 [SK 2.0]
Meningkatnya
tata kelola
LPMP

[IKK 2.1] Predikat SAKIP predikat A - - Progress / Kegiatan :
Secara umum pencapaian kinerja pada IKK 2.1 didukung oleh kegiatan-kegiatan tertib administrasi dan ketepatan layanan bagi pelanggan
internal dan eksternal. Progres yang dicapai pada TW 2 adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan sbb: Internal Audit SPI yang dilakukan oleh
Tim SPI secara tatap muka. Bertujuan melakukan pengawasan pada setiap kegiatan yang dijalankan oleh lembaga sehingga tercapai
pelayanan prima dan outcome merujuk kepada Renstra Kemdikbudristek. Output yang dicapai laporan kegiatan yang telah diperiksa oleh
SPI dan laporan hasil pengawasan dan outcome kegiatan adalah terwujudnya ASN yang fokus pada tugas dan tanggung jawabnya. Bimtek
Pengembangan Instrumen Evaluasi Program yang dilaksanakan di bawah koordinasi Urusan SDM secara daring, bertujuan melakukan
bimbingan teknis pengembangan Instrumen evaluasi program. Output yang dihasilkan Instrumen Evaluasi dan outcome kegiatan adalah
layanan manajemen Satker dapat berjalan dengan baik.
Kendala / Permasalahan :
Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan intermediary sebagai pemenuhan target IKK 2.1 kendala yang terjadi antara lain belum optimalnya
kehadiran/partisipasi peserta dalam kegiatan yang berlangsung, serta keterbatasan waktu dalam memenuhi tagihan hasil kegiatan pada
waktu yang telah disepakati.
Strategi / Tindak Lanjut :
Dalam upaya pencapaian target IKK 2.1 yang optimal maka Lembaga mendorong melalui Penguatan komitmen dalam berkinerja, seperti
memberi arahan betapa pentingnya merealisasikan program/kegiatan sesuai perencanaannya serta turut memonitor tingkat keterselesaian
tagihan hasil kegiatan agar tujuan kegiatan dapat tercapai. Hasil penerapan manajemen resiko di setiap kegiatan pendukung IKK 2.1
memiliki tingkat efektivitas pengendalian dengan predikat cukup.

[IKK 2.2] Nilai Kinerja Anggaran atas
Pelaksanaan RKA-K/L

nilai 82 0 0 Progress / Kegiatan :
Secara umum pencapaian kinerja pada IKK 2.2 didukung oleh kegiatan-kegiatan tertib administrasi khususnya terkait tertib administrasi
perencanaan, keuangan dan pengelolaan BMN. Progres yang dicapai pada TW 2 adalah melaksanakan kegiatan-kegiatan sbb: Rapat
Pemantauan dan Pengendalian Program TW1 yang dilakukan oleh Tim SPIP secara daring. Bertujuan melakukan koordinasi pelaksanaan
kegiatan yang sudah dilaksanakan dan rencana kegiatan di triwulan berikutnya, dengan output Form Pemantauan dan Pengendalian yang
sudah terisi, dan outcome layanan manajemen Satker dapat berjalan dengan baik.
Kendala / Permasalahan :
Dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan intermediary sebagai pemenuhan target IKK 2.2 kendala yang terjadi antara lain belum optimalnya
kehadiran/partisipasi peserta dalam kegiatan yang berlangsung, masih perlunya pendampingan dalam memanfaatkan form pemantauan
pelaksanaan program/kegiatan triwulanan serta kbelum seluruhnya tepat waktu dalam memenuhi tagihan hasil kegiatan pada waktu yang
telah disepakati.
Strategi / Tindak Lanjut :
Dalam upaya pencapaian target IKK 2.2 yang optimal maka Lembaga mendorong melalui Penguatan komitmen dalam berkinerja, seperti
memberi arahan betapa pentingnya merealisasikan program/kegiatan sesuai perencanaannya serta turut memonitor tingkat keterselesaian
tagihan hasil kegiatan agar tujuan kegiatan dapat tercapai. Hasil penerapan manajemen resiko di setiap kegiatan pendukung IKK 2.2
memiliki tingkat efektivitas pengendalian dengan predikat cukup.

Pengukuran Kinerja Rincian Output

No RO / Komponen Volume Satuan Capaian TW 2 Anggaran

1 Satuan Dikdas dan Dikmen yang
difasilitasi penjaminan mutunya

4618 Lembaga 1598 Rp. 5.208.719.000

2 [051] Penyusunan Peta
Mutu dan Pengolahan Data

Mutu

8 kegiatan 2 Rp. 111.479.000

3 [052] Analisis Data Mutu 2 kegiatan 2 Rp. 2.082.520.000

4 [053] Penyusunan
Rekomendasi Peningkatan

Mutu

2 kegiatan 1 Rp. 55.600.000

5 [054] Diseminasi hasil
pemetaan mutu

4 kegiatan 3 Rp. 55.600.000

6 [055] Sosialisasi Penjaminan
Mutu Pendidikan

3 kegiatan 0 Rp. 54.200.000

7 [061] Sosialisasi Fasilitasi
Berdasarkan SNP

7 kegiatan 2 Rp. 55.600.000

8 [062] Bimbingan Teknis
Fasilitasi Berdasarkan SNP

4 kegiatan 2 Rp. 111.200.000

9 [063] Pendampingan
Fasilitasi Berdasarkan SNP

4 kegiatan 3 Rp. 689.440.000

10 [064] Diseminasi Hasil
Fasilitasi Berdasarkan SNP

4 kegiatan 0 Rp. 55.600.000

11 [065] Monitoring dan
Evaluasi Fasilitasi
Berdasarkan SNP

5 kegiatan 0 Rp. 125.920.000

12 [071] Penyusunan Program
Supervisi Penjaminan Mutu

Pendidikan

1 kegiatan 2 Rp. 55.600.000

13 [072] Bimbingan Teknis
Supervisi

4 kegiatan 0 Rp. 55.600.000

14 [073] Supervisi Satuan
Pendidikan

5 kegiatan 0 Rp. 649.000.000

15 [074] Analisis Supervisi
Mutu Pendidikan

3 kegiatan 0 Rp. 55.600.000

16 [075] Diseminasi dan
Evaluasi Hasil Supervisi

3 kegiatan 0 Rp. 55.600.000

17 [081] Penyusunan Bahan
Verifikasi

2 kegiatan 1 Rp. 55.600.000

18 [082] Bimbingan Teknis
Verifikasi Data Mutu

Pendidikan

2 kegiatan 0 Rp. 55.600.000



19 [083] Pelaksanaan
Pengumpulan Data Mutu

Pendidikan

30 kegiatan 5 Rp. 708.320.000

20 [084] Verifikasi dan Validasi
Data Mutu Pendidikan

4618 sekolah 0 Rp. 120.640.000

21 Gaji dan Tunjangan 1 Layanan 0.76 Rp. 15.358.714.000

22 [001] Gaji dan Tunjangan 12 bulan 3 Rp. 15.358.714.000

23 Operasional dan Pemeliharaan
Kantor

1 Layanan 0.84 Rp. 8.765.507.000

24 [002] Operasional dan
Pemeliharaan Kantor

12 bulan 3 Rp. 8.765.507.000

25 Dukungan Manajemen Satker 1 Layanan 0.92 Rp. 941.000.000

26 [051] Pengelolaan
Kepegawaian

6 kegiatan 2 Rp. 263.000.000

27 [052] Pengelolaan
Keuangan dan

Perbendaharaan

1 kegiatan 0 Rp. 143.000.000

28 [054] Pemantauan dan
Evaluasi Pelaksanaan

Kegiatan

8 kegiatan 2 Rp. 106.000.000

29 [055] Pelayanan Umum,
Rumah Tangga dan

Perlengkapan

13 kegiatan 1 Rp. 143.000.000

30 [056] Perencanaan Program
dan Anggaran

5 kegiatan 1 Rp. 143.000.000

31 [058] Pengelolaan Data dan
Informasi

5 kegiatan 1 Rp. 143.000.000

32 Layanan pengadaan alat
Pengolah Data dan Komunikasi

28 unit 0.3 Rp. 256.000.000

33 [996] Pengadaan Perangkat
Pengolah Data dan

Informasi

28 unit 0.3 Rp. 256.000.000

34 Layanan Pengadaan Peralatan
Fasilitas Perkantoran

27 unit 27 Rp. 94.000.000

35 [997] Pengadaan Peralatan
dan Fasilitas Perkantoran

27 unit 27 Rp. 94.000.000

TOTAL JUMLAH PAGU Rp. 30.623.940.000
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