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I. GAMBARAN UMUM AUDIT DAN REVIU  

 

Satuan Pengawas Internal (SPI) UNTIDAR melakukan tugas dan fungsi APIP dalam 

lingkup UNTIDAR. Dengan demikian, audit internal UNTIDAR adalah kegiatan yang independen 

dan obyektif dalam bentuk pemberian keyakinan [assurance activities] dan konsultansi [consulting 

activities], yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan meningkatkan operasional sebuah 

organisasi [auditi]. Audit internal dilakukan untuk membantu memastikan upaya UNTIDAR untuk 

mencapai tujuannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma. 

Ada dua kategori yang berkaitan dengan ketentuan, yaitu : 

a. Ketentuan dan standar yang berlaku dan yang berlaku dan harus dipatuhi oleh UNTIDAR 

b. ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan oleh UNTIDAR  

Audit adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara 

independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar audit, untuk menilai kebenaran, 

kecermatan, kredibilitas, efektivitas, efisiensi, dan keandalan informasi pelaksanaan tugas dan 

fungsi di lingkup UNTIDAR.  

Evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan 

standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktorfaktor yang 

mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan 

Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa 

kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang 

telah ditetapkan. Satuan Pengawas Internal bekerja sesuai program kerja dan ketentuan yang 

berlaku.  
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II. PEDOMAN DAN INSTRUMEN AUDIT 

SATUAN PENGAWAS INTERNAL 

UNIVERSITAS TIDAR   
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A. TAHAPAN PELAKSANAAN AUDIT 

1. Surat  Tugas 

SPI bekerja dilengkapi dengan Surat Tugas dari universitas 

2. Permintaan Data Pendukung dari Auditi (yang ditemui) 

Dilakukan melalui surat permohonan data pendukung yang ditandatangani Rektor. 

3. Pedoman Kerja Audit (PKA) 

Dalam melaksanakan tugas audit, anggota Satuan Pengawas Internal harus menggunakan 

Panduan Kerja Audit. Panduan ditujukan untuk membantu tahapan pelaksanaan audit atas 

aspek yang diaudit. Di dalam PKA terdapat langkah-langkah kerja audit. 

4. Kertas Kerja Audit (KKA) 

Penilaian dan pendapat anggota SPI dituangkan ke dalam kertas kerja. Penilaian dan pendapat 

dituliskan dengan menunjukkan perbandingan antara pelaksanaan dengan peraturan terkait, 

Berikan data yang detail. Gunakan kelompok temuan dan kelompok rekomendasi untuk 

membantu klasifikasi temuan. 

Untuk menguatkan penilaian dan pendapat, anggota SPI dapat melengkapi KKA dengan 

Catatan Pendukung Audit. Dalam catatan pendukung audit dapat diuraikan mengenai ada atau 

tidaknya temuan. 

5. Reviu oleh Ketua Tim Audit 

KKA yang sudah diselesaikan oleh anggota SPI akan direviu oleh Ketua Tim Audit untuk 

menghasilkan Kertas Data Audit (KDA). Dikarenakan KDA akan menjadi dokumen yang 

digunakan dalam meminta tanggapan auditi, maka perlu dipastikan data didalamnya dapat 

dipertanggungjawabkan.  

6. Rapat Pembahasan dengan Auditee 

Satuan Pengawas Internal akan menyampaikan hasil auditnya dalam bentuk Rapat 

Pembahasan yang melibatkan auditi. Dalam rapat pembahasan SPI akan meminta tanggapan 

auditi atas hasil temuan. Auditi memberikan tanggapan secara tertulis 

7. Laporan Hasil Audit (LHA) 

KDA dan tanggapan auditi akan menjadi data untuk menyusun Laporan Hasil Audit. 

Penyusunan dilakukan oleh sekretaris berkoordinasi dengan ketua SPI. LHA akan diserahkan 

kepada Rektor 
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B. Pedoman Kerja Audit 
 

 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS TIDAR 

SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) 
Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 

Telp. (0293) 364113  Fax. (0293) 362438  

Laman : www.untidar.ac.id  Surel : spi@untidar.ac.id 
 

PEDOMAN KERJA AUDIT 

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL 

UNIVERSITAS TIDAR 

 

NAMA UNIT KERJA :  

TANGGAL    :  

TEMPAT    :  

WAKTU    :  

TIM SPI    : 

 

Langkah Kerja: 
 

1. Mintakan dokumen pendukung audit: PK Unit kerja, RUK, TOR/KAK, RAB, POK 

termasuk POK Revisi (jika ada revisi), Surat tugas/Surat Keputusan, Laporan dan Bukti 

Pertanggungjawaban Kegiatan, dan Dokumen BMN/Daftar Barang Ruangan 

2. Periksa kegiatan yang dilaksanakan unit kerja apakah sudah sesuai dengan Perjanjian 

Kerja. Jika tidak sesuai tanyakan penyebabnya. 

3. Cek dan teliti masing-masing kegiatan yang dilakukan unit kerja apakah sudah sesuai 

dengan POK unit kerja. Jika tidak sesuai tanyakan penyebabnya 

4. Periksa proses pencairan/pembayarannya dan kelengkapan bukti pembayaran (SPP, SPM, 

SP2D, SPJ) untuk masing-masing kegiatan. 

5. Periksa dokumen BMN, apakah sudah sesuai dengan standar pengelolaan BMN dan 

kondisi real?  
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No Uraian 
JAWABAN 

Keterangan 
Nomor 

KKA Ya Tidak 

I PERENCANAAN ANGGARAN  

1 Apakah usulan anggaran sudah 

didukung dengan RUK? 

    

2 Apakah setiap out put dalam 

RUK sudah disertai TOR/KAK? 

    

3 Apakah setiap TOR/KAK sudah 

disertai dengan RAB? 

    

4 Apakah satuan biaya dalam 

RAB selain yang ditetapkan 

dengan SBM sudah didukung 

dengan referensi harga yang 

relevan? 

    

5 Apakah kode MAK yang 

digunakan untuk setiap belanja 

sudah sesuai dengan bagan akun 

standar? 

    

6 Apakah satuan biaya yang 

digunakan sudah sesuai dengan 

SBM? 

    

7 Apakah komponen-komponen 

setiap output sudah tepat dan 

sesuai untuk dihasilkannya 

sebuah keluaran? 

    

8 Apakah pengadaan barang yang 

diusulkan sudah didukung 

dengan analisis kebutuhan dan 

memadai? 

    

9 Apakah program/kegiatan yang 

tercantum dalam RUK sesuai 

dengan tugas dan fungsi unit 

kerja? 

    

10 Apakah terdapat usulan 

anggaran kegiatan yang dilarang 

berdasarkan kebijakan 

universitas? 

    

11 Apakah terdapat usulan 

anggaran kegiatan yang dibatasi 

berdasarkan kebijakan 

universitas? 

    

12 Apakah terdapat usulan 

anggaran kegiatan yang bukan 

merupakan program prioritas 

universitas? 

    

13 Apakah perhitungan jumlah 

anggaran sudah berdasarkan 

perhitungan volume atau jumlah 

orang dan perhitungan waktu 

    



 

6 
 

No Uraian 
JAWABAN 

Keterangan 
Nomor 

KKA Ya Tidak 

(hari/jam) pelaksanaan 

kegiatan? 

  

II PELAKSANAAN ANGGARAN  

A BELANJA HONOR OPERASIONAL PERKANTORAN  

1 Apakah belanja honor telah 

didukung dengan dasar 

pembayaran (SK)? 

    

2 Apakah satuan biaya honor 

sesuai dan tidak melebihi SBM? 

    

3 Apakah besar honor yang 

dibayarkan sesuai dengan 

jumlah anggaran yang dikelola? 

    

4 Apakah terdapat duplikasi 

pembayaran honor? 

    

5 Apakah pajak penghasilan PPh 

Pasal 21 atas pembayaran honor 

telah dipungut dan disetor ke 

kas Negara? 

    

  

B BELANJA BAHAN  

1 Apakah terdapat belanja bahan 

operasional 

perkantoran/kegiatan atau bahan 

kit peserta? 

    

2 Apakah belanja bahan 

operasional perkantoran 

didukung dengan catatan 

penggunaan? 

    

3 Apakah satuan biaya belanja 

bahan operasional perkantoran 

sesuai harga pasar?  

    

4 Apakah belanja bahan yang 

melekat pada kegiatan didukung 

dengan catatan penggunaan? 

    

5 Apakah satuan biaya belanja 

bahan yang melekat pada 

kegiatan sesuai harga pasar? 

    

6 Apakah terdapat perbedaan 

biaya satuan bahan yang 

melekat pada kegiatan antar 

program / kegiatan? 

    

7 Apakah jumlah pembelian 

bahan kit peserta sesuai dengan 

jumlah peserta yang ditetapkan? 
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No Uraian 
JAWABAN 

Keterangan 
Nomor 

KKA Ya Tidak 

8 Apakah penyerahan bahan kit 

peserta telah didukung dengan 

tanda terima? 

    

9 Apakah peserta yang diberikan 

bahan kit peserta adalah peserta 

yang sebenarnya mengikuti 

kegiatan? 

    

10 Apakah terdapat perbedaan 

satuan biaya bahan kit peserta 

antar program / kegiatan? 

    

11 Apakah satuan biaya belanja 

bahan kit peserta sesuai harga 

pasar? 

    

  

C BELANJA KONSUMSI RAPAT   

1 Apakah terdapat belanja 

konsumsi untuk keperluan 

rapat-rapat? 

    

2 Apakah belanja konsumsi rapat 

memenuhi kriteria? 

    

3 Apakah satuan belanja 

konsumsi rapat sesuai dan tidak 

melebihi SBM? 

    

4 Apakah satuan biaya konsumsi 

sesuai dengan harga yang 

berlaku di pasar setempat? 

    

5 Apakah jumlah belanja 

konsumsi sesuai dengan jumlah 

peserta dan waktu rapat? 

    

6 Apakah terdapat undangan, 

daftar kehadiran, dan notulen 

rapat? 

    

  

D BELANJA PERJADIN PAKET MEETING  

D1 PENGADAAN PAKET MEETING  

1 Apakah terdapat belanja 

perjadin paket meeting  

(halfday / fullday / fullboard 

dalam kota / fullboard  

luar kota)?  

    

2 Apakah jenis kontrak yang 

digunakan sesuai dengan jenis 

kontrak untuk paket meeting? 

    

3 Apakah jumlah hari paket 

meeting dalam SPK sesuai 

dengan jumlah hari pelaksanaan 

kegiatan? 
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No Uraian 
JAWABAN 

Keterangan 
Nomor 

KKA Ya Tidak 

4 Apakah volume orang dalam 

SPK sesuai dengan jumlah 

peserta dan panitia kegiatan? 

    

5 Apakah jumlah peserta dalam 

SPK sesuai dengan jumlah 

peserta yang riil mengikuti 

kegiatan? 

    

6 Apakah narasumber dan 

moderator diperhitungkan 

akomodasinya dalam SPK? 

    

7 Apakah frekuensi penyediaan 

makan dan snack sesuai dengan 

frekuensi penyediaan dalam 

jadual kegiatan? 

    

8 Apakah menu penyediaan 

makan dan snack sesuai dengan 

SPK? 

    

9 Apakah satuan biaya paket 

meeting sesuai dengan harga 

paket meeting yang berlaku 

pada hotel yang terkait? 

    

10 Apakah satuan biaya paket 

meeting antara kegiatan yang 

satu dengan yang lain pada hotel 

yang sama, sama dan 

bersesuaian? 

    

11 Apakah pembayaran biaya paket 

meeting sesuai dengan yang 

tercantum dalam SPK? 

    

  

D2 PENGADAAN KONSUMSI DALAM RANGKA  

PAKET MEETING DI KANTOR SARKER 

 

1 Apakah terdapat belanja 

konsumsi paket meeting di 

kantor satker (halfday / fullday / 

fullboard dalam kota)? 

    

2 Apakah jenis kontrak yang 

digunakan sesuai dengan jenis 

kontrak untuk pengadaan 

konsumsi? 

    

3 Apakah volume orang dalam 

SPK sesuai dengan jumlah 

peserta, panitia, narasumber dan 

moderator  

kegiatan? 

    

4 Apakah jumlah peserta dalam 

SPK sesuai dengan jumlah 
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No Uraian 
JAWABAN 

Keterangan 
Nomor 

KKA Ya Tidak 

peserta yang secara riil 

mengikuti kegiatan? 

5 Apakah frekuensi penyediaan 

makan dan snack sesuai dengan 

frekuensi penyediaan dalam 

jadual kegiatan? 

    

6 Apakah menu penyediaan 

makan dan snack sesuai dengan 

SPK? 

    

7 Apakah satuan biaya konsumsi 

antara kegiatan yang satu 

dengan yang lain dengan 

penyedia yang sama, berbeda? 

    

8 Apakah pembayaran biaya paket 

meeting sesuai dengan yang 

tercantum dalam SPK? 

    

9 Apakah panitia, narasumber dan 

moderator yang berasal dari 

satker penyelenggara 

diperhitungkan  

konsumsinya dalam SPK? 

    

 

 

 

D3 BELANJA TRANSPORT DAN UANG HARIAN  

1 Apakah satuan biaya transport 

peserta / panitia / moderator / 

narasumber sesuai dengan yang 

berlaku (at cost / real cost)?  

    

2 Apakah uang harian peserta / 

panitia / moderator sesuai 

dengan SBM? 

    

3 Apakah uang harian peserta / 

panitia / moderator sesuai 

dengan paket meeting kegiatan 

(halfday / fullday / fullboard 

dalam kota / fullboard luar 

kota)? 

    

4 Apakah peserta yang dibayarkan 

uang harian adalah peserta yang 

seara riil mengikuti kegiatan? 

    

 

 

 

D4 BELANJA HONOR JASA PROFESI  

1 Apakah satuan biaya honor jasa 

profesi (narasumber, moderator, 

dll) sesuai SBM?  
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No Uraian 
JAWABAN 

Keterangan 
Nomor 

KKA Ya Tidak 

2 Apakah pembayaran honor jasa 

profesi (narasumber, moderator, 

dll) sesuai dengan jumlah jam / 

kegiatan? 

    

3 Apakah narasumber disamping 

diberikan honor juga diberikan 

uang harian? 

    

4 Apakah pembayaran honor jasa 

profesi (narasumber, moderator, 

dll) telah didukung dengan 

daftar kehadiran dan 

materi/bahan? 

    

5 Apakah pajak penghasilan PPh 

Pasal 21 atas pembayaran honor 

jasa profesi telah dipungut dan 

disetor ke kas Negara? 

    

 

 

 

D5 BELANJA HONOR OUTPUT KEGIATAN  

1 Apakah pembayaran honor 

Panitia sesuai dengan yang 

tercantum dalam SK?  

    

2 Apakah satuan biaya honor 

Panitia sesuai / tidak melebihi 

SBM? 

    

3 Apakah jumlah panitia yang 

dibayakan honor 10% dari 

jumlah peserta? 

    

4 Apakah pajak penghasilan PPh 

Pasal 21 atas pembayaran honor 

jasa profesi telah dipungut dan 

disetor ke kas Negara? 

    

  

E PERJADIN BIASA  

1 Apakah kegiatan perjadin semua 

sudah didukung dengan ST, 

SPPD, bukti tiket, boarding 

pass, kuitansi penginapan (bill 

hotel)? 

    

2 Apakah biaya transport sesuai 

dengan yang tercantum dalam 

bukti tiket (at cost)? 

    

3 Apakah nama penumpang, 

tanggal dan jam, nama 

perjalanan, dan nomor kursi 

yang tercantum dalam tiket dan 

    



 

11 
 

No Uraian 
JAWABAN 

Keterangan 
Nomor 

KKA Ya Tidak 

boarding pass sesuai dengan 

hasil scan barcode tiket? 

4 Apakah biaya transport selain 

transportasi utama sesuai 

dengan riil pengeluaran (at 

cost)? 

    

5 Apakah uang harian yang 

dibayarkan sesuai dengan 

jumlah hari dalam ST dan SPPD 

serta sesuai dengan riil jumlah 

hari kegiatan? 

    

6 Apakah jumlah uang harian 

yang dibayarkan bersesuaian 

dengan tanggal keberangkatan 

dan kepulangan berdasarkan 

bukti tiket? 

    

7 Apakah jumlah uang 

penginapan yang dibayarkan 

sesuai dengan yang tercantum 

dalam kuitansi penginapan (bill 

hotel)? 

    

8 Apakah uang penginapan yang 

dibayarkan sesuai dengan 

jumlah hari kegiatan - 1? 

    

9 Apakah jumlah uang 

penginapan yang dibayarkan 

bersesuaian dengan tanggal 

keberangkatan dan kepulangan 

berdasarkan bukti tiket? 

    

10 Apakah kegiatan perjadin sudah 

didukung degan laporan hasil 

kegiatan? 

    

  

F PERJADIN UNDANGAN  

1 Apakah terdapat kegiatan 

perjadin dalam rangka 

memenuhi undangan / 

permintaan dari lembaga lain? 

    

2 Apakah kegiatan perjadin dalam 

rangka memenuhi undangan / 

permintaan dari lembaga lain 

didukung dengan bukti 

undangan / permintaan secara 

tertulis? 

    

3 Apakah terdapat komponen 

biaya perjadin yang ditanggung 

oleh lembaga pengundang? 
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No Uraian 
JAWABAN 

Keterangan 
Nomor 

KKA Ya Tidak 

4 Apakah komponen biaya 

perjadin yang ditanggung oleh 

lembaga pengundang berupa 

akomodasi dan konsumsi? 

    

5 Apakah biaya perjadin yang 

dibayarkan berupa trasnport dan 

uang harian saja? 

    

6 Apakah biaya transport sesuai 

dengan yang tercantum dalam 

bukti (at cost)? 

    

7 Apakah nama penumpang, 

tanggal dan jam, nama 

perjalanan, dan nomor kursi 

yang tercantum pada tiket dan 

boarding pass sesuai dengan 

hasil scan barcode tiket? 

    

8 Apakah biaya transport selain 

transportasi utama sesuai 

dengan riil pengeluaran (at 

cost)? 

    

9 Apakah uang harian yang 

dibayarkan sesuai dengan 

jumlah hari dalam ST dan SPPD 

serta sesuai dengan riil jumlah 

hari kegiatan? 

    

10 Apakah jumlah uang harian 

yang dibayarkan bersesuaian 

dengan tanggal keberangkatan 

dan kepulangan berdasarkan 

bukti tiket? 

    

  

III PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN  

1 Apakah setiap pengeluaran 

sudah didukung dengan kuitansi 

/ bukti pengeluaran yang sah? 

    

2 Apakah terdapat pengeluaran 

yang tidak didukung dengan 

kuitansi / bukti pengeluarannya? 

    

3 Apakah kuitansi / bukti 

pengeluaran dalam jumlah 

tertentu sudah dibubuhi materai 

yang cukup? 

    

4 Apakah bukti pegeluaran telah 

mencantumkan uraian 

pembayaran, tanggal, dan 

nomor bukti? 
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No Uraian 
JAWABAN 

Keterangan 
Nomor 

KKA Ya Tidak 

6 Apakah seluruh kegiatan yang 

dilaksanakan telah didukung 

dengan laporan kegiatan? 

    

7 Apakah setiap transaksi telah 

didukung  

dokumen pengeluaran yang sah, 

melalui penelusuran ke 

dokumen SPM dan SP2D? 

    

      

IV BMN     

1 Apakah unit kerja memiliki staf 

khusus yang bertugas mengelola 

BMN? 

    

2 Apakah Daftar Barang Ruangan 

ditempelkan pada masing-

masing ruangan? 

    

3 Apakah Daftar Barang Ruangan 

yang dimiliki oleh unit kerja 

berasal dari sistem universitas? 

    

4 Apakah catatan dalam daftar 

barang ruangan sesuai dengan 

kondisi riil dan lokasi barang? 

    

5 Apakah terdapat dokumen 

pendukung perihal 

pemutakhiran data barang, 

kondisi barang, dan pemindahan 

barang? 

    

  
Catatan : 

1. Jika terdapat ketidaksesuaian atau bukti tidak dapat dihadirkan, tanyakan penyebabnya. 

2. Buat kesimpulan hasil audit pada Kertas Kerja Audit (KKA) untuk masing-masing kegiatan 

berdasarkan hasil pemantauan. 
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C. Kertas Kerja Audit 

 

KERTAS KERJA AUDIT 

No. _____________________________ 

 

Unit Kerja :         Hari, Tgl :     

              

              

              

Bidang Kegiatan :      Yang ditemui (Auditee):    

        1     

        2     

              

Tim SPI :             

              

              

              

Masalah                    

            

            

            

            

                    

Uraian                   

            

            

            

            

                    

Kriteria                   

            

            

            

            

                    

Sebab                   
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Akibat                   

            

            

            

                    

Simpulan                   

            

            

            

            

            

            

                    

Saran                   

            

            

            

            

            

            

                    

Tanggapan                  

            

            

            

            

                    

 

(Kota), (Tanggal-Bulan-Tahun) 

Tim SPI    Yang Ditemui (Auditee) 

 

 

1. 

 

 

2. 
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D. Kertas Data Audit 

 

KERTAS DATA AUDIT (KDA) 

 

 

Sasaran Audit  :   

Aspek :  

Tanggal Audit :   

Auditor :   

 

   

 

KodeTemuan :   

  

 

MASALAH 

 

 

 

 

 

 

a. Uraian 

Kondisi 
 
 
Kriteria 
 
 
Sebab 
 
 
Akibat 
 

 

 

b. Simpulan 

 

 

 

 

 

c. Rekomendasi 

Jenis Rekomendasi: 

Uraian Rekomendasi 
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d. Tanggapan 

 

 

 

 

 

 

 

(Kota), (tanggal-bulan-tahun) 

  

Mengetahui/Menyetujui;      

Yang ditemui (Auditee)      Ketua Tim, 

 

    

 

 

     

    

      ( )                                (        ) 

 

  

 

     Direviu, 

PengendaliTeknis, 

 

 

 

 

(    ) 
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E. Laporan Hasil Audit 

 

LAPORAN HASIL AUDIT  

(NAMA UNIT KERJA YANG DI AUDIT)  
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(TAHUN) 
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LAPORAN HASIL AUDIT 

 

 

Tim Satuan Pengawas Internal : 

(Nama Auditor) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Surat Tugas :  Laporan Hasil Audit 

Nomor   :  Nomor    :  

Tanggal :  Tanggal  :  
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Sistematika Laporan Hasil Audit, sebagai berikut: 

BAB I : RINGKASAN HASIL AUDIT 

 

 

 

 

 

BAB II : URAIAN HASIL AUDIT 

A. UMUM 

1. Dasar Pelakanaan Audit 

 

 

 

 

2. Tujuan Audit 

 

 

 

 

3. Sasaran Audit 

 

 

 

 

4. Ruang Lingkup Audit 

 

 

 

 

5. Alokasi Anggaran 

 

 

 

 

B. HASIL AUDIT 

1. Catatan Hasil Audit 

- Kondisi 

- Kriteria 

- Sebab 

- Akibat 

- Tanggapan Auditee (unit/bidang/fakultas) 

- Rekomendasi 

 

 

2. Saran 
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III. PEDOMAN DAN INSTRUMEN REVIU 

SATUAN PENGAWAS INTERNAL 

UNIVERSITAS TIDAR  
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A. TAHAPAN PELAKSANAAN REVIU 

1. Surat  Tugas 

SPI bekerja dilengkapi dengan Surat Tugas dari universitas 

2. Permintaan Dokumen yang akan direviu 

Dilakukan melalui surat permohonan data pendukung yang ditandatangani Rektor. 

3. Pedoman Kerja Reviu (PKR) 

Langkah kerja yang telah diuraikan dalam PKR harus dilakukan oleh anggota SPI 

4. Kertas Kerja Reviu (KKR) 

Hasil telaah ulang sebuah kegiatan dituangkan dalam KKR 

5. Pembahasan Hasil Reviu  

Hasil Reviu dibahas bersama sebelum dituangkan menjadi Laporan Hasil Reviu 

6. Penyerahan Laporan Hasil Reviu 

Satuan Pengawas Internal akan menyampaikan Laporan Hasil Reviu kepada Rektor 

dan unit yang terkait. 
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A. Reviu Laporan Keuangan 

Pedoman Reviu Laporan Keuangan 

Objek Penelaahan Kondisi LK Seharusnya 

Beri tanda centang (√) sesuai Laporan Keuangan.Jika tidak ada data, isi dengan N/A 

Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran 

KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN 

Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan 

Pokok (Hardcopy) 
Ada Tidak Seharusnya 

1. Pernyataan Tanggung Jawab   Ada 

2. LRA face per 30 Juni/31 Desember 20xx   Ada 

3. Neraca per 30 Juni/31 Desember 20xx   Ada 

4. Laporan Operasional per 30 Juni/31 Desember 20xx   Ada 

5. Laporan Perubahan Ekuitas per 30 Juni/31 Desember 20xx   Ada 

6. Catatan atas Laporan Keuangan   Ada 

KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI 

Persamaan dasar akuntansi Sama Tidak Seharusnya 

1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE   Sama 

2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca   Sama 

3. Aset = Kewajiban + Ekuitas   Sama 

KESESUAIAN DENGAN E-REKON-LK 

Kesesuaian Saldo Sama Tidak Seharusnya 

1. Apakah seluruh akun Neraca Percobaan Akrual pada LK sama dengan 

Neraca Percobaan Akrual dari Aplikasi e-Rekon-LK? 
  Sama 

2. Apakah seluruh akun Laporan Operasional pada LK sama dengan 

Laporan Operasional dari Aplikasi e-Rekon-LK? 
  Sama 

3. Apakah seluruh akun Laporan Perubahan Ekuitas pada LK sama 

dengan Laporan Perubahan Ekuitas dari Aplikasi e-Rekon-LK? 
  Sama 

4. Apakah seluruh akun Neraca pada LK sama dengan Neraca dari 

Aplikasi e-Rekon-LK? 
  Sama 

5. Apakah seluruh akun Laporan Realisasi Anggaran pada LK sama 

dengan Laporan Realisasi Anggaran dari Aplikasi e-Rekon-LK? 
  Sama 

Apabila terdapat perbedaan, agar diuraikan apa saja yang berbeda dan apa sebabnya pada Lampiran 
Telaah. 

NERACA PERCOBAAN AKRUAL 

Pengecekan Saldo Tidak Normal Ada Tidak Seharusnya 

1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya   Tidak 

Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit) Ya tidak Seharusnya 

1. Apakah Akun Aset (1xxxxx) bersaldo (D) (kec.Penyisihan dan 
Akumulasi) 

  Ya 

2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K)   Ya 

3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (137xxx dan 

169xxx) bersaldo (K) 
  Ya 

4. Apakah Akun Kewajiban (2xxxxx) bersaldo (K)   Ya 

5. Apakah Akun Pendapatan (4xxxxx) bersaldo (K)   Ya 
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(kec.Pengembalian Pendapatan) 

6. Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxxxx) bersaldo (D)   Ya 

7. Apakah Akun Belanja/beban (5xxxxx) bersaldo (D) (kecuali 
Beban Penyisihan Piutang) 

  Ya 

8. Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxxx) bersaldo (K)   Ya 

Akun-Akun yang tidak boleh ada Ada Tidak Seharusnya 

1. Adakah akun "YANG BELUM DIREGISTER" (untuk LK Tahunan 
Audited tidak boleh ada) 

  Ada/Tidak 

2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) Kec. Di RRI, TVRI 
dan POLRI 

  Tidak 

3. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan)   Tidak 

4. Adakah akun 423319 (Pendapatan Bunga Lainnya) Cat: 
seharusnya 423221 

  Tidak 

5. Adakah akun 423954 (Penerimaan kembali belanja Pembayaran 

Kewajiban Utang TAYL) 
  Tidak 

6 Adakah akun 423955 (Penerimaan kembali belanja Subsidi TAYL)   Tidak 

7. Adakah akun 423956 (Penerimaan kembali belanja hibah TAYL)   Tidak 

8. Adakah akun 423958 (Penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL)   Tidak 

9. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)   Tidak 

10. Adakah akun 219671 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)   Tidak 

Catatan: KL dapat menambahkan akun-akun lainnya yang tidak boleh ada 
Jika Bukan Satker BLU Ada Tidak Seharusnya 

1 Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)   Tidak 

2. Adakah akun 525xxx (Belanja Barang dan Jasa BLU)   Tidak 

3. Adakah akun 527xxx (Belanja Modal BLU)   Tidak 

Hibah Langsung Ya Tidak Seharusnya 

1. Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum 

disahkan) maka ada akun 218211 (Hibah Langsung Yang Belum 

Disahkan)  

cat: kebalikannya tidak berlaku jika yang belum disahkan 
seluruhnya hibah langsung bentuk barang/Jasa 

  Ya 

2. Nilai 111827 lebih kecil atau sama dengan nilai 218211?    

3. Jika ada Akun 111822 (Kas Lainnya di KL dari Hibah) maka ada akun 391131 (Pengesahan Hibah 

Langsung), atau kebalikannya.  

cat: kebalikannya tidak berlaku jika yang belum disahkan seluruhnya hibah langsung bentuk 
barang/Jasa 

4. Nilai 111822 lebih kecil atau sama dengan nilai 391131?   Ya 

Transfer Masuk dan Transfer Keluar Ya Tidak Seharusnya 

1. Apakah mungkin ada transfer masuk dan transfer keluar?   Ya/tidak 

2. Apakah seharusnya transfer masuk sama dengan transfer keluar?   Ya/tidak 

3. Apakah seharusnya transfer masuk lebih besar dari transfer keluar?   Ya/tidak 

4. Adakah pengawasan Transfer Keluar dan Transfer Masuk?   Ya 

Telaah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya Ya Tidak Seharusnya 

1. Apakah ada akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)?   Ya 

2. Jika ada, mungkinkah Satker ini mendapat Aset dari Perolehan 

Lainnya? 
  Ya 

3. Jika ada, Apakah merupakan Jurnal kiriman dari Aplikasi SIMAK- 

BMN? 

 

  Ya 
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LAPORAN OPERASIONAL 

Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada Ada Tidak Seharusnya 

1. Adakah pendapatan Perpajakan   Tidak 

2. Adakah pendapatan Hibah   Tidak 

3. Adakah beban bunga   Tidak 

4. Adakah beban subsidi   Tidak 

5. Adakah beban hibah   Tidak 

6. Adakah beban transfer   Tidak 

7. Adakah beban lain-lain   Tidak 

Pengecekan saldo Normal Ada Tidak Seharusnya 

8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya   Tidak 

 

Seluruh Nilai Normal Akun LO adalah Positif, kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif 
9. Kegiatan Operasional Positif Negatif Seharusnya 

- Pendapatan   Positif 

- Beban Pegawai   Positif 

- Beban Persediaan   Positif 

- Beban Barang dan Jasa   Positif 

- Beban Pemeliharaan   Positif 

- Beban Perjalanan Dinas   Positif 

- Beban Barang Untuk Diserahkan kpd Masyarakat   Positif 

- Beban Penyusutan dan Amortisasi   Positif 

- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih   Pos/Neg 

 

10. Kegiatan Non Operasional Positif Negatif Seharusnya 

- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar   Positif 

- Beban Pelepasan Aset non Lancar   Positif 

- Pendapatan Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang   Positif 

- Beban Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang   Positif 

- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya   Positif 

- Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya   Positif 

    

Kebenaran Beban Penyisihan Piutang sesuai Perdirjen 43/2015 Ya Tidak Seharusnya 

11. Saldo Awal Penyisihan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) - Saldo Akhir Penyisihan Piutang (Jk.Pendek 
dan Jk.Panjang) + Penghapusan Piutang (Jk.Pendek dan Jk.Panjang) = Beban Penyisihan Piutang LO 

 

Pengecekan Antar Laporan Ya Tidak Seharusnya 

12. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat?   Ya/Tidak 

Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx?   Ya 

Jika tidak ada realisasi akun 526xxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal 
pembelian Materai), atau pembelian tahun lalu yang penyerahan tahun berjalan. 
13. Adakah beban bansos?   Ya/Tidak 

Jika Ya, adakah realisasi akun 57xxxx?   Ya 

Jika tidak ada realisasi akun 57xxxx, kemungkinannya kesalahan kode barang persediaan (misal 
menggunakan kodekelompok bansos), atau pembelian tahun lalu yang penyerahan tahun 
berjalan. 
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LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS 

Pengecekan akun tertentu Ada Tidak Seharusnya 

1. Apakah akun "Ekuitas Awal" sama dengan akun "Ekuitas Akhir" LPE 

Tahun lalu Audited? 
  Ada 

2. Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"   Ada 

3. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ? Bila ada, cek apakah berasal dari 
Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP dan Jurnal 
kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK 

 Tidak 

N E R A C A 

Pengecekan Persamaan Akuntansi Sama Tidak Seharusnya 

1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN   Sama 

2. Kas di Bendahara Pengeluaran = BAR Rekon   Sama 

3. Kas dan Bank BLU = BAR Rekon   Sama 

4. Kas Lainnya di KL dari Hibah = BAR Rekon   Sama 

 

Pengecekan Akun tertentu Ada Tidak Seharusnya 

1. Adakah akun "YANG BELUM DIREGISTER" ? Untuk LK 
Tahunan Tidak Boleh Ada 

  Tidak 

2. Adakah akun "Pendapatan yang ditangguhkan" ?   Tidak 

TELAAH ANTAR LAPORAN KEUANGAN 

Pengecekan Keterkaitan Transaksi untuk mengetahui telah dilakukan 

Jurnal Akrual 
Ada Tidak Seharusnya 

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila 
jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK" 
1. Ada Akun Piutang/Piutang TP/Piutang TGR (Neraca) maka akan ada 

akun: 
  Ada/Tidak 

- Penyisihan Piutang/Penyisihan Bagian Lancar TP/TGR/Penyisihan 

TP/TGR (Neraca) 
  Ada 

- Beban Penyisihan Piutang (di LO)   Ada 

2. Ada akun Piutang Jangka Panjang (TP/TGR/Lainnya) maka akan ada 

akun: 
  Ada/Tidak 

- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang   Ada 

3. Ada persediaan (Neraca) maka akan ada akun:   Ada 

- Beban Persediaan (di LO)   Ada 

- Penyesuaian Nilai Aset (di LPE)   Ada 

4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya (Neraca) maka akan ada akun:   Ada/Tidak 

- Akumulasi AT/AL (Neraca)   Ada 

- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)   Ada 

5. Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan   Ada/Tidak 

- Ada pendapatan diterima Dimuka (Neraca)   Ada/Tidak 

6. Ada realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan   Ada/Tidak 

- Ada belanja Barang dibayar dimuka (Neraca)   Ada/Tidak 

7. Ada realisasi belanja Jasa Listrik/telepon/air di Neraca Percobaan   Ada/Tidak 

- Ada Belanja Barang yang masih harus dibayar (Neraca)   Ada 
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TELAAH KESESUAIAN DENGAN L-BMN 

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA-satker) dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK-satker) 

untuk: 

 Sama Tidak Seharusnya 

1. Persediaan   Sama 

2. Aset Tetap   Sama 

3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap   Sama 

4. Aset Lainnya   Sama 

5. Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya   Sama 

 

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna 

INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk: 

 Sama Tidak Seharusnya 

1. Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan SIMAK   Sama 

 

Semenjak menggunakan basis Akrual, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di Aplikasi 
SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi SAIBA. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan di 
Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN, apakah input sudah menggunakan menu yang sesuai atau belum. 
Lihat 
Menu Buku/Daftar- Daftar Transaksi BMN 
 sama tidak Seharusnya 

- Dari Daftar Transaksi BMN, Apakah Total Nilai Reklas Masuk = Total 

Nilai Reklas Keluar? 
  Sama 

Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK. Periksa di 

Aplikasi SAIBA, Laporan Buku Besar Akrual per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK: selain 

SALDO atau JRNBMN 

Adakah selain JNS DOK: SALDO atau 

JRNBMN atas akun-akun dibawah ini? 
Ya Tidak Seharusnya 

Akun 313211 (transfer keluar) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN 
NRC 

  Tidak 

Akun 313221 (transfer masuk) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN 
NRC 

  Tidak 

Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)   Tidak 

Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)   Tidak 

Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)   Tidak 

Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)   Tidak 

akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)   Tidak 

akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)   Tidak 

Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)   Tidak 

Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)   Tidak 

LAPORAN REALISASI ANGGARAN 

 Ada Tidak Seharusnya 

1 Adakah saldo negatif di LRAB   Tidak 

2 Ada uraian jenis belanja "tidak ada"   Tidak 

3 Kesamaan dengan BAR KPPN   Sama 
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CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 

Kesesuaian antara ADK, Face Laporan dan CaLK Sama Tidak Seharusnya 

1. Rincian yang ada di CALK sama dengan LK Satker (Neraca Percobaan)   Sama 

 

Kecukupan pengungkapan pada CaLK Ya Tidak Seharusnya 

2. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai dengan Standar Akuntansi 

Pemerintah/PMK 177/2015 ? 
  Ya 

3. Adakah daftar Saldo kas di bendahara Pengeluaran, Hibah Langsung 

dan BLU? 
  Ya 

4. Pada Penjelasan Umum apakah sudah ada Klausul: Implementasi 

Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Tahun 2015? --> Khusus 

Tahun 2015 saja 

  Ya 

5. Sudahkan menjelaskan nilai Ekuitas Awal pada Penjelasan atas Pos-pos 

LPE? 
  Ya 

6. Apabila Nilai di Pos-pos LPE besar/material, sudahkan ada penjelasan 

yang cukup? 
  Ya 

 

Pengungkapan Penting Lainnya Ya Tidak Seharusnya 

1. Jika ada Likuidasi: Apakah perubahan Manajemen telah diungkapkan?   Ya/tidak 

2. Adakah pengungkapan lainnya atas pekerjaan kontraktual yang tidak 

selesai? 
  Ya/tidak 

3. Adakah pengungkapan lainnya atas kasus tuntutan kepada satker di 

Pengadilan? 
  Ya/tidak 

4. Adakah Pengungkapan lainnya sesuai kharakteristik masing-masing 

Satker? 
  Ya 

5. Apakah ADK yang dikirim ke UAPPA-W dan Eselon 1 sudah yang 

paling akhir? 
  Ya 
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Kertas Kerja Reviu Laporan Keuangan 

 

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN 

 

"Uraikan kode  akun  dan  penyebab  terisi  pada  kolom  yang  TIDAK  SEHARUSNYA,  serta 
hal-hal lainnya yang diperlukan" 
 
Disamping hal-hal diatas, dapat juga melakukan telaah membandingkan LRA dengan Laporan Lainnya yang 
terkait (LO, LPE dan Neraca), misalnya: 
- Beban Pegawai di LO = Realisasi Belanja Pegawai + Belanja Pegawai BLU 
(akun 525111) + selisih Belj Peg Yg Msh Hrs Dibayar 
- Beban Perjalanan Dinas di LO = Realisasi Netto akun 524xxx di LRA + selisih 
Piutang Pengembalian Perjadin + selisih Pengembalian Perjadin yang masih di 
Bendahara 
- Kenaikan Aset Tetap di Neraca = Realisasi Belanja Modal di LRA - transfer keluar 
- penghapusan + Transfer Masuk + Hibah Barang + Perolehan Aset Lainnya + 
Koreksi 
- dll 

 Mengetahui  

Pejabat Penyusun  Reviewer, 

Laporan Keuangan,   

 

NIP 

  

NIP. 
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Laporan Hasil Reviu (LHR) 

 

 

 

 

Satuan Pengawas Internal 

Universitas Tidar 

 

 

 

 

 

LAPORAN HASIL REVIU 

LAPORAN KEUANGAN UNIVERSITAS TIDAR 

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR PADA TANGGAL ……………………
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No. LHR :……………………… 

Tanggal ………………… 

 

 Daftar Isi
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Susunan Laporan Hasil Reviu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mengetahui,         

Rektor       Ketua Satuan Pengawas Internal 

Universitas Tidar     Universitas Tidar, 

 

 

 

 

_______________________   ___________________________ 

NIP.        NIP.  

 

at  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Ringkasan Eksekutif 

2 Dasar Hukum 

3 Tujuan dan Ruang Lingkup Reviu 

4 Metodologi Reviu 

5 Gambaran Umum Obyek Reviu 

6 Hasil Reviu atas Laporan Realisasi Anggaran 

7 Hasil Reviu atas Neraca 

8 Reviu atas CaLK dan Lampiran LK 
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C. Reviu Laporan Kinerja 

 

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS TIDAR 

SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) 

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 

Telp. 364113 Fax. (0293) 56116 

Laman : www.untidar.ac.id Surel : spi@untidar.ac.id 
 

 

 

CATATAN HASIL REVIU 

LAPORAN KINERJA 

 

No.  Pernyataan 
Check 

List 
Penjelasan 

I Format 1 Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data 

penting IP 

  

  2 LKj telah menyajikan informasi target kinerja   

  3 LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang 

memadai 

  

   

4 

Telah menyajikan dengan lampiran yang 

mendukung informasi 

pada badan laporan 

  

  5 Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan   

  6 Telah menyajikan akuntabilitas keuangan   

     

II Mekanisme 

Penyusunan 

1 LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki 

tugas fungsi untuk itu 

  

   

2 

Informasi yang disampaikan dalam LKj telah 

didukung dengan 

data yang memadai 

  

   

3 

Telah terdapat mekanisme penyampaian data 

dan informasi dari 

unit kerja ke unit penyusun LKj 

  

   

4 

Telah ditetapkan penanggung jawab 

pengumpulan data/informasi 

di setiap unit kerja 

  

   

5 

Data/informasi kinerja yang disampaikan 

dalam LKj telah diyakini 

keandalannya 

  

   

6 

Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui 

oleh unit kerja 

terkait 

  

  7 LKj IP bulanan merupakan gabungan unit 

kerja di bawahnya. 

  

     

   Tujuan/sasaran dalam Lkj telah sesuai dengan   
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III Substansi 1 tujuan/sasaran dalam 

perjanjian kinerja 

  2 Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan 

rencana strategis 

  

   

3 

Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka 

terdapat penjelasan yang 

memadai 

  

   

4 

Tujuan/sasaran dalam Lkj telah sesuai dengan 

tujuan/sasaran dalam 

Indikator Kinerja 

  

   

5 

Tujuan/sasaran dalam Lkj telah sesuai dengan 

tujuan/sasaran dalam 

Indikator Kinerja 

  

   

6 

Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka 

terdapat penjelasan yang 

memadai 

  

   

7 

Telah terdapat perbandingan data kinerja 

dengan tahun lalu, 

standar nasional dan sebagainya yang 

bermanfaat 

  

  8 IKU dan IK telah cukup mengukur 

tujuan/sasaran 

  

  9 Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang 

memadai 

  

  10 IKU dan IK telah SMART   

     

 

 

(Kota), (Tanggal-Bulan-Tahun) 

Ketua Satuan Pengawas Internal 

Universitas Tidar 

 

 

…....................................................... 

NIP. ….......................................... 
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Pernyataan Telah Direviu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

UNIVERSITAS TIDAR 

SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) 

Alamat : Jalan Kapten Suparman 39 Magelang 56116 

Telp. (0293) 364113  Fax. (0293) 362438  

Laman : www.untidar.ac.id  Surel : spi@untidar.ac.id 

 

 

PERNYATAAN TELAH DIREVIU 

LAPORAN KINERJA UNIVERSITAS TIDAR 

TAHUN ANGGARAN ………. 

 

 

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Universitas Tidar untuk Tahun Anggaran …… sesuai 

Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja 

menjadi tanggung jawab manajemen Universitas Tidar. 

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, 

andal, dan valid. 

Berdasarkan reviu kami,  (… tuliskan hasil reviu atas laporan kinerja… ).  

 

 

(Kota), (Tanggal-Bulan-Tahun) 

Ketua Satuan Pengawas Internal 

Universitas Tidar, 

 

 

 

 

………………………………….. 

NIP. ……………………………. 
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D. Reviu SAKIP 

 

LEMBAR KRITERIA EVALUASI 

AKUNTABILITAS KINERJA SATUAN KERJA 
 

 

NO 
KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

PENJELASAN 

SATUAN KERJA 

1 2 3 

A. PERENCANAAN KINERJA (30%) 

I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%) 

a. PEMENUHAN (2%) 

1 Renstra telah disusun  cukup jelas 
2 Renstra telah memuat tujuan  cukup jelas 

3 Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran 

keberhasilan (indikator) 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila seluruh tujuan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan; 
apabila > 90% tujuan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan; 
apabila 75%< tujuan yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 90%; 
apabila 20%< tujuan yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 75% 
apabila tujuan yang telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 20% 

  
 

 

   ukuran keberhasilan tujuan adalah ukuran atau parameter terukur yang 
merepresentasikan tercapai/terwujud atau tidaknya tujuan yang ditetapkan 

   catatan: 
Dalam kondisi tertentu, ukuran keberhasilan tujuan dapat direpresentasikan oleh 
indikator sasaran tahun terakhir dari periode Renstra 

4 Tujuan telah disertai target keberhasilannya a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila seluruh tujuan telah dilengkapi dengan target pencapaiannya; apabila 
> 90% tujuan telah dilengkapi dengan target pencapaiannya; apabila 75%< 
tujuan yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 90%; 
apabila 20%< tujuan yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 75% 
apabila tujuan yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 20% 

   Catatan: 
Dalam kondisi tertentu, target tujuan dapat direpresentasikan oleh target 
sasaran tahun terakhir dari periode Renstra 

5 Dokumen Renstra telah memuat sasaran  cukup jelas 

6 Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila seluruh sasaran telah dilengkapi dengan indikatornya; 
apabila > 90% sasaran telah dilengkapi dengan indikatornya; 
apabila 75%< sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 90%; 
apabila 20%< sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 75% 
apabila sasaran yang telah dilengkapi dengan indikatornya < 20% 

7 Dokumen Renstra telah memuat target tahunan a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila seluruh sasaran telah dilengkapi dengan target pencapaiannya; apabila 
> 90% sasaran telah dilengkapi dengan target pencapaiannya; apabila 75%< 
sasaran yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 90%; 
apabila 20%< sasaran yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 75% 
apabila sasaran yang telah dilengkapi dengan target pencapaiannya < 20% 

8 Renstra telah menyajikan IKU a. apabila lebih dari 90% indikator yang ada di RPJMD/Renstra telah 
menggambarkan kinerja utama pemda/satuan kerja; 
apabila 75%< indikator yang menggambarkan kinerja utama pemda/satuan kerja 
< 90%; 
apabila 40% < indikator yang menggambarkan kinerja utama pemda/satuan kerja 
< 75%; 
apabila 1 0% < indikator yang menggambarkan kinerja utama pemda/satuan kerja 
< 40% 

apabila indikator yang menggambarkan kinerja utama pemda/satuan kerja <  
1 0% 

  
b. 

  
c. 

  
d. 

  
e. 

  *) 

 

 
*) 

RPJMD/Renstra dikatakan menyajikan (memanfaatkan) IKU jika tujuan dan atau 
sasaran yang ada dapat direpresentasikan (relevan) dengan IKU yang sudah 
diformalkan. 
Kriteria ini berlaku dengan asumsi IKU yang diformalkan telah memenuhi 
kriteria IKU yang baik seperti Spesifik, Dapat Diukur dan Relevan dengan 
Kinerja Utama K/L atau Unit Kerja 

9 Renstra telah dipublikasikan ya. jika dokumen RPJMD/renstra dapat diakses dengan mudah setiap saat (misalnya: 
melalui website resmi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotya atau 
media lain yang memudahkan publik untuk mengakses) 

b. KUALITAS RENSTRA (5%)   

10 Tujuan telah berorientasi hasil a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% tujuan yang ditetapkan telah berorientasi hasil; 
apabila 75%< tujuan yang berorientasi hasil < 90%; 
apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil < 75%; 
apabila 10% < tujuan yang berorientasi hasil < 40% 
apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < 10% 

  Kriteria berorientasi hasil: 
  - berkualitas outcome atau output penting 
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NO 
KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

PENJELASAN 

SATUAN KERJA 

1 2 3 

- bukan proses/kegiatan 
- menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan atau 

 seharusnya terwujud 

- terkait dengan isu strategis organisasi 
- sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi 

11 ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah 

memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik 

a. 

 
b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% ukuran keberhasilan tujuan dalam Renstra telah 
memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 
apabila 75%< ukuran keberhasilan SMART< 90%; 
apabila 40%< ukuran keberhasilan SMART<75%; 
apabila 10%< ukuran keberhasilan SMART<40% 
apabila ukuran keberhasilan yang SMART < 10% 

  Kriteria ukuran keberhasilan yang baik; SMART 
  - Spesific: Tidak berdwimakna 

- Measureable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya 
- Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan 

 dalam kendalinya (contollable) 
- Relevance: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan 

 diukur 
- Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu 
- Cukup, dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup 

 mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program 

12 Sasaran telah berorientasi hasil a. 

 
b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% sasaran dalam renstra/hasil program telah berorientasi 
hasil; 
apabila 75%< berorientasi hasil < 90%; 
apabila 40%< berorientasi hasil < 75%; 
apabila 10% < berorientasi hasil < 40% 
apabila kondisi jangka menengah dan sasaran yg berorientasi hasil < 10% 

13 Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi 

kriteria indikator kinerja yang baik 

a. 

 
b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% indikator sasaran dalam RPJMD/Renstra telah 
memenuhi kriteria SMART dan Cukup; 
apabila 75%< Indikator SMART< 90%; 
apabila 40%< Indikator SMART<75%; 
apabila 10%< Indikator SMART<40% 
apabila indikator yang SMART < 10% 

14 Target kinerja ditetapkan dengan baik a. apabila > 90% target yang ditetapkan memenuhi seluruh kriteria target yang baik; 
apabila 75% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 90%; 
apabila sebagian besar ( > 75%) target yang ditetapkan tidak berdasarkan basis 
data yang memadai dan argumen yang logis; 
apabila sebagian besar ( > 75%) target yang ditetapkan tidak berdasarkan 
indikator yang SMART; 
apabila sebagian besar ( > 75%) target yang ditetapkan tidak memenuhi 
seluruh kriteria target yang baik. 

  
b. 

c. 

  
d. 

  
e. 

  Kriteria Target yg baik: 
  - Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk 

 tingkatan yang standar, generally accepted) 
- Selaras dengan RPJMN/RPJMD/Renstra; 
- Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg SMART; 
- Berdasarkan basis data yang memadai 

 Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis 
15 Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai 

tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan 

a. 

b. 

apabila program/kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi seluruh kriteria; 
apabila program/kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi sebagian besar 
kriteria; 
apabila program/kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab tidak langsung 
terwujudnya tujuan dan sasaran; 
apabila program/kegiatan yang ditetapkan dianggap tidak cukup untuk 
mencapai tujuan dan sasaran; 
apabila penetapan program/kegiatan mendahului (atau tidak disertai dengan) 
penetapan tujuan dan sasaran 

  
c. 

  
d. 

  
e. 

   Program/Kegiatan dikatakan merupakan cara untuk mencapai (selaras 
dengan) tujuan dan sasaran jika memenuhi kriteria sbb: 
- Menjadi penyebab langsung terwujudnya tujuan dan sasaran; 
- Relevan; 
- Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) 
- Cukup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra 
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NO 
KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

PENJELASAN 

SATUAN KERJA 

1 2 3 

16 Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila > 90% tujuan dan sasaran yg ditetapkan telah selaras; 
apabila 75% < tujuan dan sasaran yg selaras < 90%; 
apabila 40% < tujuan dan sasaran yg selaras < 75%; 
apabila 10%< tujuan dan sasaran yg selaras < 40% 
apabila tujuan dan sasaran yg selaras < 10% 
 

  Kriteria keselarasan mengacu pada kondisi-kondisi berikut: 
  - tujuan dan Sasaran2 yang ada di Renstra merupakan tujuan dan sasaran2 

 yang akan diwujudkan dalam RPJMD; 
- Target2 kinerja Renstra merupakan breakdown dari target2 kinerja dalam 

 RPJMD; 
- Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam Renstra menjadi 

 penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang 
 ada di RPJMD 

 
 

17 Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya 

ditetapkan 

a. apabila lebih dari 90% tujuan, Sasaran dan indikator Renstra telah mengacu pada 
seluruh kriteria yang ditetapkan; 
apabila lebih dari 75% tujuan, Sasaran dan indikator Renstra telah mengacu pada 
seluruh kriteria yang ditetapkan; 
apabila tujuan, Sasaran dan indikator Renstra tidak mengacu pada isu strategis atau 
praktik terbaik; 
apabila tujuan, Sasaran dan indikator Renstra yang mengacu pada seluruh 
kriteria yang ditetapkan tidak lebih dari 10% 
apabila lebih dari 75% tujuan, Sasaran dan indikator Renstra yang ditetapkan tidak 
menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang 
 

  b. 

  
c. 

  
d. 

  
e. 

  Penetapan hal-hal yg seharusnya mengacu pada kriteria sbb: 
  - Mengacu /selaras dengan RPJMN/RPJMD 

- Mengacu /selaras dengan kontrak kinerja (jika ada) 
- Mengacu /selaras dengan tugas dan fungsi 
- menggambarkan core business 
- menggambarkan isu strategis yang berkembang di daerah (local issue) 
- menggambarkan hubungan kausalitas 
- mengacu pada praktik2 terbaik 

 
 

c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)  Jawaban tentang Implemetasi Renstra harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi 

oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas Renstra 

 

18 Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan 

Dokumen rencana kinerja tahunan 

a. apabila lebih dari 90% indikator tujuan dan sasaran yang ada di Renstra telah 
selaras dengan indikator hasil/capaian program yang ada dalam rencana kinerja 
tahunan; 
apabila 75% < keselarasan indikator tujuan dan sasaran RPJMD/Renstra dengan 
indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 90%;  
apabila 40% < keselarasan indikator tujuan dan sasaran RPJMD/Renstra dengan 
indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 75%; 
 apabila 10% < keselarasan indikator tujuan dan sasaran RPJMD/Renstra dengan 
indikator hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 40%  
apabila keselarasan indikator tujuan dan sasaran RPJMD/Renstra dengan indikator 
hasil/capaian program dalam rencana kinerja tahunan < 10% 
 
 

  
b. 

  c. 

 

d. 

 

e. 
 

 

  Kriteria Selaras atau (dapat) dijadikan acuan: 
  - Target2 kinerja jangka menengah dalam RPJMD/Renstra telah di-breakdown 

 dalam (selaras dengan) target2 kinerja tahunan dalam rencana knerja tahunan 
 Sasaran2 yang ada di RPJMD/Renstra dijadikan outcome atau hasil2 program 

- yang akan diwujudkan dalam rencana kinerja tahunan 
 Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam perencanaan satuan kerja 

- menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya outcome atau 
 hasil2 program yang ada di rencana kinerja tahunan 
 Catatan: 
 pemilihan a/b/c/d/e dengan asumsi indikator tujuan dan sasaran di 
 RPJMD/Renstra telah memenuhi kriteria SMART 

 
 

19 Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor 

pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan 

a. apabila target jangka menengah (JM) telah dimonitor dan memenuhi seluruh 
kriteria yang disebutkan dibawah; 
apabila target JM telah dimonitor berdasarkan kriteria yang disebutkan 
dibawah, namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti; 
apabila target JM telah dimonitor dengan kriteria tersebut namun tidak ada 
tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan 
apabila monitoring target JM dilakukan secara insidentil, tidak terjadual, tanpa SOP 
atau mekanisme yang jelas; 
Target JM tidak dimonitor 
 
 

  b. 

  
c. 

  
d. 

  
e. 
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NO 
KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

PENJELASAN 

SATUAN KERJA 

1 2 3 

  Monitoring target (kinerja) jangka menengah mengacu pada kriteria sbb: 
  - 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Terdapat breakdown target kinerja jangka menegah kedalam target2 tahunan dan 
periodik yang selaras dan terukur; 
Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang 
memonitor kinerja secara periodik; 
Terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme 
monitoring Renstra secara periodik; 
Terdapat dokumentasi hasil monitoring/ capaian kinerja jangka menengah 
dilaporkan progressnya dalam laporan kinerja 
Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring 

20 Dokumen Renstra telah direviu secara berkala a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

e. 

apabila Renstra telah direviu dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih 

baik (terdapat inovasi) ; 
apabila Renstra telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan 
dengan kondisi saat ini; 
apabila Renstra telah direviu, ada upaya perbaikan namun belum ada 
perbaikan yang signifikan; 
apabila Renstra telah direviu 
Tidak ada reviu/tidak diketahui apakah Renstra masih relevan dengan kondisi saat 
ini 

    

II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) 

a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%) 

1 Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun ya. apabila secara formal ada dokumen atau media yang memuat sasaran 
(kinerja/hasil), indikator dan target kinerja ( bukan kerja ) tahunan yang akan dicapai 
serta strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai sasaran tersebut dan dibuat 
sebelum mengajukan anggaran. 
 

Jika rencana kinerja dimaksud tidak menjadi prasyarat dalam pengajuan 
anggaran, maka jawaban harus "Tidak" 

2 Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun ya. apabila terdapat dokumen PK yang secara formal telah ditandatangani oleh 
(para) pihak yang berkepentingan (Sesuai PerMenpan No 53/2014) 

3 PK telah menyajikan IKU a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 95% IKU telah diperjanjikan dalam PK Pemda/Satuan Kerja 
apabila 80%< IKU yang telah diperjanjikan dalam PK Pemda/Satuan Kerja < 95%; 
apabila 50 % < IKU yang telah diperjanjikan dalam PK Pemda/Satuan Kerja < 80%; 
apabila 1 0% < IKU yang telah diperjanjikan dalam PK Pemda/Satuan Kerja < 50 % 

apabila IKU yang telah diperjanjikan dalam PK Pemda/Satuan Kerja < 1 0% 

  *) 

 

 
*) 

PK dikatakan menyajikan (memanfaatkan) IKU jika tujuan dan atau sasaran yang 
ada dapat direpresentasikan (relevan) dengan IKU yang sudah diformalkan. 
Kriteria ini berlaku dengan asumsi IKU yang diformalkan telah memenuhi 
kriteria IKU yang baik seperti Spesifik, Dapat Diukur dan Relevan dengan 
Kinerja Utama Pemda atau Satuan Kerja 

4 PK telah dipublikasikan ya. jika dokumen Perjanjian Kinerja dapat diakses dengan mudah setiap saat 
(misalnya: melalui website resmi Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kotya atau media 
lain yang memudahkan publik untuk mengakses) 

    

b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%) 

5 Sasaran telah berorientasi hasil a. 

 
b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% sasaran yang ada di dokumen rencana kinerja tahunan dan di 
dokumen perjanjian kinerja telah berorientasi hasil; 
apabila 75% < sasaran telah berorientasi hasil < 90%; 
apabila 40% < sasaran telah berorientasi hasil < 75%; 
apabila 10% < sasaran telah berorientasi hasil < 40% 
apabila sasaran telah berorientasi hasil < 10% 

  sasaran dikatakan berorientasi hasil dengan kriteria sbb: 
  - 

- 

- 

- 

berkualitas outcome atau output penting 
bukan proses/kegiatan 
menggambarkan kondisi yang seharusnya atau output penting yang ingin 
diwujudkan 
terkait dengan isu strategis organisasi 

6 Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah 

memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik 

a. 

 
b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% indikator sasaran dan hasil program dalam rencana 
kinerja tahunan dan PK telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup; apabila 
75%< Indikator SMART< 90%; 
apabila 40%< Indikator SMART<75%; 
apabila 10%< Indikator SMART<40% 
apabila indikator yang SMART < 10% 
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NO 
KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

PENJELASAN 

SATUAN KERJA 

1 2 3 

  Kriteria ukuran keberhasilan yang baik; SMART 
  - 

- 

- 

 
- 

 
- 

 
- 

Spesific: Tidak berdwimakna 
Measureable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya 
Achievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam 
kendalinya (contollable) 
Relevance: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur 
Timebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu 
 
Cukup, dari segi jumlah, ukuran keberhasilan yang ada harus cukup 
mengindikasikan tercapainya tujuan, sasaran dan hasil program 

7 Target kinerja ditetapkan dengan baik a. 

 
b. 

c. 

 
d. 

 
e. 

apabila > 90% target yang ditetapkan dalam rencana kinerja tahunan dan di PK 
memenuhi seluruh kriteria target yang baik; 
apabila 75% < target yang memenuhi seluruh kriteria < 90%; 
apabila sebagian besar ( > 75%) target yang ditetapkan tidak berdasarkan basis 
data yang memadai dan argumen yang logis; 
apabila sebagian besar ( > 75%) target yang ditetapkan tidak berdasarkan 
indikator yang SMART; 
apabila sebagian besar ( > 75%) target yang ditetapkan tidak memenuhi 
seluruh kriteria target yang baik. 

  Kriteria Target yg baik: 
  - 

 
- 

- 

- 

Menggambarkan suatu tingkatan tertentu yang seharusnya dicapai (termasuk 
tingkatan yang standar, generally accepted) 
Selaras dengan RPJMN/RPJMD/Renstra; 
Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg SMART; 
Berdasarkan basis data yang memadai 
Berdasarkan argumen dan perhitungan yang logis 

8 Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran a. 

b. 

c. 

 
d. 

 
e. 

apabila kegiatan yang ditetapkan memenuhi seluruh kriteria 
apabila kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi sebagian besar kriteria; 
apabila kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab tidak langsung 

terwujudnya sasaran; 
apabila kegiatan yang ditetapkan dianggap tidak cukup untuk mencapai 
sasaran; 
apabila kegiatan yang ditetapkan tidak relevan dengan pencapaian sasaran 

  Kegiatan dikatakan merupakan cara untuk mencapai (selaras dengan) sasaran jika 
  - 

- 

- 

- 

Menjadi penyebab langsung terwujudnya sasaran; 
Relevan; 
Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) 
Cukup untuk mewujudkan sasaran dalam rencana kinerja tahunan 

  Pengertian kegiatan juga mencakup sub kegiatan/komponen kegiatan 
9 Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh 

anggaran yang memadai 

a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

e. 

Jika untuk setiap sasaran yang ditetapkan dapat diidentifikasikan kegiatan dan 
anggarannya, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung. 
Jika sasaran yang teridentifikasi sampai kepada anggarannya (langsung dan tidak 
langsung) > 80% 
Jika > 50% sasaran hanya dapat dikaitkan dengan anggaran yang bersifat 
langsung saja 
JIka sasaran yang terkait dengan anggaran langsung < 50% Jika 
sasaran ditetapkan setelah adanya kegiatan dan anggaran 

10 Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% sasaran dalam PK telah selaras dengan tujuan/sasaran 
RPJMD/Renstra/RKPD; 
apabila 75% < keselarasan sasaran PK dengan RPJMD/Renstra/RKPD < 90% ; 
apabila 40% < keselarasan sasaran PK dengan RPJMD/Renstra/RKPD < 75 % ; 

apabila 10% < keselarasan sasaran PK dengan RPJMD/Renstra/RKPD < 40% 
apabila keselarasan sasaran PK dengan RPJMD/Renstra/RKPD < 10% 

  kriteria selaras: 
  - 

 
- 

- 

Sasaran2 yang ada di PK merupakan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam 
RPJMD/Renstra; 
Target2 kinerja PK merupakan breakdown dari target2 kinerja dalam 
RPJMD/Renstra/RKP; 
Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam PK menjadi penyebab 
(memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di 
RPJMD/Renstra/RKP 
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11 Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya 

ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) 

a. 

 
b. 

 
c. 

 

 
d. 

 
e. 

apabila lebih dari 90% Sasaran dan indikator PK telah mengacu pada seluruh kriteria 
yang ditetapkan; 
apabila lebih dari 75% Sasaran dan indikator PK telah mengacu pada seluruh kriteria 
yang ditetapkan; 
apabila Sasaran dan indikator PK tidak mengacu pada isu strategis atau praktik terbaik 
dan tidak menggambarkan kondisi (outcome) yang seharusnya terwujud pada tahun 
ybs; 
apabila Sasaran dan indikator PK yang mengacu pada seluruh kriteria yang 
ditetapkan tidak lebih dari 10% 
apabila lebih dari 75% Sasaran dan indikator PK yang ditetapkan tidak 
menggambarkan core business dan isu strategis yang berkembang 

  Penetapan hal-hal yg seharusnya mengacu pada kriteria sbb: 
  - 

- 

 
- 

- 

- 

 
- 

 
- 

- 

Mengacu /selaras dengan RPJMN/RKP/RPJMD/RKPD/Renstra 
Mengacu /selaras dengan kontrak kinerja atau kontrak lain yang pernah dibuat (jika 
ada) 
Mengacu /selaras dengan tugas dan fungsi 
Menggambarkan core business 
Menggambarkan isu strategis yang berkembang dan menjawab permasalahan yang 
teridentifikasi saat proses perencanaan 
Menggambarkan hubungan kausalitas, (menjadi penyebab terwujudnya tujuan dan 
sasaran yang ada di RPJMD/Renstra/RKP) 
Mengacu pada praktik2 terbaik 
Menggambarkan keadaan yang seharusnya terwujud pada tahun itu 
(memperhitungkan outcome yang seharusnya terwujud dalam tahun ybs akibat 
kegiatan tahun2 sebelumnya 

12 Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada ya. jika Rencana Aksi (RA) yang dimaksud merupakan penjabaran lebih lanjut dari 
target2 kinerja yang ada di Perjanjian Kinerja (PK) 

13 Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara 

periodik atas kinerja 

a. 

 
b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan telah 
(dapat) dijabarkan lebih lanjut menjadi target periodik dalam Rencana Aksi (RA); 
apabila 75% < keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA < 90%; 
apabila 40% < keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA < 75%; 
apabila 10% < keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA < 40% 
apabila keselarasan target PK dengan target periodik dalam RA < 10% 

  Rencana atau Perjanjian Kinerja Tahunan harus dapat dimanfaatkan dalam (selaras 
14 Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ 

komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam 
rangka mencapai kinerja 

Cukup jelas (Y/T) 

    

c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN 

(6%) 

 Jawaban tentang Implementasi perencanaan kinerja tahunan harus selalu dikaitkan 

dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan 
Kualitas perencanaan kinerja tahunan 

15 Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan 

anggaran 

Ya. Jika target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja tahunan menjadi 
prasyarat dalam pengajuan dan pengaloksian anggaran 
 
Jika target-target kinerja sasaran dalam rencana kinerja dimaksud tidak menjadi 
prasyarat dalam pengajuan anggaran, maka jawaban harus "Tidak" 

16 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk 

mengukur keberhasilan 

a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

e. 

apabila terdapat bukti yang cukup bahwa pemanfaatan PK yang di-ttd-i 
memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; 
apabila terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang di-ttd-i dijadikan dasar untuk 
mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan ; 
apabila terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang di-ttd-i telah diukur dan hasil 
pengukuran telah diketahui oleh atasan (pemberi amanah); 
apabila PK yang di-ttd-i sebatas telah dilakukan monitoring 
apabila terhadap PK yang ditandatangani tidak dilakukan pengukuran atau 
monitoring 

  Kriteria Pemanfaatan target kinerja untuk mengukur keberhasilan; 
  - 

 
- 

 
- 

(Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan 
(reward); 
(Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang 
berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja; 
(Capaian) target kinerja digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau 
memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, 
gagal, dll) suatu kondisi atau keadaan 
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17 Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya 

secara berkala 

a. 

b. 

 
c. 

 
d. 

e. 

apabila monitoring kinerja telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; 
apabila monitoring dilakukan sesuai kriteria, kecuali penerapan reward and 
punishment; 
apabila monitoring dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil 
pengukuran capaian kinerja; 
apabila pengukuran capaian kinerja periodik tidak lebih dari 80%; 
apabila monitoring atau pengukuran capaian target periodik < 50% 

  Monitoring pencapaian target periodik dengan kriteria sbb: 
  - 

 
- 

 
- 

 
- 

Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) 
dipantau kemajuannya; 
Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya; 
Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress 
kinerja yang terbaru (up dated performance) 
Terdapat mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap 
keberhasilan atau kegagalan pencapain target kinerja 

18 Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan 

pengorganisasian kegiatan 

a. 

b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

apabila pemanfaatan RA telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; 
 apabila pemanfaatan RA memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali hal terkait 
dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan;  
apabila pemamfaatan RA terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata tanpa 
ada tindakan nyata selanjutnya; 
apabila capaian RA tidak berpengaruh terhadap penilaian atau penyimpulan 
capaian kinerja; 
apabila target2 dalam RA yang disusun memiliki keselarasan < 50% dari 
target2 kinerja dalam PK 

  Pemanfaatan rencana aksi dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan meliputi 
  - 

 
- 

 
- 

 
- 

Target2 dalam rencana aksi dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) 
pelaksanaan setiap kegiatan; 
Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan acuan untuk mengevaluasi 
capaian output2 kegiatan; 
Target2 kinerja dalam rencana aksi dijadikan alasan untuk memberikan 
otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan 
Terdapat hubungan yang logis antara setiap output kegiatan dengan sasaran 
(outcome) yang akan dicapai; 

19 Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan 

(identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV 

a. 

 
b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% target kinerja dalam rencana/perjanjian kinerja tahunan telah 
(dapat) dijabarkan lebih lanjut menjadi target kinerja eselon III dan IV; 
apabila 75% < keselarasan target PK dengan target kinerja eselon III dan IV < 90%; 
apabila 40% < keselarasan target PK dengan target kinerja eselon III dan IV < 75%; 
apabila 10% < keselarasan target PK dengan target kinerja eselon III dan IV < 40% 
apabila keselarasan target PK dengan target kinerja eselon III dan IV < 10% 

  Kriteria keselarasan perjanjian kinerja atasan dengan bawahan: 
  - 

 

 
- 

 
 
 

- 

Target2 kinerja dalam PK atasan telah di-breakdown dalam (selaras dengan) 
target2 kinerja bawahan (eselon III dan IV) 
Sasaran, indikator dan target kinerja bawahan (eselon III dan IV) menjadi 
penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya outcome atau hasil2 
program yang ada di PK atasan 
 
Catatan: 
pemilihan a/b/c/d/e dengan asumsi indikator sasaran/hasil program di PK 
atasan telah memenuhi kriteria SMART 

B. PENGUKURAN KINERJA (25%) 

I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)   

1 Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran 
kinerja secara formal 

Ya apabila Pemda/Satuan Kerja telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) 
level Pemda dan level Satuan kerja yang telah ditetapkan secara formal dalam suatu 
keputusan pimpinan. 

2 Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai 

turunan kinerja atasannya 

a. 

 
b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% eselon III dan IV telah memiliki ukuran kinerja yang 
terukur; 
apabila 75% < eselon III dan IV yang memiliki ukuran kinerja yang terukur < 90%; 
apabila 40% < eselon III dan IV yang memiliki ukuran kinerja yang terukur < 75%; 
apabila 10% < eselon III dan IV yang memiliki ukuran kinerja yang terukur < 40% 
apabila eselon III dan IV yang memiliki ukuran kinerja yang terukur < 10% 
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3 Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja a. 

 
b. 

 
c. 

d. 

 
e. 

apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi seluruh kriteria yang 
ditetapkan; 
apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi kriteria yang 
ditetapkan kecuali penanggung jawab yang jelas; 
apabila > 80% capaian (realisasi) kinerja dapat diyakini validitas datanya; 
apabila realisasi data kinerja kurang dapat diyakini validitasnya (validitas 
sumber data diragukan) 
apabila realisasi data kinerja tidak dapat diverifikasi 

  Mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kriteria sbb: 
  - 

- 

- 

- 

- 

- 

Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date; 
Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; 
Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; 
Terdapat penanggungjawab yang jelas; 
Jelas waktu deliverynya; 
Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data 

4 Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan ya. jika dokumen yang memuat IKU dapat diakses dengan mudah setiap saat 
(misalnya: melalui website resmi pemerintah prov/kab/kota) 

    

II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) 

5 IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% IKU telah memenuhi kriteria; apabila 
75% < IKU yang telah memenuhi kriteria < 90%; apabila 
40% < IKU yang telah memenuhi kriteria < 75%; apabila 
10% < IKU yang telah memenuhi kriteria < 40% apabila 
IKU yang telah memenuhi kriteria < 10% 

  Kinerja Utama merupakan hasil kerja yang menggambarkan: 
  - 

- 

- 

- 

mandat dari pemerintah daerah/satuan kerja 
prioritas daerah atau satuan kerja 
isu strategik di daerah tersebut 
alasan keberadaan pemerintah di daerah dan alasan dibentuknya satuan kerja 
tersebut 

  Kriteria minimal IKU yang baik adalah relevan dan dapat diukur (measureable) 
  Indikator dikategorikan relevan apabila: 
  - 

 
- 

 
- 

terkait langsung dengan kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan diukur 
Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan 
diwujudkan 
IKU mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya Kinerja Utama atau sasaran 
strategis yang ditetapkan 

  Indikator dikategorikan dapat diukur apabila: 
  - 

- 
- 

jelas satuan ukurannya; 
formulasi perhitungan dapat diidentifikasi cara 
perhitungannya disepakati banyak pihak 

6 IKU telah cukup untuk mengukur kinerja a. 

 
b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% IKU yang ditetapkan telah cukup untuk mengukur atau 
menggambarkan sasaran atau kondisi yang akan diwujudkan; 
apabila 75% < IKU yang cukup < 90%; 
apabila 40% < IKU yang cukup < 75%; 
apabila 10% < IKU yang cukup < 40% 
apabila IKU yang cukup < 10% 

  kriteria cukup: 
  - 

 
- 

Representatif (alat ukur yg mewakili) untuk mengukur kinerja yang seharusnya 
Jumlahnya memadai utk menyimpulkan tercapainya kondisi yang seharusnya (kinerja 
utamanya) 

  Kinerja (kondisi) yang seharusnya mengacu pada kriteria sbb: 
  - 

- 

- 

 
- 

- 

- 

- 

Mengacu /selaras dengan tugas dan fungsi 
menggambarkan core business (sesuai karakteristik organisasi) 
menggambarkan keunikan/sifat khas yang membedakannya dengan 
organisasi/unit kerja lain 
menggambarkan isu strategis yang berkembang 
menjawab permasalahan yang teridentifikasi (di organisasi/daerah) 
menggambarkan kearifan lokal 
mengacu pada praktik2 terbaik 

7 IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% IKU unit kerja telah selaras dengan IKU KEM/LPND; 
apabila 75% < keselarasan IKU < 90%; 
apabila 40% < keselarasan IKU < 75%; 
apabila 10% < keselarasan IKU < 40% 
apabila keselarasan IKU < 10% 
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  Kriteria IKU yang selaras: 
  - 

 
- 

IKU Unit Kerja merupakan breakdown dari IKU LPND; 
Indikator Kinerja Utama Unit Kerja menjadi penyebab (memiliki hubungan 
kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ditetapkan LPND 

8 Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi 

kriteria indikator kinerja yang baik 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% indikator yang ditetapkan telah memenuhi kriteria; 
 apabila 75% < indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria < 90%; 
apabila 40% < indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria < 75%; 
apabila 10% < indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria < 40% 
apabila indikator yang ditetapkan yang telah memenuhi kriteria < 10% 

  Kriteria minimal indikator kinerja yang baik adalah relevan dan dapat diukur 
  Indikator dikategorikan relevan apabila: 
  - 

 
- 

- 

Menggambarkan kinerja atau hasil sesuai dengan levelnya 
terkait langsung dengan kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diukur 
Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) atau kondisi yang akan diwujudkan 
Indikator tersebut mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya kinerja atau 
sasaran yang ditetapkan 

  Indikator dikategorikan dapat diukur apabila: 
  - 

- 
- 

jelas satuan ukurannya; 
formulasi perhitungan dapat diidentifikasi cara 
perhitungannya disepakati banyak pihak 

9 Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator 

kinerja atasannya 

a. 

 
b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% indikator kinerja eselon III dan IV kerja telah selaras 
dengan indikator kinerja atasannya; 
apabila 75% < keselarasan indikator < 90%; 
 apabila 40% < keselarasan indikator < 75%; 
apabila 10% < keselarasan indikator < 40%  
apabila keselarasan indikator < 10% 

  Kriteria indikator yang selaras: 
  - 

 
- 

Indikator kinerja eselon III dan IV merupakan breakdown dari indikator atasan; 
Indikator kinerja eselon III dan IV menjadi penyebab (memiliki hubungan 
kausalitas) terwujudnya kinerja atasan 

10 Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang 

mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya 

a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

apabila lebih dari 90% individu telah memiliki indikator (alat ukur) yang 
menggambarkan keselarasan kinerja dengan IKU atasannya; 
apabila 75% < individu yang telah memiliki keselarasan indikator (alat ukur) 
kinerja < 90%; 
apabila 40% < individu yang telah memiliki keselarasan indikator (alat ukur) 
kinerja < 75%; 
apabila 10% < individu yang telah memiliki keselarasan indikator (alat ukur) 
kinerja < 40% 
apabila individu yang telah memiliki keselarasan indikator (alat ukur) kinerja < 10% 

  Keselarasan IKU: 
  - 

- 

IKU individu merupakan breakdown dari IKU atasannya; 
Indikator Kinerja Utama individu menjadi penyebab (memiliki hubungan 
kausalitas) terwujudnya kinerja utama atasannya 

11 Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang a. 

 
b. 

 

 
c. 

 
d. 

 

 
e. 

apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan memenuhi kriteria 
sebagaimana disebutkan dibawah; 
apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan memenuhi kriteria 
sebagaimana disebutkan, namun pengukuran tidak sampai ke individu staf; 
apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan dengan memenuhi kriteria 
sebagaimana disebutkan dan diterapkan hanya kepada tingkat manajerial; 
apabila pengukuran kinerja dilakukan hanya sampai ke eselon II yang menyusun 
PK dengan syarat tetap ada keterkaitan kinerja mulai dari Kementerian/LPND 
sampai kepada eselon II-nya; 
apabila tidak ada pengukuran kinerja yang berjenjang atau pengukuran kinerja setiap 
jenjang tidak menggambarkan relevansi atau tidak ada hubungan kausalitas antara 
tiap jenjangnya 
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  Pengukuran berjenjang memenuhi kriteria sbb: 
  - 

- 

 
- 

- 

- 

- 

- 

- 

Indikator-indikator yang ada sudah SMART dan cukup 
terdapat alur penjenjangan kinerja yang jelas mulai dari pimpinan sampai 

dengan staf operasional (individu); 

Setiap jenjang atau tingkatan memiliki indikator kinerja SMART yang formal 
setiap jenjang atau tingkatan memiliki target-target terukur 
terdapat hubungan kausalitas antara setiap jenjang atau tingkatan 
Terdapat pengukuran kinerja pada setiap jenjangnya 
Hasil pengukuran dapat diverifikasi atau ditelusuri sampai ke sumbernya Hasil 
pengukuran berjenjang tersebut sudah divalidasi 

12 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% data (capaian) kinerja yang dihasilkan dapat diandalkan; 
apabila 75% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 90%; 
apabila 40% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 75%; 
apabila 10% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 40% 
apabila data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 10% 

  Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan; 
  - 

 
- 

 

 
- 

- 

Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang 
memadai dan dapat dipertanggungjawabkan; 
Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau 
terstruktur (jelas mekanisme pengumpulan datanya, siapa yg mengumpulkan data, 
mencatat, dan siapa yg mensupervisi, serta sumber data valid); 
Data kinerja yang diperoleh tepat waktu; 
Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal; 

13 Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara 
berkala (bulanan/triwulanan/semester) 

ya. apabila seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi telah diukur realisasinya 
secara berkala (bulanan/triwulanan/ semester) 

14 Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan 

teknologi informasi 

ya. apabila Kem/LPND telah melakukan pengukuran kinerja secara berjenjang mulai 
dari staf, manajerial sampai kepada pimpinan teringgi dan tingkat instansi dan 
pengukuran tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga capaian atau 
progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat 

    

III

. 

IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)  Jawaban tentang Implemetasi Pengukuran harus selalu dikaitkan dengan 
(dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas 
Pengukuran 

15 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan 

penganggaran 

a. 

 
b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% IKU yang ditetapkan telah dimanfaatkan sesuai dengan 
kriteria yang ditetapkan; 
apabila 75% < IKU yang telah dimanfaatkan < 90%; 
apabila 40% < IKU yang telah dimanfaatkan < 75%; 
apabila IKU tidak dimanfaatkan pada dokumen penganggaran (RKA) apabila 
IKU yang ada tidak dimanfaatkan, baik dalam perencanaan maupun dalam 
penganggaran 

  Kriteria dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran: 
  - 

 

 
- 

dijadikan alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam 
dokumen Rencana Kinerja Jangka Menengah, Rencana Kinerja Tahunan, 
Penganggaran dan Perjanjian Kinerja 
dijadikan alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang 
ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA) 

16 IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja a. 

 
b. 

 
c. 

apabila terdapat bukti yang cukup IKU telah dimanfaatkan sepenuhnya 
sebagaimana kriteria yang ditetapkan; 
apabila IKU yang ada dimanfaatkan sesuai kriteria namun tidak termasuk 
pengenaan sanksi atau punishment; 
apabila hasil pengukuran IKU tidak berdampak apapun bagi entitas 

  Dimanfaatkan untuk penilaian kinerja memenuhi kriteria sbb: 
  - 

- 

- 

Capaian IKU dijadikan dasar penilaian kinerja Capaian 
IKU dijadikan dasar reward atau punishment 
Capaian IKU dijadikan dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat 

17 Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

apabila target kinerja telah dimonitor dan memenuhi seluruh kriteria yang 
disebutkan dibawah; 
apabila target kinerja telah dimonitor berdasarkan kriteria yang disebutkan 
dibawah, namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti; 
apabila target kinerja telah dimonitor dengan kriteria tersebut namun tidak ada 
tindak lanjut terhadap rekomendasi yang diberikan 
apabila monitoring target kinerja dilakukan secara insidentil, tidak terjadual, 
tanpa SOP atau mekanisme yang jelas; 
Target kinerja tidak dimonitor 
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  Monitoring target (kinerja) mengacu pada prasyarat sbb: 
  - 

 
- 

 
- 

 
- 
- 

Terdapat breakdown target kinerja tahunan kedalam target2 bulanan/periodik yang 
selaras dan terukur; 
Terdapat pihak atau bagian yang bertanggungjawab untuk melaporkan dan yang 
memonitor kinerja secara periodik; 
Terdapat jadual, mekanisme atau SOP yang jelas tentang mekanisme 
monitoring kinerja secara periodik; 
Terdapat dokumentasi hasil monitoring 
Terdapat tindak lanjut atas hasil monitoring 

18 Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV 

keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar 

pemberian) reward & punishment 

a. 

 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

Jika seluruh jabatan setingkat eselon IV keatas telah menerima reward & 
punishment yang sebanding (terkait) dengan hasil pengukuran (capaian) 
kinerjanya 
Jika 70% < pejabat yg memiliki keterkaitan capaian dengan reward & 
punishmentnya < 100% 
Jika 50% < pejabat yg memiliki keterkaitan capaian dengan reward & 
punishmentnya < 70% 
Jika 10% < pejabat yg memiliki keterkaitan capaian dengan reward & 
punishmentnya < 50% 
Jika capaian kinerja tidak memiliki keterkaitan dengan reward & 
punishmentnya 

  hasil pengukuran dikatakan terkait dengan reward & punishment apabila terdapat 
  - 

 
- 
- 
- 

pejabat/pegawai yang berkinerja dengan yang tidak berkinerja (tidak jelas 
kinerjanya) 
pejabat/pegawai yang mencapai target dengan yang tidak mencapai target 
pejabat/pegawai yang selesai tepat waktu dengan yang tidak tepat waktu (tidak selesai) 
pejabat/pegawai dengan capaian diatas standar dengan yang standar 

19 IKU telah direviu secara berkala a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

e. 

apabila IKU telah direvisi dan hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik 

(inovatif) ; 
apabila IKU telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan 
kondisi saat ini; 
apabila IKU telah direviu, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang 
signifikan ; 
apabila IKU telah direviu 
Tidak ada reviu 

20 Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk 

pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala 

a. 

 
b. 

 
c. 

apabila hasil pengukuran Rencana Aksi (RA) telah dimanfaatkan sebagaimana seluruh 
kriteria yang ditetapkan 
apabila hasil pengukuran sebatas hanya untuk menyimpulkan (tidak sampai 
mempengaruhi strategi) 
apabila hasil pengukuran RA tidak ditindaklanjuti 

  Kriteria digunakan untuk pengendalian dan pemantauan: 
  - 

 
- 

 
- 

Hasil pengukuran RA menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja 
Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk mengambil tindakan 
(action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan 
Hasil pengukuran RA menjadi dasar (ditindaklanjuti) untuk menyesuaikan 
strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran 

    

C. PELAPORAN KINERJA (15%) 

I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%) 

1 Laporan Kinerja telah disusun  cukup jelas 
2 Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu ya. jika laporan kinerja disampaikan sesaui dengan batas waktu yang ditetapkan 

3 Laporan Kinerja telah di upload kedalam website  cukup jelas 
4 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

e. 

apabila lebih dari 90% capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU); 
apabila 75 % < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 90%; 

apabila 40% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 75 %; 

apabila 10% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 40% 
apabila capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 10% 

  IKU yang disajikan harus mengacu kepada kriteria IKU yang baik yaitu SMART dan 
  - 

- 

- 

- 
- 

sesuai dengan tugas dan fungsi 
menggambarkan core business 
mempertimbangkan isu strategis yang berkembang 
menggambarkan hubungan kausalitas (antara outcome - output - process - input) 
mengacu pada praktik2 terbaik 
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II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%) 
5 Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang 

berorientasi outcome 

a. 

 
b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% sasaran yang disampaikan dalam Laporan Kinerja 
berorientasi outcome; 
apabila 75% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 90%; 
apabila 40% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 75%; 
apabila 10% < sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 40% 
apabila sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < 10% 

  Informasi Laporan Kinerja berorientasi outcome artinya: 
  - 

 

 
- 

 
- 

Informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja menggambarkan hasil2 
(termasuk output2 penting) yang telah dicapai dan seharusnya tercapai sampai 
dengan saat ini 
Laporan Kinerja tidak hanya berfokus pada informasi tentang kegiatan atau 
proses yang telah dilaksanakan pada tahun ybs 
Laporan Kinerja tidak berorientasi hanya pada informasi tentang realisasi 
seluruh anggaran yang telah digunakan 

6 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah 

diperjanjikan 

a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

apabila lebih dari 90% capaian yang disajikan bersifat kinerja yang 
dijanjikan/disepakati dalam Perjanjian Kinerja (PK); 
apabila 75% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK 
< 90%; 
apabila 40% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK 
< 75%; 
apabila 10% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK 
< 40% 
apabila capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 10% 

7 Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai 

capaian kinerja 

a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

apabila Laporan Kinerja menyajikan lebih dari 90% sasaran yang dievaluasi dan 
dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses; 
apabila 75% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat 
kinerja (outcome), bukan proses < 90%; 
apabila 40% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat 
kinerja (outcome), bukan proses < 75%; 
apabila 10% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat 
kinerja (outcome), bukan proses < 40% 
apabila sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja 
(outcome), bukan proses < 10% 

  menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. artinya: 
   Laporan Kinerja menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian2 

kinerja outcome atau output penting, bukan hanya proses atau realisasi 
kegiatan2 yang ada di dokumen anggaran (DIPA) 

8 Laporan Kinerja menyajikan pembandingan data kinerja yang 

memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun 

sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan 

a. 

 
b. 

 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

apabila Laporan Kinerja menyajikan seluruh pembandingan sebagaimana yang 
tercakup dalam kriteria dibawah; 
Laporan Kinerja menyajikan seluruh pembandingan sebagaimana yang 
tercakup dalam kriteria dibawah, kecuali pembandingan dengan standar 
nasional; 
apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan pembandingan Realisasi vs Target dan 
Kinerja tahun berjalan vs kinerja tahun sebelumnya; 
apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan pembandingan Realisasi vs Target; 
apabila tidak ada pembandingan data kinerja (capaian sasaran) 

  Pembandingan yang memadai. mencakup: 
  - 

- 

- 

- 

 
- 

Target vs Realisasi; 
Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun sebelumnya; 
Realisasi sampai dengan tahun berjalan vs target jangka menengah; 
Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN 
Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian 
organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas 

9 Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi 

penggunaan sumber daya 

a. 

b. 

c. 

d. 

Jika besaran efisiensi yang terjadi dapat dikuantifikasikan Jika 
hanya berupa info tentang efisiensi yang telah dilakukan 
Jika hanya berupa info tentang upaya efisiensi yang dilakukan Jika 
tidak ada informasi tentang efisiensi. 
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10 Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait 

dengan pencapaian sasaran kinerja instansi 

a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

apabila Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait 
langsung dengan seluruh pencapaian sasaran (outcome); 
apabila Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi keuangan atas > 80% 
sasaran 
apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan informasi keuangan atas > 50% 
sasaran; 
apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan realisasi keuangan atas < 50% 
sasaran 
apabila tidak ada informasi keuangan yang dapat dikaitkan dengan sasaran atau 
kinerja tertentu 

11 Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila lebih dari 90% realisasi kinerja dapat diandalkan sesuai dengan kriteria; 
apabila 75% < keandalan data realisasi kinerja < 90%; 
apabila 40% < keandalan data realisasi kinerja < 75%; 
apabila 10% < keandalan data realisasi kinerja < 40% 
apabila keandalan data realisasi kinerja < 10% 

  Dapat diandalkan dengan kriteria: 
  - 

- 

- 

- 
- 

datanya valid 
dapat ditelusuri kesumber datanya 
diperoleh dari sumber yang kompeten 
dapat diverifikasi 
konsisten 

    

III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)  Jawaban tentang pemanfaatan informasi kinerja harus selalu dikaitkan dengan 
(dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan Pelaporan dan 
Penyajian Informasi Kinerja 

12 Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi 
akuntabilitas kinerja 

ya. jika informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat dimanfaatkan dalam evaluasi 
AKIP 

  Istilah dapat dimanfaatkan sangat terkait dengan kualitas informasi kinerja. Jika capaian 

13 Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan 

perencanaan 

 

 
 

a. 

b. 

c. 

d. 
e. 

Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan 
tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. 
Sebagai ilustrasi: 
apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh 
apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian)  
apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian 
apabila kurang dimanfaatkan 
apabila tidak ada pemanfaatan 

  telah digunakan dalam perbaikan perencanaan. artinya: 
   Laporan Kinerja yang disusun sampai dengan saat ini telah berdampak kepada 

perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam 
penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun. 

14 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan 

memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi 

 

 
 

a. 

b. 

c. 

d. 
e. 

Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan 
tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. 
Sebagai ilustrasi: 
apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh 
apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian)  
apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian 
apabila kurang dimanfaatkan 
apabila tidak ada pemanfaatan 

  telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan. 
   informasi yang disajikan dalam Laporan Kinerja telah mengakibatkan perbaikan 

dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan 
atau kegagalan program secara terukur 

15 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan 

kinerja 

 

 
 

a. 

b. 

c. 

d. 
e. 

Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan 
tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. 
Sebagai ilustrasi: 
apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh 
apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) 
apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian 
apabila kurang dimanfaatkan 
apabila tidak ada pemanfaatan 

  telah digunakan untuk peningkatan kinerja. artinya: 

   terdapat bukti yang cukup bahwa informasi dalam Laporan Kinerja ( termasuk 
Laporan Kinerja tahun sebelumnya) telah digunakan untuk perbaikan capaian 
kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya 
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16 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja  
 
 

a. 

b. 

c. 

d. 
e. 

Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan 
tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. 
Sebagai ilustrasi: 
apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh 
apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian)  
apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian 
apabila kurang dimanfaatkan 
apabila tidak ada pemanfaatan 

   telah digunakan untuk penilaian kinerja, artinya: informasi capaian kinerja yang 
disajikan dalam Laporan Kinerja dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan 
kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment 

    

D. EVALUASI KINERJA (10%) 

I. PEMENUHAN EVALUASI (2%) 

1 Terdapat pemantauan kemajuan pencapaian kinerja beserta 

hambatannya 

Ya. 
 

 
Tidak. 

apabila terdapat pemantauan kemajuan kinerja dan hambatan yang ekstensif dan 
memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dibawah; 
 

apabila pemantauan hanya melalui pertemuan-pertemuan yang tidak 
terdokumentasi; 
 

  pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya. artinya: 
  - 

 
- 

 
- 

 
- 

mengidentifikasikan, mencatat (membuat catatan), mencari tahu, 
mengadministrasikan kemajuan (progress) kinerja; 
dapat menjawab atau menyimpulkan posisi (prestasi atau capaian) kinerja 
terakhir; 
mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian 
kinerja; 
melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pimpinan 
 

2 Evaluasi program telah dilakukan Ya. 
 

 
Tidak. 

apabila seluruh program telah dievaluasi dan mampu menjawab seluruh kriteria 
sebagaimana ditetapkan; 
 
apabila evaluasi program hanya menginformasikan pelaksanaan program serta 
kegiatannya, tanpa menginformasikan atau menyimpulkan keberhasilan atau 
kegagalan program; 
 
 

  Program telah dievaluasi: 
  - 

- 

- 

 
- 

- 

Terdapat informasi tentang capaian hasil2 program; 
Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan program; 
Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah 
dilaksanakannya suatu program; 
Terdapat analisis tentang perubahan target grup yang dituju oleh program; 
Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan program 
 

3 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan a. 

b. 

c. 

d. 

pemantauan rencana aksi dilakukan periodik minimal triwulan 
pemantauan rencana aksi dilakukan periodik semesteran 
pemantauan rencana aksi dilakukan periodik tahunan 
tidak dilakukan evaluasi rencana aksi 
 
 

  Rencana Aksi telah dievaluasi. dengan kriteria: 

  - 

- 

- 

 
- 

Terdapat informasi tentang capaian hasil2 rencana atau agenda; 
Terdapat simpulan keberhasilan atau ketidakberhasilan rencana atau agenda; 
Terdapat analisis dan simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah 
dilaksanakannya suatu rencana atau agenda; 
Terdapat ukuran yang memadai tentang keberhasilan rencana atau agenda 
 
 

4 Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan 

kepada pihak-pihak yang berkepentingan 

a. 

 
 

 

 
b. 

 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang 
dievaluasi (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan dengan pihak yang terkait 
langsung dengan temuan hasil evaluasi, untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil 
evaluasi. Kesepakatan tsb secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu 
rekomendasi akan ditindaklanjuti; 
apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang 
dievaluasi (yang berkepentingan), namun belum ada kesepakatan mengenai tindak 
lanjutnya; 
apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang 
dievaluasi (yang berkepentingan) 
apabila hasil evaluasi disampaikan, tanpa ada pembahasan pendahuluan 
dengan pihak yang dievaluasi 
apabila hasil evaluasi tidak dikomunikasikan atau pihak yang dievaluasi tidak 
menerima simpulan hasil evaluasi 
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II. KUALITAS EVALUASI (5%) 

5 Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai 

keberhasilan program 

a. 

 

 
b. 

 
c. 

 

 
d. 

 
e. 

apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang 
dievaluasi dan terdapat bukti yang cukup rekomendasi telah (akan) 
ditindaklanjuti 
apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang 
dievaluasi 
apabila evaluasi program telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan 
keberhasilan atau kegagalan program (karena ukuran keberhasilan program masih 
belum jelas) 
apabila evaluasi telah dilakukan sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta 
penyerapan anggaran. 
belum dilakukan evaluasi program 

6 Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi 

perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan 

a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan 
kinerja dan rekomendasi tsb telah (disetujui untuk) dilaksanakan  
apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan 
kinerja dan 80% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan 
 apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan 
perencanaan kinerja dan 60% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan; 
apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan 
kinerja dan rekomendasi yang disetujui untuk dilaksanakan tidak lebih dari 50% 
apabila evaluasi program tidak disertai rekomendasi perbaikan perencanaan atau 
rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan 

7 Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi 

peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan 

a. 

 
b. 

 
c. 

 

 
d. 

 

 
e. 

apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan 
peningkatan kinerja dan rekomendasi tsb telah (disetujui untuk) dilaksanakan 
apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan 
peningkatan kinerja dan 80% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan  
apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan 
peningkatan kinerja dan 60% rekomendasi tsb disetujui untuk dilaksanakan; 
apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan 
peningkatan kinerja dan rekomendasi yang disetujui untuk dilaksanakan tidak lebih 
dari 50% 
apabila evaluasi program tidak disertai rekomendasi perbaikan peningkatan 
kinerja atau rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan 

8 Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka 

mengendalikan kinerja 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila pemantauan atas Rencana aksi telah dilakukan secara bulanan ;  
apabila pemantauan atas Rencana aksi telah dilakukan secara triwulan ;  
apabila pemantauan atas Rencana aksi telah dilakukan secara semesteran ; 
 apabila evaluasi atas Rencana aksi telah dilakukan secara tahunan; 
apabila tidak dilakukan pemantauan Rencana aksi 

9 Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif 

perbaikan yang dapat dilaksanakan 

a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 
e. 

jika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan alternatif yang 
diberikan; 
jika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan sebagian 
alternatif yang diberikan 
jika terdapat penilaian atas seluruh aksi yang dilaksanakan dan tidak ada 
alternatif yang diberikan 
jika tidak terdapat penilaian dan tidak ada alternatif yang diberikan 
jika tidak terdapat pemantauan 

10 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan 

setiap periode 

a. 

b. 

c. 

d. 

Jika setiap triwulan menunjukkan perbaikan 
Jika tidak setiap triwulan menunjukkan perbaikan 
Jika setiap semester menunjukkan perbaikan Jika 
tidak ada perbaikan 

    

III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)  Jawaban tentang pemanfaatan evaluasi harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi 
oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan Evaluasi dan Kualitas 
Evaluasi 

11 Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan 

pelaksanaan program di masa yang akan datang 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

Jika > 90% rekomendasi yang terkait dengan perencanaan telah ditindaklanjuti  
Jika 75% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤ 90%  
Jika 40% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤ 75%  
Jika 10% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤ 40%  
Jika tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan perencanaan ≤10% 

12 Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk 

langkah-langkah nyata 

a. 

b. 

c. 

d. 
e. 

Jika > 90% rekomendasi hasil evaluasi telah ditindaklanjuti Jika 
75% < rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 90% 
Jika 40% < rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 75% 
Jika 10% < rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 40% 
Jika rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 10% 

    

E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) 

 KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%) 

1 Target dapat dicapai a. 

b. 

c. 

d. 
e. 

apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 110%; 

apabila 90% < rata2 capaian kinerja < 110%; 

apabila 60% < rata2 capaian kinerja < 90% ; 

apabila 40% < rata2 capaian kinerja < 60% 
apabila rata2 capaian kinerja < 40% 
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NO 
KOMPONEN/SUB KOMPONEN 

PENJELASAN 

SATUAN KERJA 

1 2 3 

2 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

apabila lebih dari 120% rata2 capaian kinerja tahun berjalan melebihi capaian 
tahun sebelumnya; 
apabila 110% < rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun 
sebelumnya < 120% ; 
apabila 90% < rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun 
sebelumnya < 110%; 

apabila 60% < rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun 
sebelumnya < 90% 

apabila rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya <  
60% 

3 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

apabila informasi capaian output memenuhi kriteria sebagaimana yang 
ditetapkan; 
apabila lebih dari 80% capaian output memenuhi kriteria sebagaimana yang 
ditetapkan; 
apabila lebih dari 60% capaian output memenuhi kriteria sebagaimana yang 
ditetapkan 
apabila sebagin besar informasi capaian output sangat diragukan validitas 
datanya; 
apabila capaian output tidak dapat diandalkan 

  Informasi kinerja dapat diandalkan. dengan kriteria sbb: 
  - 

- 

- 

- 

- 

Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; 
Dihasilkan dari sumber2 atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten); Dapat 
ditelusuri sumber datanya; 
dapat diverifikasi up 
to date 

    

 KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (5%) 

4 Target dapat dicapai a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 110%; 

apabila 90% < rata2 capaian kinerja< 110%; 

apabila 60% < rata2 capaian kinerja < 90%; 

apabila 40% < rata2 capaian kinerja < 60% 

apabila rata2 capaian kinerja < 40% 

 
(Jawaban ditulis pada lembar KKE1-I Capaian) 

5 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

apabila lebih dari 120% rata2 capaian kinerja tahun berjalan melebihi capaian 
tahun sebelumnya; 
apabila 110% < rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun 
sebelumnya< 120%; 

apabila 90% < rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun 
sebelumnya < 110% ; 
apabila 60% < rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun 
sebelumnya < 90% 

apabila rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya < 
60% 

6 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan a. 

 
b. 

 
c. 

 
d. 

 
e. 

apabila informasi capaian outcome memenuhi kriteria sebagaimana yang 
ditetapkan; 
apabila lebih dari 80% capaian outcome memenuhi kriteria sebagaimana yang 
ditetapkan; 
apabila lebih dari 60% capaian outcome memenuhi kriteria sebagaimana yang 
ditetapkan 
apabila sebagin besar informasi capaian outcome sangat diragukan validitas 
datanya; 
apabila capaian outcome tidak dapat diandalkan 

  Informasi kinerja dapat diandalkan. artinya: 

  - 

- 

- 

- 

- 

Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; 
Dihasilkan dari sumber2 atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten); Dapat 
ditelusuri sumber datanya; 
dapat diverifikasi up 
to date 
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E. Reviu RKA-K/L 

 

 

 

PEDOMAN  

REVIU RENCANA KERJA DAN ANGGARAN KEMENTERIAN/LEMBAGA (RKA-K/L) 

TAHUN [… ] [NAMA UNIT KERJA] 

NAMA SATKER :  

TANGGAL : 

TEMPAT : 

WAKTU : 

TIM SPI : 
 

 

NO 

 

ASPEK YANG DIAWASI 

HASIL PENGAWASAN  

KETERANGAN ADA/SESUAI TIDAK ADA/ 

TIDAK SESUAI 

1. a. ADK-RKA-KL Tahun ….. harus memuat 

program sarana prasarana yang diusulkan. 

b. SPTJM yang merupakan pernyataan KPA untuk 

bertanggung jawab atas program sarana 

prasarana yang diusulkan. 

   

2. TOR untuk menjelaskan masing-masing kegiatan 

yang diusulkan 

   

3. RAB dan Analisa biaya masing-masing kegiatan 

sesuai dengan anggaran yang diusulkan. 

   

4. Standar harga satuan angunan/konstruksi harus 

dibuktikan dengan Surat Pernyataan dari Dinas PU 

Provinsi. 

   

5. Surat Rekomendasi dari Dinas PU Provinsi.    

6. Surat Rekomendasi dari PLN untuk pendukung 

pemasangan baru dan penambahan daya listrik. 

   

7. Gambar Rencana Bangunan/Site plan yang 

mendukung proses pengusulan anggaran. 

   

8. Sertifikat sebagai bukti kepemilikan lahan.    

9. IMB sebagai bukti pendukung perijinan 

mendirikan bangunan. 

   

10. Brosur-brosur yang berisi gambar dan harga barang 

atau pekerjaan. 

   

11. Surat keterangan yang dikeluarkan Dinas PU 

Provinsi yang menjelaskan tingkat kerusakan 

bangunan sebagai dasar untuk mengusulkan 

anggaran renovasi. 
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KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI 

(NAMA SATKER) 

CATATAN HASIL REVIEW ATAS RKA 

TAHUN …… 

 

 

  

SPI Disusun oleh :  

Satuan Kerja: Universitas Tidar Diteliti oleh :  

 Disetujui oleh :  

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Pimpinan Universitas Tidar Nomor ………., 

tanggal  ………….. untuk melaksanakan reviu atas RKA Universitas Tidar Kementerian Riset, 

Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Tahun Anggaran …….., bersama ini kami sampaikan catatan hasil 

reviu sebagai berikut: 

DATA UMUM 

 

Pagu (Indikati/Alokasi) Anggaran Tahun Anggaran ……. pada Universitas Tidar, Kode DIPA ……., 

Program …..  sebesar …………………… dengan rincian alokasi per sumber dana dan jenis belanja 

sebagai berikut:   

Sumber Dana 

Jenis 

Belanja 

 

 Belanja Belanja Belanja 
 

Jumlah 

 
 Pegawai Barang Modal  

 RM      

 PNBP      

 Total      

1.  Kelayakan anggaran untuk menghasilkan suatu keluaran 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kesimpulan : ………………… 

2.  Kepatuhan dalam penerapan kaidah-kaidah penganggaran 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kesimpulan : ………………… 

3.  Kelengkapan Dokumen Pendukung 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kesimpulan : ………………… 
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4.  Konsistensi kesesuaian dengan RKP dan Renja 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kesimpulan : ………………… 

5.  Kesesuaian dengan Pagu Anggaran (untuk reviu RKA atas penyusunan RKA) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kesimpulan : ………………… 

6.  Kesesuaian dengan Alokasi Anggaran (untuk reviu RKA atas penyesuaian RKA) 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kesimpulan : ………………… 

7.  Kepatuhan Biaya Pemeliharaan Kendaraan/sarana kantor 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kesimpulan : ………………… 

8.  Kepatuhan biaya pemeliharaan gedung/kantor yang ditempati bersama 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Kesimpulan : ………………… 

Koreksi/Perbaikan yang Belum Dilakukan/Tidak Disetujui 

…………………….. 

Rekomendasi 

……………………… 

 

(REKTOR UNTIDAR) 

 

 

 

Kota, (Tanggal-Bulan-Tahun)

Ketua SPI 
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F. Reviu Serapan 

 

No Variabel Indikator Jawaban Skoring KL Skoring Pemda 

1 Alokasi dan 

Realisasi Belanja 

Rasio Realisasi Belanja Pegawai ≤38% 

Total Belanja 

≤38% 5 2.5 

≥38% 2.5 1.25 

Rasio Realisasi Belanja Modal ≥26% 

Total Belanja 

≥26% 5 2.5 

≤26% 2.5 1.25 

Rasio Realisasi Total Belanja ≥90% 

Pagu Total Belanja 

≥90% 10 5 

≤90% 5 2.5 

Rasio Realisasi fungsi pendidikan ≥20% 

total belanja (Khusus Pemda) 

≥20%  2.5 

≤20%  1.25 

Rasio Realisasi fungsi kesehatan ≥10% 

total belanja (Khusus Pemda) 

≥10%  2.5 

≤10%  1.25 

Rasio realisasi belanja Urusan Wajib 

(Khusus Pemda) ≥90% pagu 

≥90%  5 

≤90%  2.5 

2 Ketepatan Waktu DIPA/Perda APBD Tepat Waktu YA 7.5 

TIDAK 3.75 

RPA sesuai Realisasi Anggaran YA 7.5 

TIDAK 3.75 

3 Transparansi dan 

Akuntabilitas 

Ada Media Informasi Anggaran YA 7.5 

TIDAK 3.75 

E-Procurement dilaksanakan? YA 7.5 

TIDAK 4 

Anggaran APIP ≥ 1% dari total? YA 5 

TIDAK 2.5 

4 Efisiensi Menggunakan standar biaya YA 10 

TIDAK 5 

Melaksanakan reviu efisiensi anggaran YA 10 

TIDAK 5 

5 Efektivitas Rasio kegiatan ≥ Rasio Realisasi 

Anggaran 

YA 10 

TIDAK 5 

Rasio Capaian Program Strategis ≥ 

Rasio Realisasi Kegiatan 

YA 15 

TIDAK 7.5 


