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Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan 

rahmat-Nya Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi  Selatan berhasil 

menyelesaikan penyusunan laporan kinerja tahun 2022 dengan tepat waktu. 

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah telah mengamanatkan kepada 

setiap instansi pemerintah untuk menyusun laporan kinerja setiap tahun. 

Laporan ini menyajikan informasi kinerja atas pencapaian sasaran strategis/sasaran 

program/sasaran kegiatan beserta indikator kinerjanya sebagaimana tertuang dalam 

Perjanjian Kinerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi  Selatan tahun 

2022. Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi  Selatan pada tahun 2022 

menetapkan 2 (dua) sasaran dan 4 (empat) indikator kinerja. Secara umum Balai 

Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi  Selatan telah berhasil merealisasikan 

target kinerja yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja. 

Laporan kinerja ini memberikan gambaran objektif tentang kinerja yang dihasilkan 

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi  Selatan  pada tahun 2022. Selain 

itu, tantangan dan permasalahan dalam pencapaian kinerja juga dijabarkan, yang 

kemudian menjadi acuan dalam menetapkan strategi/inovasi kerja kedepannya. 

Semoga laporan kinerja ini bermanfaat sebagai bahan evaluasi perencanaan 

program/kegiatan dan anggaran, perumusan kebijakan bidang pendidikan dan 

kebudayaan serta peningkatan kinerja di tahun mendatang. 

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu 

terselesaikannya laporan kinerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi  

Selatan pada tahun 2022. 
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AN  : Assesment Nasional 

BA BUN : Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara 

BAN S/M : Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah 

BBPMP : Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan 

BSKAP : Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan 

BPS  : Badan Pusat Statistik 

DIPA   : Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran  

Dapodik  : Data Pokok Pendidikan  

DIKMAS : Pebdidikan Masyarakat 

EKA  : Evaluasi Kinerja Anggaran 

GUP  : Penggantian Uang Persediaan 

IKK   : Indikator Kinerja Kegiatan  

IKM  : Implementasi Kurikulum Merdeka 

IKPA  : Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran 

LAKIP   : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan  

NPSN  : Nomor Pokok Sekolah Nasional 

PAUD  : Pendidikan Anak Usia Dini 

PBD  : Perencanaan Berbasis Data 

PHBS  : Prilaku Hidup Bersih dan Sehat 

PIPK  : Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan 

PK   : Perjanjian Kinerja  

PMM  : Platform Merdeka Mengajar 

PPK  : Penguatan Pendidikan Karakter 

PPNPN : Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri 

PSP  : Program Sekolah Penggerak 

Renstra : Rencana Strategis  

RKA  : Rencana Kerja Anggaran 

RKT  : Rencana Kerja Tahunan 

RKS  : Rencana Kerja Sekolah 

RPJMN : Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 

SAKIP   : Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah  

SDM   : Sumber Daya Manusia  

SK   : Sasaran Kegiatan  

SLB  : Sekolah Luar Biasa 

SD  : Sekolah Dasar  

SNP   : Standar Nasional Pendidikan  

SMP   : Sekolah Menengah Pertama  

SMA   : Sekolah Menengah Atas  

SPI  : Satuan Pengawasan Internal 

UPT   : Unit Pelaksana Teknis   
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Laporan kinerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi  Selatan Tahun 
2022 menyajikan tingkat pencapaian 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator 
kinerja sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2022. Tingkat 
ketercapaian sasaran dan indikator kinerja lebih detail diuraikan pada BAB III Laporan 
ini. Berikut ringkasan capaian kinerja Tahun 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SK 1. Meningkatnya mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen 
 
Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen 
Provinsi Sulawesi Selatan mengalami peningkatan 
dibandingkan tahun sebelumnya.  Hal tersebut terlihat 
dari meningkatnya jumlah sekolah yang hasil 
akreditasinya berada pada kategori akreditasi A, B, 
dan C. Berdasarkan data akreditasi tahun 2021-2022 
dari BAN dan PSKP BSKAP,  pada tahun 2022, dari 
total 16.172 sekolah, sebanyak 13.932 atau 86.1% 
sekolah berakreditasi A, B, dan C. Jumlah tersebut 
lebih tinggi  dibandingkan dengan jumlah sekolah 
berakreditasi A, B, dan C pada tahun 2021 sebesar 

13.401 atau 83.7% dari total 16.009 sekolah. 
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SK 2. Meningkatnya tata kelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan 
Sulawesi Selatan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Beberapa permasalahan/kendala yang dihadapi dalam upaya pencapaian target 

antara lain: 

1. Data Rapor Pendidikan Tahun 2022 yang seharusnya digunakan untuk melakukan 

penghitungan capaian IKK 1.1. dan 1.2 belum tersedia;  

2. Pemanfaatan platform merdeka mengajar (PMM) utama oleh satuan pendidikan 

pelaksana Kurikulum Merdeka belum maksimal; 

3. Profil/Rapor Pendidikan belum sepenuhnya digunakan untuk menyusun 

perencanaan program/kegiatan peningkatan mutu pendidikan baik ditingkat 

pemerintah daerah maupun satuan pendidikan.  

4. Terbatasnya jumlah pengawas sekolah di beberapa kabupaten/kota  berpengaruh 

terhadap proses pembinaan, pengawasan pembelajaran untuk meningkatkan 

mutu  pendidikan; 

5. Kemammpuan literasi dan numerasi siswa belum memenuhi targert nasional; 

6. Rendahnya minat kepala sekolah dan guru mengikuti Program Sekolah dan Guru 

Penggerak menyebabkan terbatasnya pilihan untuk rekrutmen pengawas sekolah 

dan kepala sekolah. 
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Upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi permasalahan/kendala yang muncul 

antara lain:  

1. Melakukan penghitungan capaian kinerja berdasarkan data akreditasi tahun 

2021-2022 dari BAN S/M dan PSKP BSKAP sesuai arahan eselon I (Ditjen PAUD, 

Dikdas, dan Dikmen); 

2. Sosialisasi terkait pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar kepada pihak-pihak 

terkait melalui berbagai kegiatan dalam bentuk daring maupun luring; 

3. Advokasi dan Pendampingan pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan dalam 

bentuk daring maupun luring; 

4. Mendorong Kabupaten/kota melakukan rekrutmen pengawas sekolah; 

5. Pendampingan penerapan strategi penguatan literasi dan numerasi ke 

pemerintah daerah dan satuan pendidikan; 

6. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pemda dalam rangka mendukung 

pelaksanaan Program Sekolah dan Guru Penggerak; 
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A. Gambaran Umum 

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi  Selatan 

merupakan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi setingkat eselon II.b di bidang penjaminan mutu Pendidikan yang 

berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak 

Usia Dini, Pendidikan Dasar Dan Pendidikan Menengah.   

BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan merupakan hasil reorganisasi dan restrukturisasi 

dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) berdasarkan Peraturan Menteri 

Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 Tentang 

Organsasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan Balai 

Penjaminan Mutu Pendidikan ditetapkan pada tanggal 21 Maret 2022.  

BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan berlokasi di jalan A.P. Pettarani Kecamatan 

Rappocini, Kota Makassar dengan lahan seluas 24.350m2. Untuk menunjang 

pelaksanaan tugas dan fungsi, BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan dipimpin oleh 

Imran, S.Kom., M.T., memiliki Sumber Daya Manusia berstatus ASN sebanyak 91 

orang dan berstatus honorer 45 orang.  Adapun rincian kualifikasi pendidikan SDM 

ASN sebagai berikut :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wilayah kerja BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan  meliputi Provinsi dan 24 Kabupaten/ 
Kota dengan karakteristik yang beragam, baik dari segi geografis, sosial, dan budaya.  
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B. Dasar Hukum 

Dasar hukum yang menjadi acuan antara lain : 
 
1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan 

Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah; 

3. PemenPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian 
Kinerja, Pelaporan kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja; 

4. Permendikbudristek Nomor 40 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 
Instansi Pemerintah di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan 
Teknologi; 

5. Permendikbudristek Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja 
Kemendikbudristek;  

6. Permendikbudristek Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan atas 
Permendikbud Nomor 22 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian 
Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024; 

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 11 
Tahun 2022 Tentang Organsasi dan Tata Kerja Balai Besar Penjaminan Mutu 
Pendidikan dan Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; 

8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 
263/O/2022 tentang Rincian Tugas Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan dan 
Balai Penjaminan Mutu Pendidikan. 

 

C. Tugas dan Fungsi Serta Struktur Organisasi 

 
Tugas : 

 
Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 
28 tahun 2021, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi  Selatan 
mempunyai tugas : Melaksanakan penjaminan dan peningkatan mutu 
pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 
pendidikan masyarakat di provinsi. 
 
Fungsi : 
 
Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi  Selatan mempunyai fungsi 

sebagai berikut : 

1. Pelaksanaan pemetaan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, 

pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat; 
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2. Pengembangan model penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan 

masyarakat; 

3. Pelaksanaaan supervisi  penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan anak 

usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat 

dalam penjaminan mutu pendidikan; 

4. Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan 

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan masyarakat dalam penjaminan 

mutu pendidikan; 

5. Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan dan 

peningkatan mutu pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan masyarakat; 

6. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penjaminan dan peningkatan mutu 

pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan 

pendidikan masyarakat dan; 

7. Pelaksanaan urusan administrasi 

 

D. Isu-Isu Strategis dan Peran Strategis Organisasi 

 
Isu-isu Strategis 

 
Beberapa isu-isu straregis terkait penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di 

Provinsi Sulawesi Selatan antara lain: 

1. Program Merdeka Belajar untuk meningkatkan mutu pendidikan belum merata 

penerapannya di wilayah Provinsi Sulawesi Selatan; 

2. Pembelajaran abad 21 yang berpusat pada murid belum sepenuhnya optimal;  

3. Kompetensi literasi dan numerasi rata-rata siswa di Provinsi Sulawesi Selatan 

masih berada dibawah angka kompetensi minimum; 

4. Penguatan Pendidikan Karakter bagi siswa belum optimal. Rata-rata nilai 

karakter peserta didik di Provinsi Sulawesi selatan dalam taraf berkembang. 

Peran Strategis 

1. Berperan penting melakukan advokasi  kepada pemerintah daerah terkait 

program merdeka belajar; 

2. Pendampingan asimetris dan konsultatif kepada pemerintah daerah dalam 

membangun pemahaman yang utuh dan mendorong penetapan regulasi dan 

program yang mendorong peningkatan mutu pendidikan di daerah; 
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3. Berperan penting dalam membangun jejaring melalui koordinasi dan kolaborasi 

dengan seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung implementasi 

program merdeka belajar di Provinsi Sulawesi Selatan; 

4. Mempunyai akses untuk mengidentifikasi pemanfaatan Platform Merdeka 

Mengajar, Perencanaan Berbasis Data dan platform digitalisasi lainnya yang 

memudahkan satuan pendidikan dalam manajemen sekolahnya. 

 

 

 

 

 
IHT Peningkatan Kapasitas SDM 
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Visi dan Misi 

 
BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai lembaga yang bertugas untuk melakukan 

penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah di daerah, tidak menetapkan visi 

dan misi lembaga secara khusus, tetapi mendukung visi Kementerian yang tercantum 

dalam Renstra Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi 

(Kemendikbudristek) dan Renstra Direktorat Jenderal PAUD, Dikdas dan Dikmen 

Tahun 2020-2024. Visi dan misi kementerian yang disusun berdasarkan pada capaian 

kinerja, potensi dan permasalahan, visi Presiden pada RPJMN Tahun 2020 - 2024, 

serta visi Indonesia Tahun 2045. Adapun visi Kemendikbudristek Tahun 2020 - 2024 

adalah sebagai berikut. 

Sesuai  tugas  dan  kewenangannya,  Kemendikbudristek  melaksanakan misi 

Presiden  dengan  penjabaran  misi  terkait  peningkatan  kualitas manusia Indonesia, 

kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa,   dan pengelolaan   

pemerintahan   yang   bersih,   efektif,   dan terpercaya. Adapun dukungan 

Kemendikbudristek dalam melaksanakan misi tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Mewujudkan Pendidikan yang relevan   dan   berkualitas   tinggi, merata dan   

berkelanjutan,   didukung   oleh   infrastruktur   dan teknologi; 

2. Mewujudkan    pelestarian    dan    pemajuan    kebudayaan    serta pengembangan 

bahasa dan sastra; 

3. Mengoptimalkan peran serta seluruh pemangku kepentingan untuk mendukung  

transformasi  dan  reformasi  pengelolaan  pendidikan, kebudayaan, ilmu 

pengetahuan, dan teknologi. 
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Kunjungan Dirjen Pauddikdasmen ke BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan 

Tujuan Strategis : 

BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan menetapkan dua tujuan strategis yang akan 

dicapai untuk periode perencanaan 2020-2024, yaitu: 

1. Meningkatnya mutu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan anak usia dini, 

pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan masyarakat.  

2. Terwujudnya tata kelola BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan yang berkualitas 

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut,  maka ditetapkan sasaran beserta indikator 

kinerja kegiatan untuk mengukur tingkat pencapaiannya. yang dibagi dalam dua 

periode sebagai berikut : 

 



 

7 

 

 

Sebagai upaya untuk mewujudkan kinerja yang sudah ditetapkan dalam Rencana 
Strategis Tahun 2020-2024, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi  
Selatan  merumuskan kinerja yang akan dicapai di tahun 2022 yang dituangkan ke 
dalam Perjanjian Kinerja sebagai berikut: 
 
Perjanjian Kinerja (Awal) 

Perjanjian Kinerja (Revisi) 
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Revisi perjanjian kinerja dilakukan karena beberapa alasan berikut ini. 

1. Restrukturisasi Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan menjasi Balai Besar 

Penjaminan Mutu Pendidikan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, 

Riset, dan Teknologi Nomor 11 Tahun 2022 tentang Tata Kerja Balai Besar 

Penjaminan Mutu Pendidikan dan  Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; 

2. Perubahan pimpinan satker; dan 

3. Perubahan jumlah anggaran yang terdiri dari penambahan jumlah anggaran 

program prioritas dalam bentuk anggaran BA BUN sebesara Rp. 5.675.410.000.  

dan pemotongan anggaran belanja pegawai sebesar Rp. 1.701.639.000. 

 

Program Prioritas 

Untuk mendukung pencapaian kinerja Kemendikbudristek dan mendukung kinerja 

nasional bidang pendidikan dan kebudayaan, BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan 

melaksanakan program yang alokasi anggarannya diutamakan untuk membiayai 

program prioritas. Program prioritas BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 

2022 adalah Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran dengan total anggaran 

sebesar Rp. 11.827.931.000 yang meliputi kegiatan:  

1. Program Sekolah Penggerak 

2. Pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka 

3. Perencanaan Berbasi Data 

4. Asesmen Nasional 

5. Pendampingan Pengelolaan Dana Alokasi Khusus 

6. Pendampingan Pengelolaan Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) 
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A. Capaian Kinerja 

Capaian kinerja dapat dideskripsikan sebagai hasil dari pengukuran kinerja yang 

meliputi realisasi kinerja fisik (output/outcome) dan realisasi anggaran. Pengukuran 

kinerja yang dilakukan oleh BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan pada Laporan Kinerja 

Tahun 2022 ini didasari oleh dua dokumen yakni Dokumen Perjanjian Kinerja dan 

DIPA (output RKAKL).   

Sesuai perjanjian kinerja tahun 2022, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan 

Sulawesi  Selatan menetapkan 2 (dua) sasaran dengan 4 (empat) indikator kinerja 

dengan tingkat ketercapaian sebagai berikut: 

 

Berdasarkan Peraturan Menteria Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi 

Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020-2024, sasaran kegiatan BBPMP Propinsi 

Sulawesi Selatan mengalami perubahan. Pada Tahun 2021, SK 1 “Meningkatnya 

Penjaminan Mutu Pendidikan di Seluruh Satuan Pendidikan” yang   

ketercapaiannya di dukung 3 (tiga) IKK dengan sumber data dari Rapor Mutu, Hasil 

Asesmen Nasional, dan Dapodik, sedangkan pada tahun 2022, SK 1 Meningkatnya 

mutu pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen ketercapiannya diukur 

berdasarkan 2 (dua) IKK dengan sumber data dari hasil Akreditasi Sekolah. Kondisi 

ini menyebabkan capaian IKK untuk SK 1 tidak bisa dibandingkan dengan capaian 

tahun sebelumnya, karena adanya perbedaan uraian indikator, cara perhitungan dan 

sumber datanya.  
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SK 1 

Meningkatnya Mutu Pendidikan Jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen 

Mutu Pendidikan jenjang PAUD, Dikdas, dan Dikmen Provinsi Sulawesi Selatan 

mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya.  Hal tersebut terlihat dari 

meningkatnya jumlah sekolah yang hasil akreditasinya berada pada kategori 

akreditasi A, B, dan C. Berdasarkan data akreditasi tahun 2021-2022 dari BAN dan 

PSKP BSKAP,  pada tahun 2022, dari total 16.172 sekolah, sebanyak 13.932 atau 

86.1% sekolah berakreditasi A, B, dan C. Jumlah tersebut lebih tinggi  dibandingkan 

dengan jumlah sekolah berakreditasi A, B, dan C pada tahun 2021 sebesar 13.401 

atau 83.7% dari total 16.009 sekolah. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Ketercapaian sasaran kegiatan meningkatnya mutu penjaminan jenjang PAUD, 
Dikdas, dan Dikmen dijabarkan melalui uraian capaian 2 (dua) indikator kinerja 
kegiatan berikut ini. 

Rakor Peningkatan Mutu PAUD Provinsi Sulawesi Selatan 

 

 

1.833 
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2.874 
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2528

Akreditasi A Akreditasi B Akreditasi C

JUMLAH SEKOLAH
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86,1%

2021 2022

PERBANDINGAN 
SEKOLAH BERAKREDITASI A, B, C 

TAHUN 2021-2022
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IKK 1.1 
Presentase satuan pendidikan (PAUD Dikmas) yang meningkat mutu 
pembelajarannya 

 
 
Meningkatnya mutu pembelajaran satuan pendidikan anak usia dini (PAUD) dan 

pendidikan masyarakat (Dikmas) diukur dengan membandingkan mutu pembelajaran 

tahun berjalan dengan tahun sebelumnya. Pada tahun 2022, perhitungan nilai 

indikator kinerja persentase satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) yang meningkat 

mutu pembelajarannya menggunakan data akreditasi tahun 2021-2022 dari BAN 

PAUD dan PSKP BSKAP. Digunakannya data akreditasi ini karena rapor pendidikan 

tahun 2022 yang seharusnya digunakan untuk menghitung capaian kinerja indikator 

ini belum tersedia atau belum dirilis oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen 

Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. 

Metode perhitungan yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah 

sebagai berikut: 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Realisasi indikator kinerja persentase satuan pendidikan (PAUD dan Dikmas) 

yang meningkat mutu pembelajarannya pada Tahun 2022 sebesar 4.80% dari 

target 0.98 % dengan persentase capaian mencapai 489.8%. Capain tersebut telah 

melampai target yang ditetapkan bahkan telah memenuhi target akhir Renstra. 

Berdasarkan data hasil akreditasi tahun 2022, dari total 6.894 sekolah jenjang PAUD 

dan Dikmas, sebanyak 230 sekolah yang berakreditasi A,, berakreditasi B sebanyak 

3.332, dan 1.250 yang berakreditasi C. 

 (∆) =
(0,5 × 𝐴22) + (0,35 × 𝐵22) + (0,15 × 𝐶22)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑇𝐴 2022
−

(0,5 × 𝐴21) + (0,35 × 𝐵21) + (0,15 × 𝐶21)

𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑘𝑜𝑙𝑎ℎ 𝑇𝐴 2021
 

Keterangan : 
1. ∆ : Persentase kenaikan mutu pembbelajaran TA 2021 ke TA 2022 yang  

                  dilihat dari nilai akreditasi 
2. 𝐴22  : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2022 

3. 𝐵22 : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2022 
4. 𝐶22 : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2022 

5. 𝐴21  : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi A di tahun 2021 
6. 𝐵21 : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi B di tahun 2021 

7. 𝐶21 : Jumlah Sekolah dengan nilai akreditasi C di tahun 2021 
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Ketercapaian kinerja  ini antara lain disebabkan adanya kebijakan pelaksanaan 

implementasi kurikulum merdeka (IKM) secara mandiri dan pemanfaatan platform 

merdeka mengajar. Selain itu, tingginya realisasi kinerja juga dipengaruhi oleh 

pemanfaatan data hasil akreditasi tahun 2021 dan 2022 untuk melakukan perhitungan 

realisasi indikator kinerja 

Kegiatan  

Peningkatan mutu pembelajaran PAUD dan Dikmas tahun 2022 pada dasarnya telah 

selesai dilaksanakan oleh BP PAUD pada akhir Juni 2022 mengikuti restrukturisasi 

organisasi pada Ditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen. Meski demikian, BBPMP Provinsi 

Sulawesi Selatan telah melaksanakan beberapa kegiatan yang terkait dengan 

peningkatan mutu pembelajaran jenjang PAUD dan Dikmas melalui program 

kolaboratif dengan pemerintah daerah dan UPT Kemendikbudristek lainnya seperti : 

1. Advokasi dan Pendampingan Program Sekolah Penggerak jenjang TK; 

2. Advokasi dan Pendampingan Implementasi Kurikulum Merdeka; 

3. Rapat koordinasi peningkatan mutu Pendidikan anak usia dini se-Provinsi 

Sulawesi Selatan; 

4. Bimbingan Teknis Implementasi PAUD Holistik  Integratif dengan pemda 

Kabupaten Luwu Timur; 

5. Bimbingan teknis perencanaan berbasis data (PBD) dan Implementasi Kurikulum 

Merdeka (IKM) dengan pemda Kabupaten Pinrang. 

Hambatan 

1. Data berupa rapor Pendidikan atau hasil survey lingkungan belajar yang 

seharusnya digunakan untuk melakukan penghitungan capaian indikator kinerja  

belum tersedia; 

2. Belum tersedianya anggaran khsusus untuk peningkatan mutu pembelajaran 

satuan pendidikan jenjang PAUD dan Dikmas dalam DIPA BBPMP; 

0,98

4,8 489,8%

Target Realisasi Persentase
Capaian

Grafik Capaian IKK 1.1

230

3432

1250

182

2614

975

Akreditasi  A Akreditasi B Akreditasi C

JUMLAH SEKOLAH DENGAN 
AKREDITASI A, B, DAN C

2021 2022
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3. Peningkatan mutu satuan pendidikan jenjang PAUD dan Dikmas merupakan 

indikator kinerja baru bagi BBPMP. Kondisi ini membutuhkan perhatian khusus 

utamanya dalam hal peningkatan kompetensi SDM dan ketersediaan anggaran; 

4. Perubahan organisasi dan birokrasi serta kebijakan pusat yang cukup dinamis. 

 

Langkah Antisipasi 

1. Melakukan penghitungan capaian kinerja berdasarkan data akreditasi tahun 2021-

2022 dari BAN PAUD dan PSKP BSKAP sesuai arahan eselon I (Ditjen PAUD, 

Dikdas, dan Dikmen); 

2. Anggaran dan kegiatan telah diselesaikan oleh BP PAUD pada akhir Juni Tahun 

2022; 

3. Melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya kolaboratif dan kemitraan dengan 

pemerintah daerah dan UPT Kemendikbudristek lainnya; 

4. Melakukan penyesuaian-penyesuaian terkait perubahan organisasi dan birokrasi 

serta kebijakan pusat. 

 

Strategi  

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan stakeholder terkait untuk 

peningkatan mutu satuan Pendidikan jenjang PAUD dan Dikmas dimasa yang 

akan datang; 

2. Mengembangkan inovasi-inovasi yang menunjang peningkatan mutu pendidikan 

jenjang PAUD da Dikmas di Provinsi Sulawesi Selatan; 

3. Meningkatkan kompetensi SDM BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka 

melakukan advokasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah terkait 

peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. 

 
IKK 1.2 
Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya 
(Dikdas dan Dikmen) 

 
Rapor pendidikan adalah data laporan hasil evaluasi sistem secara keseluruhan 
dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Rapor Pendidikan ini 
diharapkan dapat menjadi acuan bagi satuan pendidikan dan pemerintah daerah 
untuk mengidentifikasi, merefleksi, dan membenahi kualitas pendidikan di wilayah 
masing-masing secara menyeluruh. Rapor Pendidikan disusun dari berbagai macam 
sumber data yang ada, seperti Asesmen Nasional, Data Pokok Pendidikan (Dapodik), 
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data pendidikan dari Kementerian Agama, platform digital guru dan kepala sekolah, 
tracer study SMK, data Guru dan Tenaga Kependidikan, BAN PAUD, BPS, dan 
seterusnya. 
 
Realisasi indikator kinerja Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat 
rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen) di peroleh dari persentase 
provinsi/kabupaten/kota di wilayah masing masing yang memiliki rapor pendidikan 
lebih tinggi dibandingkan rapor pendidikan tahun sebelumnya. Rapor pendidikan 
tahun 2022 sampai saat ini belum tersedia atau belum dirilis oleh Badan Standar, 
Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan (BSKAP) Kementerian Pendidikan, 
Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Oleh karena itu, sesuai arahan Direktorat Jenderal 
PAUD, Dikdas, dan Dikmen, pengukuran nilai kinerja IKK 1.2. ini menggunakan data 
akreditasi tahun 2021-2022 dari BAN  S/M dan PSKP BSKAP. Metode perhitungan 
yang digunakan untuk mengukur capaian kinerja ini adalah sebagai berikut : 
 

 

 

 

 
 
Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Setditjen PAUD, Dikdas, dan Dikmen, 

sebanyak 24 atau 96% Provinsi/Kabupaten/kota di Provinsi Sulawesi Selatan yang 

meningkat rapor pendidikannya. Dengan demikian, realisasi indikator kinerja 

Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya 

(Dikdas dan Dikmen) capaiannya telah melampaui target yang ditetapkan. Dari target 

25%, berhasil terealisasi sebesar 96% dengan persentase capaian sebesar 384%. 

Capaian tersebut lebih tinggi dibandingkan rata-rata capaian nasional sebesar 88.5%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ketercapaian indikator kinerja  ini antara lain disebabkan makin tingginya komitmen 

satuan pendidikan dan pemerintah daerah dalam pemenuhan standar nasional 

pendidikan, kebijakan pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka (IKM) secara 

mandiri, pemanfaatan platform medeka mengajar, dan penambahan volume kegiatan 

dengan adanya penambahan anggaran BA BUN untuk program prioritas serta 

𝐼𝐾𝐾2.2.7.12 = ∑ 𝑓𝑙𝑎𝑔(∆𝑖)

𝑛

𝑖=1

 

Keterangan : 
1. 𝑖       : Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP/BBPMP bersangkutan 

2. 𝑓𝑙𝑎𝑔(∆𝑖)   : Jumlah Prov/Kab/Kota di BPMP/BBPMP yang mengalami  
                        kenaikan mutu pembelajaran 

25
96

384

Target Realisasi Persentase Capaian

Grafik Realisasi IKK 1.2
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optimlaisasi anggaran. Selain itu, tingginya realisasi kinerja juga dipengaruhi oleh 

pemanfaatan data hasil akreditasi tahun 2021 dan 2022 untuk melakukan perhitungan 

realisasi indikator kinerja. 

 
Kegiatan 
 
Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung ketercapaian 

IKK 1.2. selama tahun 2022 adalah : 

1. Program Sekolah Penggerak (PSP) 

Program Sekolah Penggerak (PSP) merupakan program kolaborasi antara 

Kemdikbudristek dengan Pemerintah Daerah dimana komitmen PEMDA menjadi 

kunci utama keberhasilan Program. PSP berfokus pada pengembangan hasil 

belajar siswa secara holistic yang mencakup kompetensi literasi, numerasi, dan 

karakter, diawali dengan SDM yang unggul (kepala sekolah dan guru).   PSP 

memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, bukan hanya 

untuk sekolah unggulan, baik negeri mupun swasta.  

Sekolah penggerak mendapatkan intervensi yang holistik mulai dari SDM 

Sekolah, perencanaan, pembelajaran, digitalisasi dan pendampingan Pemerintah 

Daerah yang dilakukan selama tiga (3) tahun ajaran dan setelah itu sekolah 

melanjutkan upaya transformasi secara mandiri. Gambaran akhir dari Sekolah 

Penggerak yaitu setelah 3 tahun program berjalan, hasil belajar diatas level yang 

diharapkan dimana lingkungan belajarnya aman, nyaman, inklusif, dan 

menyenangkan, kemudian pembelajaran berpusat pada murid, perencanaan 

program dan anggaran berbasis refleksi diri, terjadi refleksi guru dan 

pembelajaran, serta sekolah melakukan pengimbasan. 

Diseminasi Program Sekolah Penggerak 
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PSP dilaksanakan secara bertahap mulai dari tahun 2020/2021. Saat ini, 

sebanyak 398 sekolah jenjang SD, SMP, SMA, dan SLB di Provinsi Sulawesi 

Selatan yang ditetapkan menjadi sasaran sekolah penggerak. Ada 5 

Kabupaten/Kota yang menjadi sasaran PSP Angkatan I, PSP angkatan II 

sebanyak 12 Kab/Kota, dan PSP angkatan III sebanyak 12 Kab/Kota. PSP 

angkatan I dan II sudah dalam tahap implementasi, sedangkan PSP angkatan III 

baru pada tahap seleksi dan penetapan. Rekapitulasi sekolah penggerak per 

kabupaten/kota tergambar pada tabel dan grafik berikut ini. 
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Pada tataran implementasi PSP, ada lima (5) intervensi yang diberikan oleh pihak 

Kemendikbudristek, yaitu: pendampingan konsultatif asimetris, penguatan SDM 

Sekolah, Pembelajaran Paradigma Baru, perencanaan berbasis data dan 

digitalisasi sekolah. Pendampingan konsultatif asimetris dilakukan melalui 

koordinasi dan kerjasama antara direktorat teknis, UPT GTK dan UPT PAUD 

DASMEN dengan unsur Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota untuk 

memonitor implementasi, identifikasi masalah dan mencarikan solusi penyelesaian 

hambatan yang dihadapi Sekolah penggerak dalam mekanisme Pokja Majemen 

Operasional (PMO).   

BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Unit Pelaksana (UPT) 

Kemdikbudristek di daerah, menjalankan pendampingan konsultatif dan asimetris 

kepada Pemerintah Daerah mulai dari proses persiapan yaitu sosialisasi, 

advokasi, Coaching Clinic, dan penjaringan komitmen hingga tercapainya nota 

kesepakatan antara Kemendikbudristek dan pemerintah daerah. Penguatan SDM 

diberikan kepada pengawas, kepala sekolah, dan guru di sekolah penggerak 

melalui program pelatihan dan pendampingan intensif (coaching) one to one 

dengan Pelatih Ahli (PA) yang disiapkan oleh Kemdikbudristek.  

BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan melakukan penguatan SDM berupa bimbingan 

teknis SP untuk tim PMO,  pendampingan perencanaan PSP bagi pemerintah 

daerah, pelatihan implementasi pembelajaran paradigma baru, Advokasi dan 

Pendampingan Pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan Numerasi, sosialisasi 

perencanaan berbasis data, bimbingan tekhnis digitalisasi sekolah, pendampingan 

20,35%

9,55%

8,04%

7,79%

8,29%

3,52%

8,54%

5,28%

3,77%

0,75%

5,78%

3,52%

0,75%

1,26%

1,51%
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1,26%

1,76%

0,75%

0,25%

0,75%
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dalam bentuk komunitas praktisi, refleksi dan menyusun rencana dan tindak lanjut 

program SP, dan monitoring dan evaluasi Implementasi PSP, 

2. Implementasi Kurikulum Merdeka 

Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) merupakan salah satu kebijakan 
Kemendikbudristek untuk satuan pendidikan dalam mengimplementasikan 
kurikulum merdeka di sekolah secara mandiri. Sekolah diberikan pilihan jika sudah 
siap menggunakan kurikulum merdeka maka bisa langsung menerapkannya di 
sekolah.  
 
Satuan pendidikan pelaksana IKM melalui jalur mandiri tahun ajaran 2022/2023 

terdiri dari 3 (tiga) kategori implementasi yaitu mandiri belajar, mandiri berubah, 

dan mandiri berbagi. Pada Tahun 2022, sebanyak 3.889 sekolah jenjang SD, SMP, 

SMA, dan SLB di Provinsi Sulawesi Selatan yang ditetapkan sebagai sekolah 

pelaksana IKM secara mandiri. Rekapitulasi sekolah pelaksana IKM secara 

mandiri per Kabupaten/Kota dapat dilihat pada table dan grafik berikut. 
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BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan memberikan dukungan pembelajaran 
implementasi kurikulum merdeka secara mandiri  melalui beberapa kegiatan baik 
yang menggunakan DIPA maupun non DIPA seperti : 
 
1. Sosialisasi IKM kegiatan kolaborasi antara BBPMP, BBGP dan BBPMPV KPTK 

dengan jumlah peserta 200 orang secara luring dan 200 orang secara daring 

dengan manfaatnya adalah meningkatnya pemahaman peserta tentang IKM 

Mandiri dan Platform Merdeka Mengajar (PMM); 

2. Bimtek Asesmen Diagnostik dan Pembelajaran Terdiferensiasi  Non DIPA 

melalui zoom meeting kolaborasi antara BBPMP, BBGP dan BBPMPV KPTK 

yang dihadiri oleh 900 orang peserta. Manfaatnya meningkatnya pemahaman 

peserta tentang Asesmen Diagnostik dan Pembelajaran Terdiferensiasi; 

3. Sosialisasi dan Advokasi IKM dan PMM bagi PKBM dan SKB yang diikuti 135 

orang peserta dengan manfaatnya meningkatnya pemahaman peserta tentang 

IKM dan Platform Merdeka Mengajar (PMM); 

4. Pelatihan pengelolaan dan pemanfaatan TIK dalam pembelajaran; 

5. Pelatihan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan sekolah 

menggunakan platform SDS, platform rapor pendidikan, dan platform merdeka 

belajar; 

6. Advokasi dan Pendampingan Pedoman Peningkatan Kompetensi Literasi dan 

Numerasi; 
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7. Webinar IKM dan PMM diikuti 250 orang secara live dan ditonton sekitar 3.500 

kali dengan manfaat meningkatnya pemahaman peserta tentang IKM dan 

PMM; dan 

8. Workshop IKM Soppeng diikuti 799 peserta dengan manfaat meningkatnya 

pemahaman peserta tentang konsep, prinsip, teknis serta substansi IKM. 

3. Perencanaan Berbasis Data 

Perencanaan Berbasis Data (PBD) adalah bentuk pemanfaatan data pada 

platform Rapor Pendidikan sebagai bentuk intervensi satuan pendidikan dan 

pemerintah daerah terhadap mutu dan capaian pendidikannya dan bertujuan 

untuk mencapai peningkatan serta perbaikan mutu pendidikan yang 

berkesinambungan.  

 

Perencanaan Berbasis Data bertujuan untuk memberikan perbaikan 

pembelanjaan anggaran serta pembenahan sistem pengelolaan satuan 

pendidikan yang efektif, akuntabel dan konkret. Selain itu, Perencanaan 

Berbasis Data juga disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau 

dinas berdasarkan identifikasi masalah yang berasal dari data pada 

platform Rapor Pendidikan, yang kemudian mendorong satuan pendidikan dan 

dinas pendidikan untuk melakukan pembenahan melalui penyusunan  kegiatan 

peningkatan capaian berdasarkan hasil identifikasi dan refleksi terhadap 

capaian di Rapor Pendidikan dan kondisi lapangan.  

 

Pelatihan perencanaan, penatausahaan, dan pelaporan sekolah menggunakan platform SDS, platform rapor 

pendidikan, dan platform merdeka belajar 
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BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 melaksanakan beberapa  

kegiatan terkait perencanaan berbasis data, seperti: 

a. Sosialisasi Perencanaan Berbasis Data dengan sasaran pemerintah 

daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan 

memberikan pemahaman kepada pemerintah daerah terkait program PBD. 

dan mempublikasikan perencanaan berbasis data pada Pemerintah Daerah 

Provinsi dan Kabupaten/Kota         

b. Bimtek Platform Rapor Pendidikan dengan sasaran adalah perwakilan 
pemerintah daerah dari unsur dinas pendidikan tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota, serta perwakilan dari unsur satuan pendidikan. Dengan 
terlaksananya kegiatan ini, diharapkan peserta memahami definisi, 
kerangka dan struktur profil pendidikan, indikator dalam profil pendidikan, 
dan mampu mengakses dan menggunakan platform rapor pendidikan.  

c. Pendampingan Perencanaan Kebijakan, Perencanaan Berbasis Data, dan 
rencana aksi perbaikan. 

Kegiatan ini bertujuan agar pemerintah daerah dapat memahami profil dan 

rapor pendidikan secara komprehensif sebagai sumber data utama dalam 

mengukur kinerja pemerintah daerah dan satuan pendidikan. Sebelum 

melakukan analisis, harus dipastikan benar-benar memahami cara 

membaca profil dan rapor pendidikan sehingga diperoleh masalah dan akar 

masalah untuk solusi perbaikan berkelanjutan dalam bentuk kegiatan 

Perencanaan Berbasis Data. Selanjutnya, hasil dari analisis rapor 

pendidikan dan PBD diharapkan dapat diterjemahkan kedalam program-

program peningkatan pelayanan pendidikan khususnya di tingkat 

kabupaten dan kota.  

Sosialisasi Rapor Pendidikan dan Perencanaan Berbasis Data 
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4. Asesmen Nasional 

Asesmen Nasional adalah program evaluasi yang diselenggarakan oleh 

kKemendikbudristek untuk meningkatkan mutu Pendidikan dengan memotret 

input, proses, dan output pembelajaran di seluruh satuan Pendidikan. Asesmen 

Nasional dilaksanakan dengan 3 (tiga) instrument yaitu Asesmen Kompetensi 

Minumum (AKM Literasi dan Numerasi), Survey Karakter dan Lingkungan 

Belajar. 

Gladi Asesmen Nasional di SDN 107 Lagego Kab. Luwu Timur 

BBPMP  sebagai salah satu pelaksana Asesmen Nasional tingkat Provinsi 

memiliki tugas dan tanggungjawab yang sangat penting didalam rangkaian 

persiapan dan pelaksanaan Asesmen seperti melakukan rapat koordinasi 

dengan pemerintah daerah untuk memberikan penyamaan persepsi dan 

informasi terkait program Asesmen Nasional ke pemerintah daerah, 

Pendampingan Pemerintah Daerah dalam penentuan status satuan pendidikan 

pelaksanaan Asesmen Nasional, Pendampingan Pemerintah Daerah dalam 

penentuan distribusi sekolah menumpang,  Pendampingan satuan pendidikan 

dalam pelaksanaan simulasi dan gladi bersih Asesmen Nasional, Monitoring 

dan evaluasi pelaksanaan Asesmen Nasional di satuan pendidikan. Seluruh 

kegiatan tersebut bertujuan untuk memastikan persiapan dan pelaksanaan 

Asesmen Nasional berjalan lancar dan sesuai dengan petunjuk operasional 

(POS) Tahun 2022. 

BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan juga berkewajiban melaksanakan kegiatan 

Diseminasi Hasil Asesmen Nasional. Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan 

ekspose hasil asesmen kepada pemerintah daerah. Hasil asesmen tersebut 

diharapkan menjadi bahan atau rujukan untuk merancang program-program 

untuk memperbaiki kualitas pembelajaran dan meningkatkan hasil belajar 

murid yang pada gilirannya akan meningkatkan mutu satuan pendidikan. 
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5. Pengelolaan DAPODIK 

Data Pokok Pendidikan (Dapodik) adalah suatu sistem pendataan yang 

dikelola oleh Kemendikbudristek yang memuat data satuan pendidikan, 

peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan substansi pendidikan. 

Dapodik digunakan untuk menjaring semua data terkait data kelembagaan dan 

kurikulum sekolah, data siswa, data guru dan staf, serta data sarana dan 

prasarana setiap sekolah di seluruh Indonesia, bahkan hingga sekolah-sekolah 

Indonesia yang berada di luar negeri. Data tersebut bersumber dari satuan 

pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online. 

Untuk memastikan pelaksanaan pendataan data pokok pendidikan berjalan 

dengan baik serta menghasilkan data yang valid dan faktual, BBPMP Provinsi 

Sulawesi Selatan melaksanakan kegiatan-kegaiatan berikut ini. 

a. Persiapan Rapat Desain Pengembangan atau Penyempurnaan Fitur 

Aplikasi Dapodik yang bertujuan untuk memberikan persamaan pengertian 

dan informasi terkait verifikasi dan validasi data sekolah. 

b. Sosialisasi Formulir, Prosedur dan Aplikasi Dapodik untuk memberikan 

pemahaman dan mempublikasikan hasil pengembangan atau 

penyempurnaan Aplikasi Dapodik versi terbaru terkait formulir, prosedur, 

dan fitur aplikasi. 

c. Pelaksanaan Uji Petik DAPODIK  dalam rangka peningkatan kualitas data 

yang berkaitan dengan data-data anomali pada Aplikasi Dapodik. 

d. Pendampingan Pengumpulan Data DAPODIK  

Sosialisasi Formulir, Prosedur dan Aplikasi Dapodik untuk memberikan pemahaman dan mempublikasikan hasil 

pengembangan atau penyempurnaan Aplikasi Dapodik versi terbaru terkait formulir, prosedur, dan fitur aplikasi. 



 

24 

 

e. Diseminasi pemanfaatan data dapodik untuk menginformasikan 

penggunaan data Dapodik sebagai bahan perencanaan dan profil 

pendidikan melalui dapomart. 

f. Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Kualitas Data bertujuan untuk mengidentifikasi 

kualitas pelaporan data Dapodik untuk peningkatan kualitas data yang 

berkaitan dengan data-data anomali pada Dapodik. 

                             

6. Dana Alokasi Khusus (DAK) 

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang dialokasikan dalam anggaran 

pendapatan dan belanja negara kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk 

membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan 

sesuai dengan prioritas nasional. 

Penyusunan Laporan DAK 

 

Agar pengelolaan DAK Kemendikbudristek baik fisik maupun Non fisik berjalan 

dengan baik dan sesuai aturan yang berlaku, BBPMP Provinsi Sulawesi 

Selatan melakukan pendampingan pengelolaan DAK kepada pemerintah 

daerah dalam bentuk kegiatan Sosialisasi DAK, Pendampingan Penyusunan 

Usulan DAK Fisik, Penyusunan Bahan Update Data Transaksional DAK, 

Pendampingan Implementasi DAK, dan Penyusunan Laporan DAK. 

Penyusunan Laporan DAK bertujuan untuk memastikan Pemerintah Daerah 

menyusun laporan pelaksanaan DAK Fisik dan DAK Non Fisik sesuai dengan 

format dan batas waktu yang telah ditetapkan.  
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7. Pengembangkan inovasi-inovasi untuk pelaksanaan peningkatan dan 

penjaminan mutu pendidikan di Provinsi Sulawesi Selatan seperti 

Pengembangan dan Sosialisasi Aplikasi Satudik (Layanan Konsultan 

Peningkatan Pelayanan Mutu Pendidikan), Webinar Penjaminan Mutu 

Pendidikan yang dilaksanakan dua kali setiap bulan, dan pelaksanaan Tudang 

Sipulung Sipagguru.  

 

 

Hambatan 

1. Data Rapor Pendidikan Tahun 2022 yang seharusnya digunakan untuk 

melakukan penghitungan capaian indikator kinerja  belum tersedia;  

2. Pemanfaatan platform merdeka mengajar (PMM) utama oleh satuan pendidikan 

pelaksana Kurikulum Merdeka belum maksimal; 

3. Profil/Rapor Pendidikan belum sepenuhnya digunakan untuk menyusun 

perencanaan program/kegiatan peningkatan mutu pendidikan baik ditingkat 

pemerintah daerah maupun satuan pendidikan;  

4. Kemammpuan literasi dan numerasi siswa belum memenuhi targert nasional; 

5. Terbatasnya jumlah pengawas sekolah di beberapa kabupaten/kota  berpengaruh 

terhadap proses pembinaan, pengawasan pembelajaran untuk meningkatkan 

mutu  pendidikan; 

6. Rendahnya minat kepala sekolah dan guru mengikuti Program Sekolah dan Guru 

Penggerak menyebabkan terbatasnya pilihan untuk rekrutmen pengawas sekolah 

dan kepala sekolah; 

7. Keterlambatan Pelaporan Dana Aloksi Khusus baik Fisik maupun Non Fisik.  

 

Langkah Antisipasi 

1. Melakukan penghitungan capaian kinerja berdasarkan data akreditasi tahun 

2021-2022 dari BAN S/M dan PSKP BSKAP sesuai arahan eselon I (Ditjen PAUD, 

Dikdas, dan Dikmen); 

2. Sosialisasi terkait pemanfaatan Platform Merdeka Mengajar kepada pihak-pihak 

terkait melalui berbagai kegiatan dalam bentuk daring maupun luring; 

3. Advokasi dan Pendampingan pemanfaatan Platform Rapor Pendidikan dalam 

bentuk daring maupun luring; 

4. Pendampingan penerapan strategi penguatan literasi dan numerasi ke 

pemerintah daerah dan satuan pendidikan; 

5. Mendorong Kabupaten/kota melakukan rekrutmen pengawas sekolah; 
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6. Melakukan sosialisasi dan advokasi kepada pemda dalam rangka mendukung 

pelaksanaan Program Sekolah dan Guru Penggerak; 

7. Melakukan koordinasi dengan pengelolah dana BOS/BOP tingkat 

provinsi/kabupaten/kota dan satuan pendidikan terkait laporan penggunaan dana 

BOS/BOP Tahun 2022 dan data calon penerima BOS/BOP tahun 2023; 

8. Meningkatkan komunikasi dan koodinasi dengan pihak dinas pendidikan, satuan 

pendidikan, dan stakholder terkait lainnya dalam rangka penjaminan mutu 

pendidikan. 

 

Strategi  

1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka 

penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menegah; 

2. Optimalisasi peran pengawas sekolah dalam melakukan pendampingan 

implemntasi kurikulum merdeka di sekolah binaan masing-masing; 

3. Mengembangkan inovasi-inovasi yang menunjang peningkatan mutu pendidikan 

di Provinsi Sulawesi Selatan; 

4. Meningkatkan kompetensi SDM BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka 

melakukan advokasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah terkait 

peningkatan dan penjaminan mutu pendidikan. 

 

SK 2 
Meningkatnya tata kelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi 
Selatan 
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Meningkatnya tata kelola BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan ditandai dengan 

meningkatan nilai akuntabilitas kinerja setiap tahunnya. Nilai akuntabilitas kinerja 

BBPMP Provinsi Sulawesi 

Selatan tahun 2022 berada 

pada kategori/predikat “A” 

dengan interpretasi 

“memuaskan”.  Selain itu, 

meningkatnnya tata kelola 

BBPMP Provinsi Sulawesi 

Selatan juga ditujukkan dengan 

meningkatanya nilai kinerja 

anggaran (NKA) yang mencapai 

96.52. Ketercapaian sasaran 

kegiatan “Meningkatnya tata kelola Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan 

Sulawesi Selatan” didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja kegiatan. Tingkat 

ketercapaian masing-masing indikator diuraikan berikut ini. 

  

Indikator Kinerja 2.1 

Predikat SAKIP Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan 

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian 

sistematik dari berbagai aktivitas, alat dan prosedur yang dirancang untuk tujuan 

penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklarifikasian, pengikhtisaran, 

dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban 

dan peningkatan kinerja instansi pemerintah (Perpres 29 Tahun 2014).  

Penerapan akuntabilitas dilakukan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran 

kinerja, pengelolaan data kinerja, pelaporan kinerja dan evaluasi kinerja. Evaluasi atas 

penerapan SAKIP bertujuan untuk menilai tingkat akuntabilitas atau 

pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam 

rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented 

government). Berdasarkan Permen PANRB Nomor 88 Tahun 2021, penilaian SAKIP 

mencakup 4 (empat) aspek yaitu perencanaan kinerja (bobot 30%), pengukuran 

kinerja (bobot 30%), pelaporan kinerja (bobot 15%), dan evaluasi kinerja (bobot 25%). 

Evaluasi Implementasi SAKIP pada satker BBPMP dilakukan oleh Inspektorat 

Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Hasil penilaian 

SAKIP dikategorikan sebagai berikut: 

Penyusunan LAKIP 
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Berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Inspektorat Jenderal 

Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, nilai akuntabilitas kinerja 

BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2022 sebesar 84.10 dan berada pada 

kategori/predikat “A” dengan interpretasi “Memuaskan; terdapat gambaran bahwa 

unit kerjaa dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi 

hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai pada subkoordinator”.  

 

Capaian tersebut telah memenuhi target dan sama dengan capaian tahun 

sebelumnya yaitu berada pada kategori “A”, akan tetapi secara angka absolut 

mengalami peningkatan yaitu dari nilai dari 83.92 menjadi 84.10. Sementara itu, jika 

dibandingkan dengan target akhir periode Renstra 2020-2024, maka sejatinya target 

akhir Renstra telah tercapai.  
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Ketercapaian indikator kinerja ini dimungkinkan karena terciptanya budaya kerja yang 
lebih baik dalam internal organisasi melalui penguatan  peran dan fungsi tim SPI, 
PIPK, dan SAKIP serta efektivitas pemantauan, pengukuran dan evaluasi 
pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran.  

 
Program/Kegiatan 
Program/kegiatan yang telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan kualitas 

implementasi akuntabilitas kinerja BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022, 

antara lain: 

1. Rapat evaluasi capaian kinerja tahun sebelumnya; 

2. Revisi rencana strategis LPMP Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020-2024; 

3. Penyusunan rencana kinerja tahunan dan rencana aksi; 

4. Penyusunan dan sosialisasi perjanjian kinerja kepada semua warga BBPMP 

Provinsi Sulawesi Selatan; 

5. Publikasi dokumen SAKIP (Renstra, PK, RKT, Rencana aksi, dan laporan kinerja) 

melalui wesite BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan; 

6. Melakukan pengumpulan dan pelaporan pelaksanaan program/kegiatan setiap 

bulan melalui aplikasi KINERJA TA’; 

7. Pengukuran dan pelaporan capaian kinerja secara periodik pada aplikasi 

spasikita.kemdikbud.go.id; 

8. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan dan anggaran secara 

periodik; 

9. Reviu Prosedur Operasional Standar (POS) dan Standar Pelayanan (SP) BBPMP 

Provinsi Sulawesi Selatan; 

10. Bimbingan teknis peningkatan kapasitas pengelola SAKIP;  

11. Bimbingan Teknis Pengadaan Barang dan Jasa; 

12. Menindaklanjuti lembar hasil evaluasi (LHE) akuntabilitas kinerja tahun 

sebelumnya; 

13. Forum Konsultasi Publik LPMP Provinsi Sulawesi Selatan terkait standar pelayanan 

BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan; 

14. Sosialisasi Permenpan RB No. 6 tahun 2022 tentang Sistem Manajemen Kinerja 

PNS (Sosialisasi Penyusunan SKP); 

15. Pengelolaan dan pengembangan data dan sistem informasi melalui Pembentukan 

Unit Layanan Terpadu (ULT), publikasi dan layanan informasi melalui laman dan 
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media sosial BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan, perpustakaan online, penerbitan 

jurnal dan buletin; 

16. Monitoring dan Evaluasi Pelayanan Publik; 

17. Pengembangan inovasi-inovasi untuk mendukung pelaksanaan tata kelola BBPMP 

yang baik; 

18. Pemberian reward bagi pegawai teladan, berprestasi, dan inovatif;  

19. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi-aplikasi layanan lingkup BBPMP Provinsi 

Sulawesi Selatan seperti:  

a. Aplikasi Pelayanan Terintegrasi (PINISI) 

Aplikasi PINISI ini dikembangkan untuk mengintegrasikan semua layanan yang 

ada di BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan sehingga layanan dapat diakses 

dengan mudah dan meningkatkan kualitas layanan publik di BBPMP Provinsi 

Sulawesi Selatan. Terdapat empat modul layanan yaitu layanan informasi, 

peminjaman fasilitas, kerjasama dan pengaduan.  

b. Aplikasi KINERJA TA’ yang dikembangkan untuk memudahkan pengumpulan 

data, pengukuran, monitoring dan evaluasi kinerja BBPMP Provinsi Sulawesi 

Selatan. Dengan adanya aplikasi ini diharapkan laporan capaian data kinerja 

lebih akurat dan aktual. Selain itu, melalui aplikasi ini pimpinan juga dapat 

memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan serta memberi rekomendasi 

atau evaluasi atas pelaksanaan program/kegiatan baik yang menggunakan 

DIPA atapun Non DIPA serta memudahkan pengadministrasian 

laporan/dokumen kegiatan. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman: https://e-

spmisulsel.info/kinerja/login.php. 

c. Aplikasi Simkeg 

Aplikasi Sistem Infomasi Kepegawaian BBMP Provinsi Sulawesi Selatan 

adalah aplikasi yang dikembangkan untuk tertib administrasi pelaksanaan 

kegiatan dalam bentuk penerbitan Surat Keputusan (SK) dan Surat Tugas. 

Aplikasi ini juga berfungsi untuk mengontrol keterlibatan pengawai/staf dalam 

suatu kegiatan. 

d. Aplikasi Pencatatan, Pemeliharaan, dan Verifikasi Barang/Jasa Internal 

(APPAKABAJI), dikembangkan untuk kemudahan dan efektifitas pengelolaan 

Barang Milik Negara (BMN) lingkup BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Melalui 

aplikasi ini pengawai dapat melaporkan atau menginformasikan kondisi BMN 

https://e-spmisulsel.info/kinerja/login.php
https://e-spmisulsel.info/kinerja/login.php
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yang ada dalam penguasaannya. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman : 

http://appakabaji.info. 

e. Aplikasi SADIA dikembangkan untuk kemudahan proses pengajuan dan 

permintaan barang persediaan kebutuhan sehari-hari perkantoran lingkup 

BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Aplikasi ini dapat diakses melalui laman 

https://sadia.appakabaji.org/. 

   

 

 

 

 

 

 

 

Selain itu, dalam rangka mewujudkan tata kelola yang lebih baik, telah dibentuk tim 

Reformasi Birokrasi Internal (RBI) yang bertugas melaksanakan program reformasi 

birokrasi di lingkungan BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Tim RBI telah mendapatkan 

pengetahuan melalui bimbingan dan asistensi dari Inspektorat Jenderal 

Kemendikbudristek dan sharing knowledge dengan satker lain yang berpredikat 

WBK/WBBM. Pada tahun 2022, tim RBI telah melaksanakan beberapa kegiatan, 

antara lain:  

1. Internalisasi program pembangunan RBI ke seluruh pengawai; 

2. Bimtek RBI dan Penguatan Pengendalian Internal; 

3. Sosialisasi Gratifikasi dan Anti Penyuapan; 

4. Monitoring dan Evaluasi secara berkala atas kemajuan pelaksanaan program-

program RBI;  

5. Penyusunan rencana aksi dan RTL agen perubahan. 

Aplikasi-Aplikasi Layanan 

http://appakabaji.info/
https://sadia.appakabaji.org/
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Hambatan 

Meskipun capaian kinerja telah memenuhi target, masih terdapat hambatan dan 

permasalahan dalam upaya peningkatan implementasi SAKIP di BBPMP Provinsi 

Sulawesi Selatan diantaranya :  

1. SKP tahun 2022 masih menggunakan fortmat lama, belum direvisi sesuai dengan 

Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022; 

2. Rendahnya daya serap anggaran sampai dengan triwulan ketiga; 

3. Terlambatnya pengumpulan data kinerja utamanya pada saat padatnya 

pelaksanaan kegiatan; 

4. Terbatasnya anggaran untuk kegiatan-kegiatan layanan umum, rumah tangga, 

dan perlengkapan; 

5. Adanya refocusing anggaran. 

 

Langkah Antisipasi 

1. Menyusun SKP sesuai Permen PANRB Nomor 6 Tahun 2022; 

2. Menyusun strategi akselerasi percepatan penyerapan anggaran, seperti 

pelaksanakan kegiatan secara parallel, mereviu jadwal atau memajukan jadwal 

pelaksanaan kegiatan, optimalisasi anggaran dengan melakukan penyisiran 

anggaran sisa setiap kegiatan; 

Bimtek RBI dan Penguatan PIPK 
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3. Berkoordinasi dengan tim SAKIP di setiap pokja terkait pengumpulan dan 

pelaporan data kinerja; 

4. Kegiatan dilaksanakan sesuai kebutuhan dan menyesuaikan dengan ketersedian 

anggaran serta pelaksanaan kegiatan dilakukan secara virtual; 

5. Revisi kegiatan dan anggaran serta reschedule pelaksanaan kegiatan. 

 

Strategi 

Strategi ke depan yang dilakukan agar target indikator kinerja dapat tercapai yaitu:  

1. Peningkatan komitmen dari pimpinan dan staf untuk melakukan perbaikan dan 

peningkatan kinerja; 

2. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan; 

3. Penguatan sumber daya manusia BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan melalui 

peningkatan kompetensi sesuai skala prioritas organisasi; 

4. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi yang berhungan dengan layanan publik dan 

tata kelola organisasi; 

5. Peningkatan dan perbaikan layanan secara terus menerus dan berkelanjutan; 

6. Kegiatan yang dilaksanakan sebaiknya disertai dengan evaluasi program dan 

evaluasi SDM yang terlibat untuk memberikan umpan balik/refleksi atas kegiatan 

yang sudah dilaksanakan sehingga dapat dilakukan perbaikan secara 

berkelanjutan; 

 

IKK 2.2 
Nilai Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan RKA-K/L Balai Besar Penjaminan 
Mutu Pendidikan Sulawesi Selatan 
 

 
Nilai kinerja anggaran adalah capaian kinerja penggunaan anggaran berdasarkan 

hasil pengukuran, penilaian, dan analisis yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan 

dan terhunbung dengan aplikasi SPASIKITA dari Kemendikbudristek. Penilain kinerja 

anggaran ini bertujuan untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran dari 

sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas dan efisiensi pelaksanaan 
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anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi. Perhitungan nilai kinerja anggaran atas  

pelaksanaan RKA-K/L dipengaruhi oleh capaian indikator Evaluasi Kinerja Anggaran 

(EKA) dengan bobot 60% dan Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) 

dengan bobot 40%.  

Pada tahun 2022, realisasi indikator nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L 

BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan sebesar 96.52 dengan persentanse capaian 

sebesar 116.28%. Capaian tersebut telah melampaui target yakni 83. Dibandingkan 

dengan capaian tahun 2021 sebesar 88.55, capaian tahun 2022 mengalami 

peningkatan yang cukup signifikan sebesar 7.97 poin, akan tetapi masih lebih rendah 

jika dibandingkan dengan rata-rata capaian satker UPT BBPMP/BPMP  lainnya yang 

mencapai 97.86.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nilai indikator kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L tersebut diperoleh dari nilai 

EKA BBPMP Propvinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 yang mencapai 99.78 dan 

nilai IKPA sebesar 91.63. Capaian EKA dan IKPA diperoleh dari pengukuran masing-

masing indikator sebagaimana diuraikan dalam tabel berikut ini. 

 (Sumber data: Aplikasi SIMPROKA Kemdikbud) 
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(Sumber data: Aplikasi OM SPAN Kementerian Keuangan) 

Ketercapaian nilai kinerja anggaran atas pelaksanaan RKA-K/L tersebut disebabkan 

meningkatnya koordinasi antara pejabat perbendaharaan, pengelola keuangan, dan 

tim perencanaan, serta optimalisasi peran dan fungsi tim satuan pengawasan internal 

(SPI) dan tim Pengendalian Internal atas Pelaporan keuangan (PIPK). 

Kegiatan 

1. Membentuk Tim PIPK untuk melaksanakan pengendalian atas laporan keuangan; 

2. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran secara 

berkala; 

3. Bimbingan Teknis Pengembangan Kapasitas bagi tim pengelola keuangan; 

4. Membuat peta resiko atas pelaksanaan anggaran; 

5. Merevisi halaman III DIPA sesuai dengan jadwal; 

6. Melakukan revisi RKAL yang digunakan untuk mendukung pencapaian IKK;  

7. Menyampaikan laporan capaian kegiatan melalui aplikasi spasikita yang 

dilaksanakan setiap bulan; 

8. Melakukan rekon data internal antara data Keuangan dan data barang milik 

negara;  

9. Melakukan rekon eksternal dengan KPPN sebelum batas waktu yang ditentukan; 
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10. Melakukan telaah Laporan Keuangan oleh TIM PIPK; 

11. Koordinasi pelaksanaan anggaran dengan KPPN, Kanwil DjPb Provinsi Sulawesi 

Selatan, dan Unit Eselon I. 

 

Hambatan 

1. Perubahan desain dan jadwal pelaksanaan kegiatan menyebabkan terjadinya 

ketidaksesuaian realisasi dengan RDP Halaman III DIPA; 

2. Belum optimalnya koordinasi antara tim pengelola keuangan dan Pejabat Pembuat 

Komitmen (PPK) meyebabkan keterlambatan penyampaian data kontrak dan 

pengajuan SPM Ganti Uang Persediaan (GUP); 

3. Perubahan nomenklatur organisasi dan pergantian pejabat perbendaharaan 

menyebabkan terlambatnya pelaksanaan kegiatan yang berdampak pada 

rendahnya penyerapan anggaran sampai dengan triwulan ketiga tahun berjalan.  

 

Langkah Antisipasi 

1. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara tim PPK dan pengelola keuangan, 

dan pihak terkait lainnya dalam pengelolaan anggaran; 

2. Menyusun strategi akselerasi percepatan penyerapan anggaran, seperti 

pelaksanakan kegiatan secara parallel, mereviu jadwal atau memajukan jadwal 

pelaksanaan kegiatan, optimalisasi anggaran dengan melakukan penyisiran 

anggaran sisa setiap kegiatan; 

3. Optimalisasi peran dan fungsi tim pengawasan Sistem Pengawas Internal (SPI). 

 

Strategi 

5. Membangun budaya kerja internal BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan yang efektif 

dan berkualitas untuk pencapaian kinerja yang lebih baik. 

6. Penguatan peran dan fungsi tim satuan pengawasan internal (SPI). 

7. Penguatan peran dan tim Pengendalian Internal atas Pelaporan keuangan (PIPK). 

8. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi KINERJA TA’. 

9. Menciptakan inovasi-inovasi yang mendukung pengelolaan anggaran yang lebih 

baik. 
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B.  Realisasi Anggaran 

 
1. Capaian Anggaran 

 
Pagu anggaran Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi  

Selatan dalam DIPA tahun 2022 sebesar Rp. 33.662.977.000 yang terdistribusi 

dalam 4 (empat) Rincian Output (RO). Dari pagu anggaran tersebut berhasil 

direalisasikan sebesar 33.046.156.964 dengan persentase daya serap sebesar 

98.17%. Persentase realisasi anggaran ini lebih tinggi dibandingkan tahun 2021 

yang hanya mencapai 95.41%. 
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Tabel Persentase Serapan Anggaran Bedasarkan Rincian Output 

 
Capaian output pada RO Satuan Dikdas dan Dikmen yang difasilitasi penjaminan 

mutunya jauh melampaui target karena adanya optimalisasi anggaran sebagai 

akibat adanya perubahan metode dan strategi pelaksanaan kegiatan serta 

pemanfaatan teknologi dan informasi dalam pelaksanaan program/kegiatan. 

Total pagu sebesar Rp. 33.662.977.000 digunakan untuk membiayai pencapaian 

2 (dua) sasaran kegiatan dengan 4 (empat) indikator kinerja kegiatan. Berikut 

rincian penyerapan anggaran pada masing-masing sasaran kegiatan/indikator 

kinerja kegiatan. 

 
2. Efisiensi Anggaran 

 
Pada tahun 2022, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi  

Selatan berhasil melakukan efisiensi anggaran sebesar Rp. 616.820.036 
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(1.83%) dari pagu anggaran sebesar Rp. 33.662.977.000. Hasil efisiensi 

tersebut diperoleh dari sisa pelaksanaan kegiatan yang telah mencapai target, 

perubahan strategi pelaksanaan kegiatan, dan pemanfaatan teknologi dan 

informasi yang menunjang pencapaian kinerja organisasi. 

Refocussing anggaran juga dilakukan dengan memindahkan alokasi anggaran 

untuk menambah volume output  dari kegiatan dan melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang lebih proritas seperti :  

1. FGD Pengembangan Model Penjaminan Mutu Pendidikan; 

2. Advokasi Kebijakan Merdeka Belajar kepada Pemda; 

3. Advokasi Komunitas Literasi Sekolah; 

4. Diseminasi Program Sekolah Penggerak; 

5. Refleksi Transformasi Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan; 

6. Percepatan Implementasi Program Merdeka Belajar; 

7. Pendamping Percepatan Pelaporan Dana BOS/BOP Tahap 1 dan 

Pesersiapan Data Suplier BOS/BOP Tahun 2023 

8. In House Training Peningkatan Kapasitas SDM dalam Pendampingan 

Kebijakan Merdeka Belajar dilingkungan Balai Besar Penjaminan Mutu 

Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan TA 2022; 

9. Rapat Koordinasi Peningkatan Mutu PAUD Provinsi Sulawesi Selatan. 

Workshop Penulisan 
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C. Inovasi, Penghargaan, dan Program Crosscutting/Collaborative 

a. Inovasi 
 

Pada tahun 2022, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan 

Sulawesi  Selatan  melakukan inovasi untuk mendukung pelaksanaan tugas 

dan fungsi organisasi berupa: 

a. Pengembangan Aplikasi Satudik. Aplikasi ini adalah sebuah sistem yang 

dikembangkan oleh BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan dalam menyajikan 

data mutu pendidikan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan 

penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan di wilayah Provinsi Sulawesi 

Selatan. Pengguna aplikasi satudik adalah pemerintah daerah, satuan 

pendidikan, lembaga lainnya serta masyarakat. Identifikasi resiko apabila 

inovasi ini tidak disediakan adalah pengguna layanan penjaminan mutu 

tidak dapat mengetahui perjalanan pemetaan mutu dan pengguna layanan 

tidak mengetahui data pemetaan mutu pendidikan serta lambatnya data-

data penjaminan mutu ini sampai kepada pengguna layanan. Inovasi 

satudik diterapkan dengan  Inovasi ini diterapkan dengan menyandingkan 

data rapor mutu tahun 2020 dan peta per wilayah sesuai capaian SNP nya. 

Kemudian disandingkan dengan rapor pendidikan 2021. Setiap tahun, akan 

diupdate data rapor pendidikannya sehingga  pengguna  dapat 

memperoleh data dengan lebih cepat dan mudah. Selain data rapor 

pendidikan juga ada data dashboard IKM, PBD dan BOP dan BOS,  dan 

informasi webinar. Dampak penerapannya adalah:  

1. Pengguna layanan memperoleh data lebih mudah dan cepat serta 

lengkap karena dilengkapi data sandingannya per tahun; 

2. Memudahkan untuk melihat data-data pemetaan mutu pendidikan di 

Provinsi Sulawesi Selatan; 

3. Memfasilitasi penjelasan terkait pemetaan mutu pendidikan dalam 

media sosial. 

 

Aplikasi Sajian Mutu Pendidikan (SATUDIK) 
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b. Webinar Penjaminan Mutu Pendidikan yang dilaksanakan minimal dua 

kali se-bulan dengan menghadirkan narasumber dari berbagai unsur. Tema 

webinar yang dilaksanakan pada tahun 2022 antara lain: 

1. Rapor Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan 

2. Implementasi Kurikulum Merdeka. 

3. Sosialisasi Peran dan Program UPT Kemendikbudristek. 

4. Praktik Baik Perencanaan Berbasis Data di Provinsi Sulawesi Selatan 

dan Provinsi Lampung. 

5. Pengisian Lembar PBD PAUD sebagai Dasar Perencanaan BOP Dalam 

Rangka Mewujudkan Transformasi Satuan Pendidikan menuju PAUD 

Berkualitas. 

6. Roots Anti Bullying dan Implementasinya di Sekolah. 

7. Sekolah Penggerak Menyapa “Praktik Baik PSP” sudah 3 angkatan. 

 

Seri Webinar Penjaminan Mutu Pendidikan 

c. Tudang Sipulung Sipagguru (Duduk Bersama Saling Belajar) 

Tudang sipulung sipagguru adalah Community of Practice (CoP) komunitas 

belajar seluruh staf BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan yang tujuannya 

untuk memudahkan diseminasi kebijakan kemdikbudristek kepada staf 

BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Semua materi dan kebijakan 

kemdikbudristek disosialisasikan dan difasilitasi untuk didiskusikan 

sehingga dapat dipahami dengan baik sebelum menyebarkan ke publik. 

Dengan inovasi ini maka staf BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan dapat 

memahami dan lebih tercerahkan terhadap kebijakan-kebijakan 
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kemdikbudristek. Inovasi ini diterapkan dengan tujuan untuk menerapkan 

Community of Practice  di BBPMP Prov Sulsel. Diseminasi/ diskusi/ berbagi 

materi dan kebijakan Kemdikbudristek  dilakukan kepada staf BBPMP 

Provinsi Sulawesi Selatan. Dampak Penerapannya adalah: 

1. Staf memiliki kesempatan belajar meningkatkan kapasitas dirinya untuk 

melakukan tugas-tugas BBPMP seperti advokasi, konsultasi, 

pendampingan dan lain-lain. 

2. Semua materi dan kebijakan kemdikbudristek difasilitasi untuk 

didiskusikan sehingga dapat dipahami dengan baik sebelum 

mensosialisasikan ke publik. 

3. Staf memiliki kesempatan untuk tampil presentasi 

 

 Tudang Sipulung Assipagguru: Bimtek Platform Rapor Pendidikan 

d.    Apel Pagi   

Apel pagi dilakukan setiap hari Senin oleh seluruh staf BBPMP. Apel pagi 

terbagi atas dua moda yaitu apel yang dilaksanakan secara luring di 

lapangan yang diikuti oleh pegawai PPNPN dan apel akademik yang diikuti 

oleh seluruh staf PNS BBPMP yang dilaksanakan di Aula Sipurio. Apel 

akademik ini ditujukan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan 

Kemdikbudristek kepada seluruh staf, menginformasikan semua kegiatan 

yang telah dilakukan pekan sebelumnya dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pekan berikutnya. Apel akademik ini juga berisi motivasi dan 

arahan kepala dalam membangun ASN dengan  core values Berakhlak. 
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2. Penghargaan 

Pada tahun 2022, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi 

Sulawesi  Selatan mendapatkan beberapa penghargaan/apresiasi berikut ini.  

a. Penghargaan dari Pemda Kabupaten Maros atas kerjasama dalam pembinaan, 

pengembangan, dan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Maros. 

 

b. Penghargaan dari Pemda Kabupaten Sinjai terkait Pendampingan Penginputan 

Pemanfaatan Rapor Pendidikan dan Optimalisasi Pemanfaatan Rapor 

Pendidikan untuk Penyusunan Perencanaan Berbasis Data (PBD) 
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Selain mendapatkan penghargaan, BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan juga 

memberikan penghargaaan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota 

sebagai bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah atas komitmen dan  

dukungannya terhadap program-program prioritas Kemdikbudristek. Penghargaan 

lainnya diberikan kepada pegawai yang berkontribusi dalam meningkatkan kinerja 

balai. 

 

 

  

 

 

Bupati Gowa menerima penghargaan sebagai salah satu pemerintah daerah yang mendukung Tata Kelola DAK 

Sertfikat Penghargaan untuk Pegawai BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan 
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3. Program Crosscutting / Collaborative 

Dalam rangka penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan khususnya di 

Provinsi Sulawesi Selatan, Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan 

Sulawesi  Selatan pada tahun 2022 melaksanakan beberapa program/kegiatan 

kemitraan yang sifatnya kolaboratif antara Pemerintah Daerah (PEMDA) dengan 

Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Provinsi Sulawesi Selatan. 

Kegiatan ini melibatkan berbagai pihak antara lain: BBPMP, BBGP, BPPMPV dan 

KPTK, Pemda (Bupati), Bappeda, Pengawas, Kepala sekolah, guru, operator 

Dapodik/DAK/Sim PKB dinas pendidikan/sekolah, bendahara BOSP, dan tenaga 

kependidikan lainnya, , Bunda PAUD, Penerbit Erlangga, Lemina, dll. 

Program/kegiatan yang dimaksud antara lain: 

a. Workshop Peningkatan Kapasitas Pengelola Data Pokok Pendidikan 

(DAPODIK), pengelola aset, penatausahaan BOSP dan Implementasi 

Kurikulum Merdeka (IKM) untuk pendidik dan tenaga kependidikan jenjang 

PAUD, SD, dan SMP oleh dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng bekerjasama 

dengan BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan. Kegiatan ini digelar 4 angkatan 

dengan rincian:  

• Angkatan pertama dan kedua berkaitan dengan tatakelola satuan 

Pendidikan (Dapodik, BOSP, bendahara, pada jenjang PAUD, SD, dan 

SMP. 

• Angkatan Ketiga dan keempat berkaitan dengan Implementasi Kurikulu 

Merdeka (IKM) jenjang PAUD, SD, dan SMP. 

Kegiatan ini melibatkan BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan dengan peran 

bersama pemda Kabupaten Soppeng menyusun rekomendasi dan tindak lanjut 

perbaikan berdasarkan hasil analisis profil Pendidikan dan juga sebagai 

penyedia narasumber kemudian  Pemda Kabupaten Soppeng menyusun 

program tindak lanjut berdasarkan rekomendasi. Dampak kegiatan antara lain: 

• Meningkatnya kompetensi kepala sekolah, dalam pengelolaan satuan 

Pendidikan (tata Kelola satuan Pendidikan) 

• Meningkatnya kompetensi operator/admin  sekolah dalam pengelolaan 

Dapodik di sekolah 

• Meningkatnya kompetensi bendahara sekolah/Lembaga PAUD dalam 

mengelola keuangan sekolah.  

• Memberikan pemahaman yang lebih utuh kepada kepala sekolah dan guru 

terkait Implementasi Kurikulum Merdeka pada Jenjang PAUD, SD, dan 

SMP. 
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b. Bimbingan Teknis penguatan kapasitas kepala sekolah, dan penguatan 

Pedagogik guru Jenjang SD dan SMP 

BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan berperan sebagai mitra kerja memberikan 

kontribusi dalam menyusun rekomendasi berdasarkan rapor pendidikan dan 

juga menyiapkan narasumber dan Pemda Kota Parepare sebagai penanggung 

jawab anggaran dan pengelola kegiatan. Dampak dari kegiatan bagi kepala 

sekolah dan guru adalah adalah: 

• Meningkatnya kompetensi kepribadian dan sosial melalui pendalaman 

materi COP (Community of practice), inquiri apresiatif, dan Self regulated 

learning.  

• Meningkatnya kompetensi kewirausahaan melalui pendekatan 

Pengembangan Komunitas Berbasis Aset (PKBA), program inovasi, dan 

komunitas sekolah. 

• Meningkatnya kompetensi supervisi kepala sekolah melalui praktek 

coaching dan kompetensi manajerial dengan pendlaman RKS/RKT.RKAS 

dan SNP.  

• Meningkatnya kemampuan guru dalam mengelola kelas khususnya terkait 

pembelajaran berdiferensiasi dan penilaian. 

 

c. Kemitraan dengan Bunda PAUD 24 Kabupaten/Kota dalam rangka 

mewujudkan PAUD berkualitas holistik integratif 

 Dalam rangka mewujudkan PAUD berkualitas holistik dan integratif, BBPMP 

Provinsi Sulawesi Selatan menjalin kemitraan dengan bunda PAUD pada 24 

kabupaten/kota melalui pelaksanaan kegiatan rapat koordinasi peningkatan 

mutu Pendidikan anak usia dini se-Provinsi Sulawesi Selatan.  Kegiatan ini 

bertujuan untuk:  

• Membangun  koordinasi untuk memenuhi kewajiban peran masing-masing 

dalam layanan PAUD berkualitas, holistic integrative, pemenuhan layanan 

esensial non Pendidikan, dan Pendidikan PAUD yang merata diseluruh 

wilayah Provinsi Sulawesi Selatan.   

• Menjalin  komunikasi antar sektor, baik pemerintah dan swasta tentang 

masalah-masalah yang terjadi di lingkungan PAUD (kompetensi guru 

PAUD, stunting, pendanaan, pelibatan masyarakat, dan pemerintah desa, 

dsb); 

• Membangun komitmen bersama dalam menanggulangi masalah di 

lingkungan PAUD secara efektif dan efisien di Provinsi Sulawesi Selatan.  
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d. Bimbingan Teknis Perencanaan Berbasis Data (PBD) dan Implementasi 

Kurikulum Merdeka (IKM) 

Kegiatan ini merupakan program kemitraan dengan pemda Kabupaten 

Pinrang  sebagai penyelenggara kegiatan dan penanggung jawab anggaran. 

Dengan terlaksanananya kegiatan ini, kepala sekolah satuan Lembaga PAUD 

dan guru se-Kabupaten Pinrang diharapkan memiliki pemahaman dan 

keterampilan terkait Implementasi Kurikulum Merdeka (IKM) dan pemahaman 

dan keterampilan dalam mengakses platform rapor pendidikan kemudian 

mengunduh dan mengisi lembar evaluasi diri. Setelah itu mendampingi dan 

membimbing dalam menyusun PBD sampai pada pengisian RKAS PAUD. 

 

e. Bimbingan Teknis Implementasi PAUD Holistik  Integratif 

Kegiatan ini merupakan program kemitraan dengan pemerintah daerah 

Kabupaten Luwu Timur sebagai penanggung jawab program dan pendanaan, 

sementara BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan berperan sebagai narasumber. 

Dengan terlaksanananya kegiatan ini diharapkan Kepala sekolah jenjang 

PAUD se Kabupaten Luwu Timur memiliki pemahaman dan persepsi yang 

sama tentang implementasi PAUD HI dan pencegahan stunting dan memiliki 

kemampuan  dalam implementasi PAUD HI. 

f. Sosialisasi Peran dan Program UPT Kemendikbud Ristek Provinsi 

Sulawesi Selatan 

Kegiatan ini merupakan program kolaborasi antara 3 UPT (BBPMP Provinsi 

Sulawesi Selatan, BBGP Provinsi Sulawesi Selatan, BPPMPV dan KPTK), 

Penerbit Erlangga, Kepolisian RI, Telkomsel, dan bank Mandiri. Pada 

pelaksanaan kegiatan ini, BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan sebagai 

penyelenggara, BBGP sebagai narasumber dan peserta, BPMPV dan KPTK 

sebagai narasumber dan peserta, dan mitra Lain diantaranya Penerbit 

Erlangga sebagai narasumber merangkap sponsor, Bank mandiri sebagai 

narasumber merangkap sponsor, pihak kepolisian sebagai narasumber, dan 

telkomsel sebagai narasumber. Dampak dari kegiatan: 

• Tersosialisasikannya program 3 UPT (BBPMP, BBGP, dan BPPMPV dan 

KPTK) kepada stake holder khususnya guru, kepala sekolah, dan dinas 

pendidikan. Kegiatan ini dilakukan secara hibrid (daring dan luring) sehingga 

dapat menjangkau lebih banyak peserta.. 

• Adannya Sinkronisasi program yang didanai setiap lembaga (BBPMP, 

BBGP, dan BPMPV, dan Penerbit Erlangga).  
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Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi  Selatan pada tahun 2022 telah 

melakukan berbagai strategi dan inovasi untuk memastikan terlaksananya tugas dan 

fungsi organisasi dengan baik. Terlepas dari berbagai tantangan dan permasalahan 

yang dihadapi, BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan berhasil melaksanakan seluruh 

kegiatan untuk mendukung pencapaian target yang ditetapkan.  

BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2022 menetapkan dua sasaran 

kegiatan dengan  4 (empat) indikator kinerja. Berikut ringkasan pencapaian indikator 

kinerja dan kinerja keuangan. 

  

 

Beberapa permasalah-permasalahan yang dihadapi dalam upaya pencapaian target 

kinerja  

1. Pemanfaatan platform merdeka mengajar (PMM) utama oleh satuan pendidikan 

pelaksana Kurikulum Merdeka belum maksimal; 

2. Profil/Rapor Pendidikan belum sepenuhnya digunakan untuk menyusun 

perencanaan program/kegiatan peningkatan mutu pendidikan baik ditingkat 

pemerintah daerah maupun satuan pendidikan.  

3. Terbatasnya jumlah pengawas sekolah di beberapa kabupaten/kota  berpengaruh 

terhadap proses pembinaan, pengawasan pembelajaran untuk meningkatkan 

mutu  pendidikan; 

4. Kemammpuan literasi dan numerasi siswa belum memenuhi target nasional; 
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Untuk meningkatkan kinerja organisasi, beberapa fokus perbaikan yang akan 

dilakukan ke depan antara lain : 

1. Meningkatkan koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah dalam rangka 

penjaminan dan peningkatan mutu pendidikan dasar dan menegah; 

2. Melakukan advokasi dan pendampingan pemanfaatan platform mereka mengajar 

(PMM); 

3. Melakukan advokasi dan pendampingan pemanfaatan rapaor pendidikan sebagai 

acuan penyusunan perencanaan peningkatan mutu Pendidikan; 

4. Mendorong peningkatan gerakan literasi dan numerasi satuan pendidikan melalui 

peningkatan kualitas guru dan infrastruktur Pendidikan; 

5. Optimalisasi peran pengawas sekolah dalam melakukan pendampingan 

implemntasi kurikulum merdeka di sekolah binaan masing-masing; 

6. Mengembangkan inovasi-inovasi yang menunjang peningkatan mutu pendidikan 

di Provinsi Sulawesi Selatan; 

7. Meningkatkan kompetensi SDM BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan dalam rangka 

melakukan advokasi dan pendampingan kepada pemerintah daerah terkait 

peningkatan dan penjaminan mutu Pendidikan. 
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Lampiran 1. Perjanjian Kinerja Awal 
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Lampiran 2. Perjanjian Kinerja Revisi 
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Lampiran 3. Perjanjian Kinerja Akhir 
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Lampiran 4. Pengukuran Kinerja Kegiatan 
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Lampiran 5. Pernyataan Telah direviu 

 



 

64 

 

 



 

65 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


