
MENTERI KEUANGAN
AEPUBLlK INDONESIA

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 / KMK.09/20 I 7

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASl ATAS l MPLEMENTASI SlSTEM
AKUNTABILITAS KINERJA l NSTANSI PEMERlNTAH Dl LI NGKUNGAN

KE MENTERlAN KEUANGAN

MENTERl KEUANGAN REPUBLlK INDONESIA,

Men imbang

Mcn~ingat

Menetapkan

: a. bahwa berdasarkan ketentu an Pasa! 4 ayat (I) Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 239 / PMK.09/20 16 tentang
Evaluasi atas Implementas i Sistem Akuntabilitas Kinerja
Ins tans i Pemerintah di Lingkungan Kementerian
Keuangan, Inspektorat Jenderal bertanggung jawab
dalam pelaksanaan Eva luasi atas Implementas i Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan
Kernenterian Keuangan;

b. bahwa sehubungan dengan huruf a dan dalam rangka
melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 239 / PMK.09/20 I 6 tentang Evaluasi
atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kine rj a Instan si
Pemerintah di Lingkungan Kementerian Keuangan, perlu
men etapkan petunjuk pelaksanaan evaluasi atas
implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instans i
Pemerintah di lingkungan Kementerian Keuangan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan
Keputusan Menteri Keuangan tentang Petunjuk
Pelaksanaan Evaluas i atas Implem entasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan
Kementerian Keuangan;

1. Kepu tu san Presiden Nomor 83/ P Tahun 20 16 ;

2 . Peraturan Menteri Keuangan Nomor 239 / PMK.09/20 I 6
tentang Evaluasi Atas Implementas i Sistem Akuntabilitas
Kinerja Di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita
Negara Repubik Indonesia Nomor 216STahu n 20 161;

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN EVALUASI ATAS l MPLEM ENTASI SISTEM
AKUNTABlLITAS KlNERJA lNSTANSl PEMERINTAH DI
LlNGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN.
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Menetapkan Petunjuk Pelaksan aan Eva luasi atas
Implementasi SAKIP d i Lingkungan Kementerian Keuangan
yang sela nju tnya d isebut Petunjuk Pelaksana an, yang terdiri
dari: .

a . Pedoman Umum se bagaimana tercantum dalam Lampiran
I ;

b. Petunjuk Pelaksanaan Eval uasi a tas Implementasi SAKIP
tingkat Kementeriart Keuangan sebagaimana tercantu m
dalam Lampiran II;

c. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi a tas Im plementasi SAKIP
tingkat Unit Eselon I sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III; dan

d. Pedoman Pelaporan dan Komunikas i sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV,

yang merupakan bagian tidak terpisahkan da ri Keputusan
Menteri ini.

Petunjuk Pelaksanaan seba ga imana dimaksud pada Diktum
PERTAMA digunakan sebagai acuan dalam melaksanakan
Evaluasi atas Implementas i SAKlP:
a. tingkatKementerian Keuangan; dan
b. tingkat Uni t Eselon I.

Evaluasi atas Implementasi SAKIP tingkat Kementerian
Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA
huruf a mencakup penilaian atas komponen:
a . perencan aan kinerja;
b. pengukuran kinerja;
c. pelaporan kinerja;
d. evaluasi internal; dan
e. pencap aian sasaranj kinerja,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini .

Evalua si atas Im plementasi SAKIP tin gkat Unit Eselon I
sebagaim ana dimaksud dalam Diktum KEDUA mencakup
penilaian atas komponen :. .
a. perencanaan kinerja;
b. pengukuran kinerja;
c. pelaporan kinerja ; dan
d. pencapaian sasararr/kinerja,
sebagaimana tercantum dalarn Larnpiran III yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini,

..'
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Penilaian atas komponen sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA dilakukan sesuai dengan mekanisme
penilaian dan indikator penilaian yang dituangkan dalam
Kertas Kerja Evaluasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

Penilaian atas komponen sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KEEMPAT dilakukan sesuai dengan mekanisme
penilaian dan indikator penilaian yang dituangkan dalam
Kertas Kerja Evaluasi sebagaimana tercantum dalam
Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Keputusan Menteri ini.

Hasil penilaian atas komponen sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KELIMA dan KEENAM harus diberikan simpulan
sesuai kriteria sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Menteri ini.

Hasil Evaluasi atas Implementasi SAKIP dituangkan dalam
Laporan Hasil Evaluasi dengan format sebagaimana
tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pelaporan dan pengkomunikasian hasil Evaluasi atas
Implementasi SAKIP dilakukan berdasarkan mekanisme
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Pemantauan tindak lanjut rekomendasi Evaluasi atas
Implementasi SAKIP dilakukan berdasarkan mekanisme
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Wakil Menteri Keuangan;
2 . Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur

Jenderal, dan Kepala Badan di Lingkungan Kementerian
Keuangan;

3. Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian
Keuangan;
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4 . Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Kementerian
Keuangan;dan

5. para Inspektur di Lingkungan Inspektorat Jenderal.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Janu a r i 20 17

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan a slinya
Kepala Biro Umum

u .b.
Kepala Bagian T.U. Kementerian

NIP 197 109 12199703100 1
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LAMPlRAN I
KEPUTUSAN MENTER! KEUANGAN
NOMOR 14 /KMK./09/2017 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP DI
LlNGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN UMUM

A. Strategi

1. Secara umum, Evaluasi atas Implementasi SAKIP dapat dikategorikan ke
dalam strategi evaluasi, yakni:

a. Evaluasi Sederhana (desk evaluation) , merupakan evaluasi yang
dilakukan di kantor tanpa menguji kebenaran dan pembuktian di
lapangan, reviu, dan telaahan atas SAKIP (reviu dokumen Renstra dan
Laporan Kinerja). Evaluasi ini dapat meliputi evaluasi atas
pengungkapan dan penyajian informasi dalam Laporan Kinerja,
misalnya: keselarasan antar komponen dalam perencanaan strategis,
logika program, dan logika strategi pemecahan masalah yan g
direncanakan/ diusulkan .

b. Evaluasi Terbatas, misalnya untuk mengetahui kemajuan dalam
implementasi SAKIP atau untuk mengevaluasi akuntabilitas kinerja
instansijunit kerja yang terbatas pada penelitian, pengujian, dan
penilaian atas kinerja program tertentu. Evaluasi ini menggunakan
langkah-Iangkah evaluasi sederhana ditambah berbagai konfirmasi dan
penelitian, perigujian, dan penelitian terbatas pada program/kegiatan
tertentu.

c . Evaluasi Mendalam (in-depth evaluation atau disebut evalu asi), sama
seperti strategi evaluasi pada huruf a dan b ditambah pengujian dan
pembuktian di lapangan tentang beberapa hal yang dilaporkan dalam
Laporan Kinerja. Walaupun evaluasi ini tidak dilakukan terhadap
seluruh elemen, unit, atau kebijakan, program, dan kegiatan
instansi/unit kerja, namun dari uji petik (sampling) atau pemilihan
beberapa elemen yang dilaporkan dalam Laporan Kinerja dapat

. dilakukan pengujian dan pembuktian secara lebih mendalam.

2. Dalam pelaksanaan evaluasi atas implementasi SAKIP dapat dipilih salah
satu strategi diatas sesuai dengan ketersediaan sumber daya.

B. Metodologi

Metodologi yang digunakan untuk melakukan evaluasi atas implementasi
SAKIP tingkat Kementerian dan tingkat Unit Eselon I dilakukan dengan
membandingkan setiap langkah yang dilakukan dalam proses pencapaian
kinerja mulai dari perencanaan sampai dengan tercapainya kinerja, dengan
kriteria yang didasarkan kepada:

1. kebenaran normatif apa yang seharusnya dilakukan menurut pedoman
penyusunan SAKIP;

2 . kebenaran normatif yang bersumber pada modul-modul atau buku-buku
petunjuk mengenai SAKIP;

3 . kebenaran normatif yang bersumber pada praktik terbaik di Indonesia
maupun di luar negeri; dan

4 . kebenaran normatif yang bersumber pada berbagai praktik manajemen
stratej ik, manajemen kinerja, dan sistem akuntabilitas yang baik.
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C. Oa ta/Ookumen

Eva lu as i a tas Im plementas i SAKIP baik pada tingkat Kementerian
Keuangan ma u pu n pada tingkat Unit Eselon I dida sarkan pada
dataldokumen u tama beriku t :

I. Rencana Pembangunan J angka Menengah Nasional (RPJMN);

2. Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Keuangan dan Ren stra Unit
Eselon I;

3 . Pedoman/ketentuan terkait Pengelolaan Kin erja ;

4 . Laporan Kinerja Kemen terian Keuangan dan Laporan Kinerja
Kementerian Keuangan;

5. Laporan Capaian Kinerja .

Disarnping dokumen-dokumen tersebut di a tas, dokumen lain yang
dibutuhkan m eliputi:

I. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kementerian Keuangan da n Uni t
Eselon I;

2 . Oaftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA);

3. Perjanj ian Kinerja a tau Kontrak Kinerja Men teri Keua ngan, Eselon 1, 11 ,
III, dan IV ;

4 . Progres s Report Pencapaian Kinerj a Bulanan/Triwulan;

5 . SOP/Pedoman/Aturan_aturan tentang Pengumpulan Data Kinerj a ;

6 . Pedoman Pengelolaan Kinerja Individu

7. Ooku men Hasil Reviu IKU;

8 . Dokumen Hasil Reviu Renstra ;

9 . Surat Keputusan Eselon I Tentan g Penunjukkan Pengelola Kinerj a ;

10. Dokumen Rencana Aksi tingkat Kernenterian dan Uni t Eselon I;

11 . Ookumen Bukti Monitoring Pencapaian Rencana Aksi;

12 . Hasil Reviu APIP atas Laporan Kinerja;

13 . Surat/Nota Oinas/Memo dan Eselon 11 tentang Penyampa ian Pencapaian
Kinerja ;

14 . Ookumen pembahasa n capaian kinerja (unda n gan, da ftar hadir, notula) ;

15 . Ooku men Capaian IKU dan Ca paian Sasara n Kin erja;

16 . Ookumentasi/Bukti Capaian Kinerj a Lainnya , antara lain: In is iatif
Pemberantasan Korupsi, Inovasi dalam Manajemen Kinerja, dan
penghargaan yang diperoleh;

17. Ookumen tinda k lanjut a ta s hasil evaluasi SAKIP tahun sebelumnya; dan

18 . Dokumen lainnya yang relevan .

O. Kompeten s i yang Oibutu h kan
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1. Untuk menjarnin efektivitas Evaluasi atas lmplementasi SAKlP, Tim
Evaluasi yang akan ditugaskan perlu memiliki kompetensi yang cu ku p .
Se suai dengan tujuan Evaluas i, Tim Evaluasi secara kolektif harus
memenuhi kompetensi sebagai berikut:

a . Memahami konsep Sistem Akuntabilitas Kine rja Ins tan si Pemerin tah:

b. Memahami manajemen kinerja di Kementerian Keuangan; dan

c . Memah ami konsep evaluasi atas SAKIP.

2 . Pemahaman atas kom petensi sebagaimana disebutkan pada angka 1
dapat ditunjukkan dengan:

a . telah mengikuti pelatihan/ bimbingan/pelatihan di kantor send iril
workshop teknis tentang SAKIP;

b . telah mengikuti pe la tihan/bimbingan/ pela tihan d i kantor sendiri /
uiorkshop tentang evaluasi atas implemen tasi SAKIP; dan

c. telah mengikuti pe latihan/ bim bingan/ pelatihan di kantor sendiril
workshop teo tang Manajemen KineIja Kementerian Keuangan .

3. Keikutsertaan kegiatan sebagaimana disebutkan pada angka 2 dapat
dibu ktikan a n tara lain dengan adanya sertifikat telah mengikuti pelatihan
darr / atau daftar hadir workslwp/pelatihan di kantor sendiri.

4 . Unit yang melaksanakan Evalu asi a ta s Implementa si SAKIP bertanggung
jawab terhadap pemenuhan kompetensi auditor dan dokumentasi atas
bukti-bukti pemenuhan kompetensi tersebu t.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA.

ttd .

SRI MULYANIINDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum

u .b .
Kepala Bagian T.U menterian

ARIF BINTARTO YUWON0T
NIP I97 109 12 199703 100 1
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LAMPlRA N II
KEPUTUSAN MENTERl KEUANOAN
NOMOR 1 4 /KMK. /09 /201 7 TENTANO
PEnJNJUK PELAKSANAAN EVALUASI
ATAS lMPLEMENTASI SAKlp · Dl
UNOKUNGAN KEMENTERIAN KEUANOAN

MENTERIKEUANGAN
REPUBUK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TINGKAT KEMENTERIAN KEUANGAN

A. Komponen Penilaian

Evalua s i a tas lmplementasi SAKIP tingkat Kementerian Keuangan mencakup
evaluasi komponen:

1. Perencanaan Kinerja, meliputi pen ilaian atas pemenuhan, kualitas, dan
implem entasi atas perencanaan strategis dan peren canaan kinerja
tahu n an;

2 . Pengukuran Kinerja , meliputi penetapan indika tor kinerja , penetapan
target kinerja, dan cara mengukur ind ikator k inerja;

3. Pelaporan kinerja , meliputi keberada an, kelengkapa n dan pem a nfaatan
la pcran kinerja ;

4 . Evaluasi Interna l, m eliputi pelaksanaan, kua litas , dan pemanfaatan hasH
evaluas i internal a tas implementas i SAKI? yang d ilakukan oleh APIP; dan

5 . Pencapaian Sa saranj'Kinerja , meliputi pencapaian output atau outcome
sebagaimana ditetapkan dalam target rencana kin erja , serta capaian
kinerja lainnya yang signifikan.

B. Mekanisme Penilaian

Setia p komponen terd iri dari su b-su bkomponen, dan diberikan bobot nilai
seba ga i berikut:

No. Komnon en Bobot Subkomoonen
I. Perencanaan 30% a . Rencana Strategis (10%) melipu ti :

Kin erja Pemenuhan (2%), Ku a litas (5%), dan
Implemen tas i (3%);

b . Perencana an Kine rja Tahunan (20%)
meliputi: Pemenuh an (4%), Ku alitas
nooi.l . dan Imolementas i 16 %1.

2 . Pengukuran 25% a . Pemenuhan (5%)
Kinerja b . Kualitas (12 ,5%)

c. Imolementasi 17 5%1
3. Pe1aporan 15% a. Pemenuhan Pelaporan (3%)

Kinerja b . Penyajian Informa s i Kinerja (7,5%)
c. Pemanfaa tan Informa si Kin eri a (4 5%1

4 . Evaluasi 10% a . Pemenuhan (2%)
Internal b . Kualitas (5%)

c. Pemanfaa tan (3%1
5 . Pencapaian 20% a . Kinerja yang Dila porkan (ou tput) (5%)

Sasara n y b. Kinerja ya ng Dila porka n (outcome) (10%)
Kiner-la c. Kineria Lainnva (5%1
Total 100%
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Petunjuk dalam m emberikan penilai an adalah sebagai berikut:

a. Setiap subkomponen akan dibagi ke dalam beberapa pertanyaan sebagai
kriteria pemenuhan subkomponen tersebut. Setiap pertanyaan akan
discd iakan pilihan jawaban ya/ tidak atau A/B/C/D/ E. J a wa ban ya/tidak
dibc rikan u n tuk pertanyaan-pertanya an yang langsung dapa t dijawab sesuai
dengan pemcnuhan kriteria. J awaban A/B/C/D / E d iberikan untuk
pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "judgements" dari evaluator dan
bia sanya terka it dengan kualita s dan pemanfaatan suatu subkomponen
tertentu.

b. Dal am memberikan pe nilaian "Ya (YJ" atau "Tidak (T)" maupun "A/B /C/D/E",
selain mengacu pada kriteria yang ada. evaluator ju ga harus menggunakan
professional judgements-nya dengan mempertimbangkan hal-hal yang
mem pengaruhi pada setia p kriteria , dan didukung dengan sua tu kertas kerja
evaluasi .

c . Setelah setiap pertanyaan diberikan nila i m aka penyimpulan a kan dilakukan
sebagai bcrikut:

Pada tahap pertama, evaluator menjumlahkan nilai atas setiap pertanyaan
pada setiap subkomponen se hingga ditemukan suatu angka tertentu.
Misalnya: subkomponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10%
dan memiliki 8 (delapan) pertanyaan. Dari 8 (delapan) pertanyaan
te rsebut, a pabila terdapa t 3 [tiga] jawaban "Ya" [jika jawa ban "Ya", maka
nilainya I , j ika jawaban "Tidak" nil ai 0) maka nila i untuk subkomponen
tc rsebut: 13/8) x 10 - 0,375;

Untuk krite ria yang berh u bu ngan dengan kondis i yang memerlukan
penyim pu lan, karena terdiri dari beberapa su bkriteria , penyimpulan
tentang kriteria dilakukan melalui nilai rata-rata;

Tahap berikutnya a dalah melakukan penj u m lahan seluruh nilai
subkomponen yang ada sehingga ditemukan suatu angka tertentu untuk
total n ilai dengan range nilai antara 0 s .d 100.

d . Untuk eva luasi atas implementas i SAKIP tingkat Kementerian Keuangan, nilai
evaluasi tingkat Kementerian merupakan kombinas i antara penilaian evaluasi
tingkat Kementerian Keuangan dan penilaian evaluasi tingkat Un it Eselon I.
dengan ilustrasi sebagai berikut:

Kementerian Rata -Rata Unit To tal

Komponen Keuan2an Eselon I
(C)= [65 % x AI +

(A) (B) 135% x BI
Perencanaan Kineria xxx vvv: zzz
Penzukuran Kin eria xxx vvv" zzz
Pele ooran Kineria xxx vvv**l zzz
Evalu as i Internal xxx - xxx' l
Pencapaian xxx - xxx-)
Sasran/Kineria

xxx yyy aaa
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Keterangan:

'j Komponen EvaIuasi Internal dan Pencapaian SasanmfKineJja diambil dari nilai evaluasi
Tingkat Kementerian Keuangan,

"j Komponen perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kineJja merupakan nilai rata-rata
evaluasi atas komponetH<anponen tersebct pada tingkat Unit Esclon I, dengan konversi
nilai sesuai bobot yang digunakan daIam evaluasi tingj<atKementerian MisaInya: rata-rata
nilai unit eselon I untuk komponen pengukuran kineJja adaIah 20, maka nilai konversi
adalah: {2S'/o/:n'lo)x20-16,67. (BobotpengukurankineJjasebesar:n'lopada tingkat Eselon
I dikonversi dengan bobot 2S'1oyang digunakan untuk tingkat Kementerianj .
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C. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Indika tor PeniIaian

1. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) digunakan oleh audito r untuk mendokume ntasikan selu ruh catatan, bukti, dokumen yang
dikumpulkan, serta s impu Ian dari se tiap tahapan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana Format I.

2. Kertas Kerja Evaluasi (KKEJ berisi progra m kerja yang memberikan prosedur minimal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan
evaluasi.

3. Penilaian atas tiap komponen dan sub komponen mengacu pada kriteria pada lndikator Penilaian sebagaimana Format II .

Format I: Kertas Kerja Evaluasi atas Implementasi Sis tem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tingkat Kementerian Keu angan

Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil C'l /T atau

NilaiPelaksanaan A/B/ C/ D/
El

A. Perencanaan Kinerja 30%

I. Rencana Stratezia 10%
a. Pemenuhan 2%

I) Rencana Strategis [Renstra] telah Y/ T Dapatkan Renstra Kementerian
disusun Keuangan.

2) Renstra telah memuat tujuan Y/ T Lakukan penelaahan apakah
Renstra telah memuat tujuan. I: .

3) Tujuanyha sil program yang A/ B/ C/ D/ E Lakukan pe ne1aahan apakah
ditetapkan telah dilengkapi dengan tuju an telah dilengkapi dengan
ukuran keberhasilan ukuran keberhas ilan.

4) Tujuan/ hasil program telah disertai A/ B/ C/D/ E Lakukan penelaahan apakah
target keberhasilannya tujuan, selain telah dilengkapi

dengan uku ran keberhasilan iuza

'f
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasit IV/ T atau NilaiPelaksanaan A/B/C/D/

El
telah ada target keberhasilannya .

5) Dokumen Renstra telah memuat Y/ T Lakukan penelaahan apakah
sasaran sasaran te1ah ada dalam Renstra.

6) Dokumen Renstra telah memuat A/B /C/D/E Lakukan penelaahan apakah
indikator kinerj a sasaran sasaran dalam Rentra te lah

dilengkapi dengan indikator
kineria.

7) Dokumen Renstra telah memuat A/B/C/ D/E Lakukan penelaahan apakah
target tahunan Renstra telah memuat target

tahunan.
8) Ren stra telah menyajikan Indikator A/B/C/D/E Lakukan penelitian apakah

Kinerja Renstra Kementerian Keuangan
telah menvai ikan indikator kineria .

9) Renstra telah dipublikasikan Y/T Teliti apakah dokumen Renstra
Kementerian Keuangan dapat
diakses setiap saat, misalnya pada

"

website resmi atau media lainnva. .,

b. Kualitas 5%
I) Tujuan/Hasil program telah A/ B/ C/D/ E Lakukan penelitian apakah tujuan

berorientasi hasil telah seluruhnya berorientasi hasil
berdasarkan kriteria yang tersedia..

r
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nitai Program Kerja
Uraian Hasil (YITatau NilaiPelaksanaan AIBICIDI

El
2) Ukuran keberhasilan tujuan AIBICIDIE Lakukan penelitian apakah

(outcome) /Ha sii Program telah se1uruh ukuran keberhasilan
memenuhi kriteria ukuran tujuan telah memenuhi ukuran
keberhasilan yang baik keberhasilan yang baik. Lakukan

penilaian berd asarkan kriteria
I vane tersedia.

3) Sasaran telah berorientasi hasil AIBICIDIE Lakukan peneli tian apakah
sasaran telah seluruhnya
berorientasi hasil berdasarkan
kriteria van" tersedia .

4) Indikator kinerja sasaran (outcome AIBICIDIE Lakukan penilaian apakah seluruh
dan output) telah memenuhi indikator kinerja sasaran telah
kriteria indikator kinerja yang baik memenuhi kriteria indikator yang

baik berdasarkan kriteria yang
te rsedia.

5) Target kinerja ditetapkan dengan AIBICID IE Lakukan penilaian apakah target
baik kinerja dati indikator kinerja

sasaran telah dite tapkan dengan '. ,
baik sesuai dengan kriteria yang
tersedia .

6) Programykegiatan merupakan cara AIBICIDIE Lakukan anal isis apakah program
untuk mencapai yang ada pad a Keme nterian
tujuanfsasaranfhasil Keuangan telah mencakup seluruh

I program/ hastl keziatan sasaran Van17 ditetankan.

t
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Kriteria

N U · P Nil . Pr K ' Uraian Hasil rotIT atau Nilai
o. raran ertanyaan ar ogram erja Pelaksanaan A/B / C/ Dj 1 at

EI
7} Dokumen Renstra telah selaras AIBICIDIE Dapatkan Dokumen RPJM.

dengan Dokumen RPJMN Lakukan penelaahan untuk
memastikan bahwa sasaran dan
tareet

8} Dokumen Renstra telah AIBICIDIE Lakukan penelitian a pakah tuju an,
menetapkan hal-hal yang Sasaran, dan indikator Renstra
seharusnya ditetapkan (dalam telah mengacu pada seluruh
kontrak kineIjajtugas fun gsi Jlatar kriteria yang ditetapkan.
belakana nendirianl

c. Implementasi 3%

I ) Dokumen Renstra digunakan AIB ICIDIE Lakukan analisie apakah indikator
sebagai acuan penyusunan tujuanyhasil program dan sasaran
Dokumen rencana kinerja tahunan yang ada di Renstra telah selaras

dengan indikator hasil / capaian
program yang ada da1am rencana
kinerja tahunan. Lakukan
penilaian berdasarkan kriteria

I vang ditetapkan. . '."
2) Target jangka menengah dalam A/B/C/D/E Dapatkan hasil monitoring atas

Renstra telah dimonitor target jangle::! menengah dH1am
pencapaiannya sampai dengan Renstra. Lakukan analisis apakah
tahun berjalan target Jangka Menengah (JM) telah

, dimonitor dan memenuhi seluruh
kriteria yang disebutkan dibawah.

t
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil (Y /T ata u

NilaiPelaksanaan A/B/C/DI
EI

3) Dakumen Renstra telah direviu AIBICIDIE Dapatkan hasil reviu atas Renstra
seeara be rkala Kementerian Keuangan. Lakukan

Penilaian analisi s alas hasil
Renstra berdasarkan kriteria yang
ditetapkan.

2 Rencana Kineria Tahunan 20%
a Pemenuhan 4%

1) Dokumen perencanaan kinerja Y/T Dapatkan Kontrak KineIja Menteri
tahunan telah disu sun Keuangan. Lakukan penilaian

mengenai Kontrak Kinerja
berdasarkan indikator penilaian

I vanz tersedia .
2) PeIjanjian Kinerj a IPK) telah Y/T Lakukan penelitian apakah

disu sun Perjanjian Kinerja telah mencakup
komponen-komponen yang
disvaratkan.

3) PK telah menyaj ikan IKU AIBICIDIE Lakukan penelitian, apakah PK
telab memuat indikator kinerj a '.

'.
utama dan targe t capaian.
Lakukan penilaian atas IKU yan g
diperjanjikan dalam PK sesuai
denean kriteria vanz ditetapkan.

4) PK telah dipublikasikan Y/T Teliti apakah dokumen perj anjian
kineri a danat diakse s se tiao saat

'y
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil (y /T atau NilaiPelaksanaan A/B/C /D/

E) .
misalnya pada website resmi atau
media lainnva.

5) Rencana Aksi alas Kinerj a sudah Y/T Teliti apakah terd apat Rencana
ada Aksi yang merupakan penjabaran

lebih lanjut dari target -target
kinerja yang ada di Perjanjian
Kineria IPKI.

b. Kualitaa 10%
II Sasaran teJah berorientasi hasil A/B/ C/D/E Berdasarkan kriteria yang

ditelapkan, lakukan penelitian
apakah seluruh sasaran telah
berorientasi hasil.

2) lndikator kinerja sasaran dan hasil A/B/C/D/E Lakukan penilaian a pakah
program [outcome] telah memenuhi indikator kinerja sasaran telah
kriteria indikator kinerja yang baik memenuhi kriteria SMART dan

Cukup.
31 Target kin erja ditetapkan den gan A/B /C /D/E Lakukan penilaian apakah target

baik yang ditetapkan dalam rencana .. ..
kinerja tahunan dan di PK
berdasarkan kriteria yang
ditetankan.

4) Kegiatan merupakan cara untuk A/B/C /D /E Lakukan anali sis atas kese1arasan
men capai sasaran kegiatan dengan sasaran yang

ditetapkan.

~
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja Uraian Hasil [Y/T atau NilaiPelaksanaan AIBICIDI
E}

5} Dolcumen rencana kinerja tahunan AIBICIDIE Dapatkan dokumen pengajuan
telah se laras dengan dokumen an ggaran misalnya: Renja dan
pengajuan anggaran RKA. Lakukan anali sis apakah

seluruh sasaran (hasil) yang
ditetapkan dalam dakumen
rencana kinerja tahunan dapat
diidentifikasikan dengan kegiatan
dan anggaran dalam dokumen
pengajuan anggaran, baik yang
bersifat langsung maupun tidak
Ianzsunz,

6) Dokumen PK telah se laras dengan AIBICIDIE Bandingkan sasaran dalam PK
Renstra dengan sasaran dalam Renstra.

Lakukan analisi s dan penilaian
a pakah sasaran dalam PK telah
se laras dengan tuj uanysasaran
Renstra /RKP.

7) Dokumen PK te1ah menetapkan hal- AIBICIDIE Lakukan penilaian apakah atas '. •
hal yang seharusnya di te tapkan sasaran dan indikator PK telah
(dalam kontrak kinerja ytuga s mengacu pada seluruh kriteria
fungsil I vang ditetapkan.

8) Rencan a Aksi atas Kinerja telah AIBICIDIE Dapatkan rencan a aks i atas
mencantumkan target secara kinerja yang telah dite tapkan.
periodik atas kinerja Lakukan penilaian berdasarkan

kriteria vane telah ditetankan

It
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nitai Program Kerja
Uraian Hasil (y / T atau Nitai
Pelaksanaan A/B/ C/D/

E\
apakah atas rencana aksi tersebu t
telah men cantumkan target kinerj a
secara oeriodik.

9) Rencana Aksi atas kinerja telah Y/T Dapatkan rencana aksi alas
mencantumkan sub kegiatanj kinerja yang telah ditetapkan.
komponen rinci setiap periode yang Lakukan penalaahan apakah
akan dilakukan dalam rangka rencana aksi mencantumkan sub
mencapai kinerj a kegiatanjkomponen rind se tiap

neriode dalam mencanai kineria.
c. Implementasi 6%

I) Ren cana kinerja tahunan Y/T Dapatkan bukti apakah rencana
dimanfaatkan dalam penyusunan kinerja tahunan te1ah
anggaran dimanfaatkan dalam penyusunan

anggaran.
2) Target kinerja yang diperjanjikan A/ B/ C/D/E Lakukan penelaahan apakah

telah digunakan untuk mengukur terdapat bukti yan g cukup bahwa
keberhasilan pemanfaatan PK yang

ditan datangani memenuhi seluruh '. '.
kriteria vane ditetapkan.

3) Rencana Alesi atas Kinerj a te1ah A/ B/ C/D/E Dapatkan laporan hasil monitoring
dimonitor pencapaiannya secara alas rencana aksi. ' Lakukan
berkala penilaian terhadap m onitoring

. tersebut be rdasarkan kriteria yang
di tetapkan.

t
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja Uraian Hasil (y /T a tau
NilaiPelaksanaan A/ B/ C/ D/

EI
4) Rencana Aksi telah dimanfaatkan A/ B/ C/D/E Lakukan penilaian apakah

dalam pengarahan dan Rencana Aksi telah dimanfaatkan
pengorganisasian kegiatan dalam pengarahan dan

pengorgani sasian kegiatan
berdasarkan bukti-bukti van. ada.

5} PeIjanjian Kinerja telah A/ B/ C/D/ E Dapatkan target kinerja tingkal
dimanfaatkan untuk penyusunan eselon III dan IV. Lakukan
(identifikasi) kineIja sampai kepada penelitian apakah target kinerja
tingkat eselon III dan IV dalam rencana /perjanjian kineIja

tahunan telah (dapat) dijabarkan
Iebih lanjut menjadi target kinerja
es elon III dan IV.

B. Pengukuran Kinerja 25%
a. Pemenuhan 5%

1) Tclah terdapat indikator kinerja Y/T Dapatkan IKU tingleat Kementerian
utama (IKU) sebagai ukuran kinerja yang telah ditetapkan seeara
seeara formal formal dalam suatu keputusan

, nimninan. ..
c .

2) Te1ah terdapat u kuran kinerja A/ B/ C/D/ E Lakukan penelitian apakah eselon
tingkat eselon III dan IV sebagai III, dan IV telah memiliki ukuran
turunan kinerja atasannya kinerja yang terukur berdasarkan

kriteria vang ditetapkan.

'f
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil (y IT atau

NilaiPelaksanaan A/B~~/DI

3) Terdapat mekanisme pengumpulan AIBICID IE dapatkan prosedur mengenai
data kinerj a mekanisme pengumpulan data

kinerja . Lakukan penelitian
apakah mekanisme pengumpulan
data kinerja memenuhi se luruh
kriteria vanz di tetankan.

4) Indikator Kinerja Utama telah Y/T Teliti apakah Indikator Kinerja
dipublikasikan Utama dapat diakses setiap saat,

misalnya pada website re smi atau
media Iainnva.

b. Kualitas 12,5%
I) IKU telah memenuhi kriteri a AIBICIDIE Lakukan penelaahan atas seluruh

indikator yang baik lKU yang ada pada Kementerian .
Lakukan penilaian apakab IKU
telab memenu hi kriteria yang
ditetankan.

2) IKU telah cuku p untuk mengukur AIBICIDIE Lakukan penilaian apakah seluruh
kinerja 1KU yang ditetapkan telab cukup .. , .

untuk mengukur atau
menggambarkan sasaran atau
kondisi yang akan diwujudkan
berdas arkan kriteria vane tersedia.

't
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja Uraian Hasil t;i/T atau NilaiPelaksanaan A/B/C/D/
El

3) Ukuran (Indikator) kinerja eselon III A/B/C/D/E Lakukan uji petik terhadap
dan IV telah memenuhi kriteria minimal 6 sampel indikator kinerja
indikator kinerja yang baik ese lon III dan IV. Lakukan

penilaian apakah IKU te lah selara s
dengan lKU Kemenkeu . Lakukan
Penilaian apakah Indikator yang
ditetapkan telah memenuhi
kriteria , antara lain relevan dan
daoat diu kur.

4) Sudah terdapat u kuran (indikator) A/B/C/D/E Lakukan uji petik terhadap
kinerja individu yang mengacu pada minimal 10 sampel IKU Individu .
IKU unit kerja Lakukan penelitian apakah
organisasij atasannya individu te1ah memiliki indikator

(alat ukur) yang menggambarkan
keselarasan kinerja dengan IKU
unit keri a / atasannva.

5) Pengukuran kinerja sudah A/B/ C/D/E Dapatkan bukti pengukuran
dilakukan secara berjenjang kinerja seeara berjenjang. Lakukan '.

penilaian apakah pengukuran
', ",

kinerj a sudah dilakukan sampai ke
tingkat individu dengan memenuhi
kriteria sebazaimana disebutkan.

.6 ) Pengumpulan data kinerja dapa t A/B/ C/D/E Lakukan penelitian apakah da ta
diandalkan kinerja yang telah berdasarkan

fakta se benarnva atau bukti vane

'f
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasit fi /T a tau Nitai
Pelaksanaan A/B/ C/D/

E)

memadai dan dapat
dipertanggungjawabkan ,
didasarkan pada mekanisme yang
memadai, diperoleh tepat waktu,
dan data yang dikumpulkan
memiliki tingkat kesalaban yang
minimal.

7) Pengumpulan data kinerj a atas Y/T Lakukan pengujian apakah apabila
Rencana Aksi dilakukan seeara seluruh target yang ada dalam
berkala Rencana Aksi telah diukur
(bulanan/triwulananjsemester) realisas inya seeara berkala

Ibulanan i triwulanan / semester l.
8} Pengukuran kinerja su dah Y/T Lakukan pengujian apakah

dikembangkan menggunakan pengukuran kinerja dilakukan
tcknologi infonnasi seeara beIjenjang mulai dari s taf,

manajerial ' sarnpai kep ada
pimpinan teringgi dan tingkat
instansi dan pengukuran tersebut , .
menggunakan bantuan teknologi
sehingga capaJaIl atau progres
kineIja dapat diidentifikasi seeara
lebih teoat dan ceoat.

c. Imolementas i 75%

't
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil rt/T atau Nilai
Pe1aksanaan AIBICIDI

El
II lKU telah dimanfaatkan dalam AIBICIDIE Lakukan penelitian apakab lKU

dokumen-dokumen perencanaan yang ditetapkan telah
dan penganggaran dimanfaatkan dalam dokumen-

dokumen perencanaan dan
penganggaran sesuai dengan
kriteria van. ditetapkan.

2) IKU dapa t dimanfaatkan u n tuk AIBICIDIE Dapatkan bukti berdasarkan pada
penilaian kinerj a !criteria yang ada apakab lKU yang

ada dapat dimanfaatkan
sepenuhnya dalam penilaian
kineria.

3) Hasil penguku ran (capaian) kinerja AIBICIDIE Lakukan penelitian disertai dengan
mulai dari setingkat eselon IV bukti yang relevan apakah se luruh
keatas telah dikaitkan dengan jabatan setingkat eselon IV keatas
(dimanfaatkan sebagai dasar telah menerima reward &
pemberian) reward & punishment punishment yang sebanding

(terkail) den gan hasil pengukuran
I icapaianJ kinerjanva.

41 IKU telah direviu seeara berkala AIB ICI DIE Dapatkan dokumen yang
menunjukkan bahwa IKU telah
direviu seeara berkala. Lakukan
pe nilaian apakah IKU telah direviu
seeara berkala sesuai dengan.
indikator penilaian yang
disebutkan .

~
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nitai Program Kerja
Uraian Hasil (Y/T atau Nilai
Pelaksanaan A/B/C/D/

E\ .

5) Pengukuran kinerja atas Rencana A/B/ C/D/E Lakukan penelitian apakah
Aksi digunakan untu k pengendalian se luruh hasil pengu kuran Rencana
dan pemantauan kinerja seeara Aksi IRA) telah dirnanfaatkan
berkala untuk pengendalian dan

pemantauan kinerj a secara
berkala.

C. Pelaporan KineIja 15%

a . Pemenuhan 3%
I) Laporan Kinerja telah disusun Y/T Dapatkan Laporan Kinelja

Kementerian Keuanzan ,
2) Laporan Kinerja telah disampaikan Y/T Dapatkan dokumen penyampaian

tepat waktu Laporan Kinerja Kementerian
Keuangan kepada pihak-pihak
yang ditentukan berdasarkan
PerMenpan 53 Tahun 20 14. .
Lakukan pengujian apakah
Laporan Kinerja telah disampaikan
tepat waktu. .. ,

3) Laporan Kinerja telah Y/T Teliti apakah Laporan Kinerja
dipublikasikan dapat diakses se tiap saat,

misalnya pada web site resmi atau
media lainnva.

A) Laporan Kinerja telah disertai Y/ T Lakukan penelaahan atas Laporan
I pemva taan telah direviu oleh APIP Kineria Kementerian untuk

'f'
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Kri teria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil rt/T atau Nilai
Pelaksanaan A/B~?/D/

memastikan apakah Laporan
Kinerja telah dilengkapi dengan
pemyataan te1ah direviu dari
In snektorat Jenderal.

5) Laporan Kinerja menyajikan A/B/C/D/E Lakukan penelitian apakah dalam
informasi mengenai pencapaian IKU Laporan Kinerj a telah terdapat

in formasi mengenai pencapaian
IKU.

b . Pen aiian Informasi Kineria 75%
II Laporan Kinerja menyajikan A/B/ C/ D/E Lakukao penelaahan apakah

informasi pencapaian sasaran yang sa saran yang disampaikan dalam
berorie ntasi ou tcome Laporan Kinelja berorientasi

outcome berdasarkan kriteria yang
tersedia.

2) Laporan Kinerja menyaj ikan A/B/C/ D/E Lakukao penelaahan a pakah
informasi menge nai kin erja yang capaian yaog disajikan bersifat
telah diperjanjikan kinelja yaog dijanjikan/d isepakati

dalam Perianiian Kineri'; IPKl: ..
3) Laporan Kinerj a menyajikan A/B/C/D/E Lakukan analisis apakah Laporan

evaluasi dan analisis mengenai Kinerja men gu raikan hasil evaluasi
capaian kinerja dan anali sis tentang caparan-

capaian kinerj a outcome atau
output penting , bukan hanya
OToses atau realisasi keeiatan-

t
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerj a
Uraian Hasil (Y/ T atau Nilai
Pelaksanaan A/B/C/D/

El
kegiatan yang ada di dokumen
anggaran IDIPAI serta evaluasij
anali sis atas peningkatao/
penunman capaian dari tahu n
sebelumnva.

4) Laporan Kinerja menyajikan A/B/C/D/E Lakukan penelitian apakah
pembandingan data kinerja yang Laporan Kinerja telah me nyajijan
memadai antara reali sasi tabun ini pembandingan yang me madai
dengan reali sasi tabun sebelumnya antara lain: Target vs Realisasi;
dan pembandingan lain yang Reali sasi tahu n berjalan vs
diperlukan realisasi tabu n s ebelumnya;

Realisasi sarnpai dengan tahun
beIjalan vs target jangka
menen gah; Realisasi atau capaian
tahun berjalan dibanding standar
nasional atau RPJMN; Realisasi
atau capaian organisasil instansi
dibanding realisasi stall capaian ..
organisasi/ ins tansi sejenis yang

v..

se tara atau sekelas.
5) Laporan KineIja menyajikan A/B/ C/D Lakukan anali sis apakah Laporan

infonnas i tentang analis is efisiens i Kinerja dapat menyajikan
penggunaan sumber daya informasi tentang analisis efisiensi.

oeneeunaan sumber dava.

't
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil r£/T atau NitaiPelaksanaan AIBICIDI

E\
6) Laporan Kinerj a menyajikan AIBICIDIE Lakukan penelitian apakah

infonnasi keuangan yan g terkait Laporan Kinelja le1ah menyajikan
dengan pencapaian sasaran kinerja informasi keuangan yang terkait
instansi langsung dengan seluruh

I nencanaian sasaran (outcome).
7) Infonnasi kinerja dalam Laporan AIBICIDIE Lakukan analisis apakah informasi

Kinerja dapat diandalkan kinerj a dalam Laporan Kinerja
dapat diandalkan. Informasi
kinerja yang dapat diandalkan
antara lain: datanya valid; dapat
ditelusuri kesumber datanya;
dipercleh dari sumber yang
kompeten; dapat diveriflkasi;
konsisten.

c. Pemanfaatan Infonnasi Kineria 45%
11 In formas i kinerja te lah digunakan Y/T Lakukan penelitian apakah

dalam pe1aksanaan evaluasi terdapat bukti bahwa informas i
aku ntabilitas kinerja kinerja telah dimanfaatkan dalam •

pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kineria.

21 Informasi yang disajikan telah AIBICIDIE Lakukan penelitian apakah
digunakan dalarn perbaikan informasi kinerja telah berdampak

. perencanaan kepada perbaikan perencanaan,
baik ~reneanaan ianzka

If
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerj a
Uraian Ha eil Ci/T atau Nitai
Pelaksanaan A/B/C/D/

EI
menengah , tahunan maupun
dalam penetapan atau peIjanj ian
kineria vanz disu sun.

3) Informasi yang dis ajikan telah A/B/C/D/E Lakukan pengujian apakah
digunakan untuk menilai dan informasi yang disajikan dalam
m emperbaiki pelaksanaan program Laporan Kinerja telah
dan kegiatan organisasi mengakibatkan perbaikan dalam

pengelolaan program dan kegiatan
dan dapat menyimpulkan
kebe rh asilan atau kegagalan

I program seeara terukur.
4) Infonnasi yang disajikan telah A/ B/ C/ D/ E Lakukan analisis apakah terdapat

digunakan untuk peningkatan bukti yang cukup bahwa infonnasi
kineIja dalam Laporan Kinerja [termasu k

Laporan KineIja tahun
sebelumnya) telah digunakan
untuk perbaikan capaiari kinerja
organi sasi yang lebih baik periode ..
berikutnva .

..

D. Evaluasi Internal 10%

a . Pemenuhan 2%
I) Terdapat pedoman evaluasi Y/T Dapatkan bukti mengenai

. akuntabilitas kin erja in ternal pedoman/petunjuk pelaksanaan
menaen ai evaluasi alas SAKI? vang

t
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Kriteria

No. Urman Pertanyaan Nitai Program Kerja
Uraian Hasil rf/T atau NitaiPelaksanaan A/B / C/D /

El
berlaku di Kementerian Keuangan.

2) Terdapat pemantauan mengenai Y/T Dapatkan bukti apakah terdapat
kemajuan pencapaian kinerja pemantauan mengenai kemajuan
beserta hambatannya kineIja dan hambatan yang

ekstensif dan memenuhi kriteria
eebaeaimana disebutkan.

3) Evaluasi program teJah dilakukan Y/T Dapatkan bukti yang memadai
bahwa se luruh program telah
dievaluasi dan mampu menjawab
se1uruh kriteria sebagaimana
ditelaokan .

4) Evaluasi atas pelaksanaan Rencana A/B / C/D /E Dapatkan bukti dokumen
Aksi telab diJakukan mengenar evaluasi alas

pelaksanaan Rencana Aksi.
Lakukan penilaian atas evaluasi
tersebut berdasarkan kriteria yang
berlaku. ..

c.

5) Evaluasi akuntab ilitas kinerja atas Y/T Lakukan penilaian mengenai
unit kerja te1ah dilakukan jumlab unit kerja yang

akuntabilitas kinerja-nya telab
dilakukan evaluasi.

.6) Has il evaluasi telah disampaikan A/ B/ C/D/E Dapatkan bukti mengenai
dan dikomunikas ikan kepada pembahasan dan penyampaian

'r
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No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Urman Hasil
Pelaksanaan

Kriteria
(Y/T atau

A/ B/ C/ O/
El

Nilai

pihak-pihak yang berkepentingan

b. I Kualitas 5%

hasil evaluasi, termasuk
rekomendasi yang ditindaklanjuti.
Lakukan penilaian mengenai ha eil
evaluasi tersebut sesuai kriteria

Iyang ditetapkan.

I ) I Evaluasi akuntabilitas kinerj a
dilaksanakan dengan menggunakan
pecloman{juklak evaluasi yang
se1aras dengan pedomanjjuklak
evaIuasi Menpan dan RB

2) I Evaluasi akuntabilitas kinerj a
dilaksanakan oleh SOM yang
herkompeten

A/B/C/O/E IOapatkan pedomanj petunjuk
pelaksanaan mengenai evaluasi
akuntabilitas kinerja yang berlaku
di Kementerian Keuangan .
Lakukan analisis dan penilaian
berdasarkan kriteria yang berlaku
apakah atas pedomanypetunjuk
pe1aksanaan tersebut telah selaras
dengan pedoman jjuklak evalu asi
dari Merman dan RB.

A/ B/ C/O/E IOapatkan data mengenai pelatihan
evaluasi dilakukan oleh tim yang
seluruh anggota timnya telah
men zikuti pela tihan.

,

3) Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas
kinerja telah disupervisi dengan
baik melalui pembahasan
pembahasan yang reguler dan

A/B/ C/O/E [Dapatkan bukti yang memadai
bahwa pelaksanaan evaluasi telah
disu pervisi secara memadai .

'f
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja Uraian Hasil fY /T atau NilaiPelaksanaan AIBICIDI
El

bertahap

4} Hasil evaluas i akuntabilitas kinerja AIBICIDIE simpulan hasil evaluasi
menggambarkan akuntabilitas mencenninkan tingkat
kineIja yang dievaluasi akuntabilitas unit kerja terhadap

kinerja, atau outcome atau output
penting. Bukan sekedar simpulan
a las pelaksanaan kerja (kegiatan)
semata, dan simpulan tersebut
di sepakati baik oleh evaluator
internal maunun ekstemal.

5) Evaluasi akuntabilitas kinerja_telah AIBICIDIE Lakukan perhitungan terhadap
memberikan reko mendasi- rekomendaai alas hasil evaluasi
rekomendasi perbaikan manajemen le1ah disetujui untuk
kinerja yang dapat dilaksanakan d ilaksanakan. Lakukan

perhitungan dan penilaian ..
berdasarkan kriteria yang
ditetaokan.

6) Evaluasi program_dilaksanakan AIBICID IE Lakukan penilaian a pakah
dalam rangka menilai keberhasilan terdapat s impulan mengenai

. program keberhasilan alau kegagalan
I program van~ dievaluasi dan

It
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil (yITatau NilaiPelaksanaan AIBICIDI

EI
dapatkan bukti yang cukup bahwa
rekomendasi telah / akan
ditindaklaniuti.

7) Evalu asi programtelah memberikan AIBICIDIE apab ila evalu asi program telah
rekomenda si-rekomendasi disertai rekomendasi yg terkait
perbaikan perencanaan kinerj a dengan perencanaan kinerja dan
yang dapat dilaksanakan rekomendasi tersebut telah

fdisetuiui untukl dilaksanakan.
8) Evaluasi program_telah mem berikan AIBICID IE Dapatkan bukti-bukti yang

rekomendasi-rekomendasi menunjukkan bahwa evaluasi
peningkatan kinerja yang dapat program telah disertai
dilaksanakan rekomendasi yang terkait dengan

peningkatan kinerja dan
rekomendasi tersebut te lah
(disetujui untuk) dilaksanakan.
Lakukan penilaian berdasarkan
kriteria van z tersedia.

9) Pemantauan Rencana Aksi AIBICIDIE Dapatkan dokumen/bukti lainnya ,
dilaksanakan dalam rangka yang menunjukkan pelaksanaan
mengendalikan kinerja pemantauan rencana aksi.

Lakukan penilaian berd asarkan
kriteria vanz tersedi a.

.10) Pemantauan Rencana Aksi telah AIBICIDIE Lakukan analisis apakah
memberikan altematif nerbaikan I pemantauan rencana aks i telah

If.'
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil PfIT atau Nilai
Pelaksanaan AIBICIDI

EI
yangdapatdilaksanakan memberikan alternatif perbaikan

yang dapat dilaksanakan. Lakukan
penilaian alas perbaikan yang
diakibatkan oleh pemantauan
rencana aksi berdasarkan kriteria

I van. berlaku.
11) Hasil evaluasi Rencana Aksi telah AIBICIDIE Lakukan analis is terhadap bukti-

menunjukkan perbaikan setiap bu kti telah adanya perbaikan
periode akibat hasil evaluasi rencana aksi.

Lakukan pe nilaian berdasarkan
kriteria van. berlaku.

c. Pemanfaatan 3%

I) Evaluasi akuntabilitas kinerj a AIBICIDIE Dapatkan rekomendasi alas
dilaksanakan dengan menggunakan evaJuas i akuntabilitas kinerj a yang
pedoman/juklak evalu asi yang telah dilakukan. Lakukan analisis
selaras dengan pedoman/juklak apakah rekomendasi yang terkait
evaluasi Menpan dan RB dengan perencanaan telah

ditindaklanjuti dan lakukan •
penilaian berdasarkan kriteria

I van. ditetaokan.
2) Hasil evaluasi akuntab ilitas kinerj a AIBICID IE Dapatkan rekomendasi atas

telah ditindaklanjuti untuk evaluasi akuntabilitas kinerja yang
perbaikan penerapan manajemen telah dilakukan. Lakukan analisis
kineria a pakah rekomendasi vang terkait

\'
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil rl/T atau Nilai
Pe1aksanaan A/B/C/D/

El
dengan dengan penerapan
manajemen kinerja lelah
ditindaklanjuti lelah
ditindaklanjuti dan lakukan
penilaian berdasarkan kriteria

Ivane ditetankan.
3) Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja A/B/C/D/E Dapatkan bukti apakah capaian

te1ah ditindaklanjuti untuk kinerja digunakan (dimanfaatkan)
mengukur keberhasilan unit kerja untuk mengukur keberhasilan

maupun kegagalan unit kerja.
Lakukan penilaian berd asarkan
kri leria van. berlaku.

4) Hasil evaluasi program telah A/B/C/D/E Lakukan analisis dan penilaian
ditind akIanjuti untuk perbaikan apakah rekomendasi dalam
perencanaan program eli masa yang evaluas i program yang terkait
akan datang. dengan perencanaan program

telah ditindaklaniuti.
5) Hasil evaluasi program telah A/B/C/ D/E Lakukan analisis dan penilaian

I '. ,

ditindaklanjuti untuk perbaikan apakah rekomendasi dalam
pelaksanaan program di masa yang evaluasi program yang terkai t
akan datang den gan perencanaan dalam

evaluasi program telah
ditindaklaniuti.

6) Hasil evaluasi Rencana Aksi telah A/B/ C/D/E Dapatkan dokumenj bukti hasil

'r
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Kriteria

N U ' P Nil ' Pro K ' Uraian Hasil [Y/ T atau Nil '
o. reran ertanyaan 1 ei gram CIJ B Pelaksanaan A/B/C/DI ar

El
ditindaklanjuti dalam bentuk evaluasi rencana aksi. Lakukan
langkah-langkah nyata analisis apakah langkah nya ta

adalah terdapat perbaikan nya ta
yang dapat diidentifikasi pada
setiap periode dibutuhkan

I Ibulanan triwulanan semesteranl.
E, PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA (20%) 20%

1 Kine ' 8 vane Dilaoorkan Outoutl 5% 5%
1) Target dapat dicapai A/B/ C/D/E Dapatkan dokumen tentang

penetapan capaian kineIja
Kementerian Keuangan . Lakukan
penilaian berdasarkan kriteria

I vane tersedia.
2) Capaian kineIj a lebih baik dari A/B/ C/D/E Dapatkan capaian kinerja tahun

tabun sebe lumnya sebelurnnya. Lakukan
pembandingan antara capaian
kineIja tahun berjalan dengan
capaian kinerja tahun sebelumnya '
dan laku kan penilaian
berdasarkan kriteria vane' tersedia.

3) Informasi mengenai kinerja dapat A/B/C/ D/E Lakukan analisis mengenai
diandalkan infonnasi capaian output. Lakukan

. penilaian mengenm keandalan
informasi capaian berdasarkan

t
http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id



- 29 -

Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nitai Program Kerj a
Uraian Haail rr/T atau NilaiPelaksanaan A/B/ C/D/

EI
kriteria vane tersedia .

2. Kineria van. Dilanorkan lou tcome\ 125%
1) Target dapat dicapai A/B/ C/D/E Lakukan perhitungan atas rata-

rata capaian ataa indikator kin eIja
tiap sasaran. Lakukan penilaian
berdasarkan kriteria yang berlaku
[Penilaian dilakukan pada KKE
Capaianl.

2) Capaian kinerja lebih book dari A/B/ C/D/E Lakukan perbandingan alas
tahun sebelumnya pen capain indikator kineIja tiap

sasaran pada tabu n berjalan
dengan pencapaian tabu n
se belumnya. Lakukan penilaian
berdasarkan kriteria yang berlaku
(Penilaian dilakukan pada KKE
Caoaiam.

3) Infonnasi mengenai kinerja d apat A/B/ C/D/E Lakukan analisis mengenai
diandalk an informasi caparan. Laku kan '. ,

penilaian men gen ar keandalan
inforniasi capaian berdas arkan
kriteria yang tersedi a .
(Penilaian dilakukan pada KKE
Capaianl.

3 . Kinerja Lainnya 5%

t
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja Uraian Hasil rf /T atau NilaiPelaksanaan A/B / C/D/
EI

1) Inisiatif dalam pemberantasan A/B/ C Dapatkao bukti dan lakukan
korups i analisis apakah terdapat inisiatif

dalam pemberantasan korupsi.
Lakukan penilaian alas inisiatif
tersebut berdasarkan kriteria yang
tersedia.

2) lnovasi dalam manajemen kinerja A/B/C Dapatkao bukti dan 1akukan
analisis apakah terdapat inovasi
dalam manajemen kinerj a.
Lakukan penilaian alas . .

movasr
tersebut berdasarkan kriteria yang
tersedia.

3) Penghargaan-penghargaan lainnya A/B /C Dapatkan bukti apakah terdapat
penghargaan bersifat intemasional
yang diterima Kementerian.
Lakukan penilaian alas
penghargaan tersebut berda sarkan
kriteria van. ditelankan. .

If'
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KKE Capaian

NO
,

INDIKATOR OUTCOME IP
SASARAN

KINERJA SASARAN
TEPAT

IK TEPAT TARGET TERCAPAl KINERJA LEBIIl BAlK DATAANDAL

IP

OUTCOME

1 .... (I) .... (2) Y/T .... (4) Al BI C .. .. {s) A/B /CI .. .. (6) AlBI C ....(7)
iDiE DiE iDiE

Y/T .. .. (3)
Y/T

A/~/i
A/B /CI AlBI C

DiE iDiE
Y/T AlBI C A/B/CI A/?/ CiDiE DiE iD E

....18a) ....(9a) .... (lOa)
2 Y/T

A/~/i
A/B/CI AlBI C

DiE iDiE
Y/T Y/T AlBI C A/B/CI AlBI C

iDiE DiE iDiE
Y/T

A/~/i
A/B/CI A/~/iD i E

....18b) ....19b) ....I lOb)
Persentase '.

pemenuhan .. .. (II) ....(12) " .. .... (13)
kriteria

Nilai pada
.. ..(14) .. ..{IS) .... (16)Kriteria.

II-'
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It

(4)

Keterangan:
(1) Berisi nama Sasaran Strategis yang ada pada Kontrak Kinerja
(2) Berisi indika tor kinerja dari Sasaran Strategis .
(3) Jika Sasaran dinilai tepat, maka jawaban adalah "Y" dan diberi nilai 1.

Jika Sasaran dinilai tidak tepa t, maka jawaban adalah "T" dan diberi nilai O.
Jika Sasaran pada nomor (3) bem ilai 0, maka secara otomatis a ngka pada nomor (4) juga bemilai 0
Jika Sasaran pada angka (3) tidak bemilai 0, maka dilakukan penilaian indika tor . Jika indikator kin erj a tepat, diberi nila i 1. Jika
indika tor kinerja tidak tepat, diberi nilai O.
Jika nilai pada nomor (3) dan/ a tau (4) adalah 0 , ma ka otomatis a ngka pada nomor (5) akan bemilai 0
Jika nilai pada nomor (3) dan (4) tidak 0 , maka dilakukan penil aian sesuai Indikator Penilaian pada Format 11.
Jika nilai pada nomor (3) dan / a tau (4) adalah 0 , maka otomatis angka pada nomor (6) akan bemilai 0
Jika nilai pada nomor (3) dan (4) tidak bemilai 0 , maka dilakukan penilaian sesuai Indikator Penilaian pada Format 11 .
Jika ni lai pada nomor (3) danj atau (4) adalah 0 , maka otomatis angka pada nomor (7) akan bem ilai 0
Jika nila i pada nomor (3) dan 14) tidak 0, maka dilakukan penilaian sesuai lndikator Penilaian pada Format 11 .
Nilai pada nomor (Ba) dan (Bb) merupakan nilai rata-rata kriteri a "Target Tercapai" dari Indikator Kinerja yang ada pada setiap
Sasaran Strategis.
Nilai pada nomor (9a) dan (9b) merupakan nilai ra ta-rata kriteri a "Kine rja Lebih Baik" dari setiap ind ikator Kinerja yang ada pada
setiap Sasaran Strategis.
Nilai pada nomor (lOa) dan (lOb) merupakan nila i rata -rata krite ria "Data Andal" dari se tiap Indika tor Kinerja yang ada pada setiap
Sasaran Strategis.
Nilai pada nomor (11) merupakan nilai rata-ra ta nomor (Ba) dan (Bb).
Nilai pada nomor (1 2) merupakan nilai rata-ra ta no mor (9a) dan (9b).
Nilai pada nomor (13) merupakan nilai ra ta-ra ta no mor (lOa) dan (lOb).
Nilai pada nomor (14) merupakan nila i pada a ngka (II) dikali 5 dan akan menjadi nila i pada Komponen Pencapaian
Sasararr/ Kinerja subkomponen Kinerja yang Dila porkan (Outcome) perta nyaan nomor I .

(5)

(6)

(7)

(B)

(9)

(lO)

(II)
(12)
(13)
(14)
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(15) Nilai pada nomor (12) me rupakan nilai pada angka (11) dikali 2,5 dan akan menjadi nilai pada Kom pon en Pencapaian
SasaranJ Kinerja subkomponen Kinerja yang Dilaporkan (Outcome) pertanyaan n omor 2.

(16) Nilai pada nomor (1 3) merupakan nilai pada angka (II) dikali 5 dan akan menj adi nilai pada Komponen Pencapaian
Sasaran J Kinerja subkomponen Kinerj a yang Dilaporkan (Outcome) pertanyaan nomor 3.

l'--
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Format II: Indikator Pen ila ian untuk Evalua si a las Implem en lasi SAKIP tingkat Kementerian Keuangan

No. Uraian Pertanyaan Bobol Indikator Penilaian , Keterangan

A. Perencanaan Kinelja 30%

I. Rencana Strateeis 10%
a. Pemenuhan 2%

I) Rencana Strategis y/r CukupJelas
(Renslra) telah
disu su n

2) Renstra telah y/r Cukup J elas
memuat tujuan

3) Tujuan/hasil A/B/ C/D/E A, apabila se1uruh tujuanyhasil programjkondisi akhir ukuTan keberhasilan
program yang periode Ren stra, telah dilengkapi dengan ukuran tuju an adalah ukuran atau
ditelapkan telah keberhasilan [nilai I); parameter terukur yang
dilengkapi dengan a, apabila 80% < tujuanj hasil program yang telah merepresentasikan
ukuran dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 100% (nilai tereapai/ terwujud a tau
keberhasilan 0,75); tidaknya tujuan yang

C, apabila 40% < tujuanj ha sil program yang telah ditetapkan.
dilengkapi dengan ukuran keberhasilan -c 80% (nilai
0, 5): catatan:
0 , apabila 20% < tujuanf has il program yang telah Dalam kondisi tertentu,
dilengkapi dengan ukuran keberhasilan < 40% (nilai ukuran keberhasilan
0 ,25); tuju an dapat
E. apabila tujuanyha ail program yang telah dilen gkapi direpre sentasikan oleh
dengan ukuran keberhasilan < 20% [nilai 0). indikator sasaran tahun

terakhir dari periode. Renstra

\}'
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No. Uraian Pertanyaan Bobot Indikator Penilaian Keteran gan

4) Tujuan/hasil A/B/ C/D/ E A, apabila seluruh tujuanJhasil program telah Catalan:
program telah dilengkapi dengan target pencapaiannya [nilai 1);
disertai target B, apabila 80% < tujuanyhasil program yang telah Dalam kondisi tertentu,
keberhasilannya dilengkapi dengan target pencapaiannya < 100% [nilai target tujuan dapat

0,7 5); direpresenta sikan oleh
C, apabila 40% < tujuanjhasil program yang telah target sasaran tahun
dilengkapi dengan target pencapaiannya -c 80% [nilai terakhir dari periode
0,5); Renstra.
D, apabila 20% < tujuan/hasil program yang telah
dilengkapi dengan target pencapaiannya < 40% [nilai
0, 25);
E, apabila tujuanJhasil program yang telah dilengkapi
denzan target pencapaiannva < 20% lnilai 01.

5) Dokumen Renstra Y/T Y, jika dokumen ren stra rnemuat kondisi atau keadaan
telah memu at yang menggambarkan hasil atau manfaat di se tiap akhir
sasaran tahun [sasaran] , balk pada tingkat K/L m aupun tingkat

Unit Keria
6) Dokumen Renstra A/B/ C/D/E A, apabila seluruh sasaran te1ah dilengkapi dengan

telah memuat indikatomya [nilai I);
indika tor kinerja B, apabila 80% < sasaran yang te1ah dilengkapi dengan
sasaran indika tomya < 100% (nilai 0,75) ; .. ,

C, apabila 40% < sasaran yang te1ah dilengkapi dengan
indikatomya < 80% (nilai 0 ,5);
D, apabila 20% < sasaran yang telah dilengkapi dengan
indikatomya < 40% (nilai 0,25) ;
E, apabila sasaran yang telah dilengkapi dengan
indikatomva < 20% Inilai 01-.

~
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No. Uraian Pertanyaan Bobot Indikator Penilaian Keterangan

7) Dokumen Renetra AIBICIDIE A, apabila seluruh sasaran telah dilengkapi dengan
telah memuat target pencapaiannya;
target tahunan 8, apabila 80% < sasaran yang telah dilengkapi dengan

target pencapaiannya < 100%;
C, apabila 40% < sasaran yang telah dilengkapi dengan
target pencapaiannya < 80%;
D, apabila 20% < sasaran yang telah dilengkapi dengan
target pencapaiannya < 40%
E. apabila sasaran yan g telah dilengkapi dengan target

I nencanaiannva < 20%.
8} Renstra telah AIBICIDIE A, apabila lebih dari 95% indikator yang ada di Rens tra - Renstra dika takan

menyajikan telah menggambarkan Kinetja Utama K/L (nilai I); menyajikan
lndikator Kinerja B, apabila 80% < indikator yan g menggambarkan (memanfaatkan) IKU

Kinerj a Utama K/L < 95% (nilai 0,75); jika tujuanyhaeil
C, apabila 40% < indikator yang menggambarkan program dan atau
Kinerj a Utama K/L < 80% (nilai 0,5) ; sasaran yang ada dapat
0 , apabila 20% < indikator yang menggambarkan direpresentasikan
Kinerj a Utama K/L < 40% (nilai 0 ,25); (relevan) dengan lKU
E, apabila indikator yang menggarnbarkan Kinerja yang sudah
Utama KIL < 20% (nilai 0). diformalkan.

- Kriteria lnJ ". berlaku
dengan asumsi IKU
yang difonnalkan telah
memenuhi kriteria IKU
yang baik seperti
Spesifik, Dapat Diukur
dan Relevan dengan

\j.-
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, KineJja Utama K/L atau
Unit Keri a.

9) Renstra telah Y/T Y, jika dokumen renstra dapat diakses dengan mudah
dipublikasikan setiap saat (misalnya: website resmi KIL atau media lain

yang memudahkan publik untuk mengakses).
b. Kualitas 5%

I) Tujuanyhasil A/ B/C/D/E A, apabila Iebih dari 95% tujuan yang ditetapkan telah Kriteria Berorientasi Hasil:
program telah berorientasi hasil tnilai 1); - berkualitas outcome
berorientasi hasil B, apabila 80%< tujuan yan g berorien tasi hasil < 95% atau output penting

(nilai 0,75); - bukan proses /kegiatan
C, apabila 40%< tujuan yang berorientasi hasil <800/0 - menggambarkan
(nilai 0,5); kon disi atau output
0 , apabila 20% < tujuan yang berorientasi hasil <40% penting yang ingin
(nilai 0 ,25); diwujudkan atau
E, apabila tujuan yang ditetapkan be ro rientasi hasil < seharusnya terwujud
20% (nilai 0). - terkait dengan isu

strategis organisasi
- sesuar dengan tugas

dan fun asi oreanisasi.
2) Uku ran A/B/C/D/E A, apabila lebih dari 95% ukuran keberhasilan tujuan Kriteria ukuran

keberhasilan dalam Ren stra telah memenuhi kriteria SMART dan keberh asilan y~~g \. ',.baik;
tujuan Cukup (nilai I); SMART:
(outcome)/hasil B, apabila 80% < ukuran keberhasilan SMART < 95% - Spesific: Tidak
program telah [nilai 0,75); berdwimakna
memenuhi kriteria C. apabila 40% < ukuran keberhasilan SMART <80% - Measureable: Dapat
ukuran (nilai 0 ,5); diukur, dapat
keberhasilan van. 0 aoabila 20% < ukuran keberhasilan SMART <40% diidentiflkasi satuan
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bail< [nilai 0 ,25); , atau parametemya
E, a pabila ukuran keberhasilan yang SMART < 20% - Achievable: Dapat
(ni1ai 0). dicapai, relevan dengan

tugas fungsinya
(domainnya) dan dalam
kendalinya (controllable)

- 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 cu kup
mengindikasikan
tercapainya tujuan,
sasaran dan hasil
oroeram. .

3) Sasaran telah AIBICIDIE A, apabila Iebih dari 95% sasaran dalarn renstra /hasil
berorientasi hasil program telah berorientasi h asil [nilai 1);

8, apabila 80%< berorientasi hasil < 95% [nilai 0,75);
C, apabila 40%< berorientas i hasil <80% [nilai 0 ,5);
D, apabila 20% < berorien tasi has il <40% (nilai 0, 2 5);
E anabila sasaran ve berorientasi has il < 20% lnilai 01.

It'
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4) Indikator kinerja A/B/ C/D/E A, apabila Iebih dari 90% indikator sasaran dalam
sasaran (outcome Renstra te1ah memenuhi kriteria SMART dan Cukup
dan output) telah (nilai I);
memenuhi kriteria B, apabila 80% < Indikator SMART c 95% (nilai 0 ,75);
indikator kinerja C, apabila 40% < Indikator SMARr < 80% (nilai 0,5);
yang baik D. apabila 20% < Indikator SMART < 40% (nilai 0,25);

E anabila indikator van. SMART < 20% Inilai OJ
5) Target kinerj a A/B/ C/ D/ E A, apabila > 95% target yang ditetapkan memenuhi Kriteria Target yg baik:

ditetapkan dengan selu ruh kriteria target yang baik (nilai I) ; - Menggambarkan suatu
baik' B, apabila 80% < target yang memenuhi seluruh kriteria tingkatan tertentu yang

< 95% (nilai 0 ,75); seharusnya dicapai
C, apabila 40% < target yang memenuhi seluruh kriteria (termasuk tingkatan
< 80% (nilai 0 ,5); yang standar, generally
D, apabila 20% < target yang memenuhi s elu ruh kriteria accepted)
< 40% (nilai 0,25); - Selaras dengan
E. apabila target yang memenuhi seluruh kriteria < 20% RPJM N/Renstra;
(nilai 0). . - Berdasarkan (relevan

dgn) indikator yg
SMART;

- Berdasarkan basis data
yan g memadai · ..

- Berdasarkan argumen
dan perhitungan yang
loeis .

~
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6) Program/kegla tan AIBICIDIE A, apabila program/ kegiatan yang ditetapkan lelah Program/ kegia tan
merupakan cera memenuhi selu ruh kriteria (nilai 1); dikatakan merupakan cara
untuk mencapai B, apabila programykegiatan yang ditelapkan telah untuk mencap ai (selaras
tujuan j sasaranj" memenuhi sebagian bcsar kriteria (nilai 0 ,75); dengan) tujuan/hasil
hasil C, apabila program /kegiatan yang ditetapkan menjadi program dan sasaran jika
program/ha sil penyebab tidak langsung terwujudnya tujuanjhasil memenuhi kriteria sbb:
kegiatan program dan sasaran (nilai 0, 5); - Menjadi penyebab

D. apabila program /kegiatan yang ditetapkan dianggap Iangsung terwuju dnya
tidak cukup untuk mencapai tujuan/hasil program dan tujuanfhasil program
sasaran (nilai 0 ,25); dan sasaran;
E, apabila penetapan program /kegiatan mendahului - Relevan;
(atau tidak disertai dengan) penetapan tujuanyhaeil - Memiliki hubungan
program dan sasaran (nilai 0). sebab akibat

(kausal itas)
- Cu kup untuk

mewujudkan
tujuanj hasil program
dan sasaran dalam
Renstra.

7) Dokumen Renstra AIBICIDIE A, apabila > 90% tujuan j hasil program dan sasaran Kriteria kese1arasan
te1ah se1aras yang ditetapkan te lab selaras (nilai 1); mengacu pada .. kondi si-
dengan Ookumen B, apabila 7 5% < tujuanjhasil program dan sasaran kondisi berikut:
RPJM N yang selara s < 90% (n ilai 0 ,75); - tujuanjhasil program

C, apabila 40% < tujuanjhasil program dan sasaran dan Sasaran-saaaran
yang selaras < 75% (nilai D,S); yang ada di Renstra
D, apabila 10%< tujuanjhasil program dan sasaran meru pakan
yang selaras < 40% Inilai 0,25); tu iuan I hasil orOlrram

r
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E, apabila tujuan/hasil program dan ,sasaran yang dan sasaren-sasaran
selaras < 10% (nilai 0). yang akan diwujudkan

dalam RPJM N;
- Target-target kin erja

Renstra merupakan
breakdown (turunan)
dari target-target
kinerja dalam RPJ MN;

- Sasaran, indikator dan
target yang ditetapkan
dalam Renstra menjadi
penye bab (memiliki
hubungan kausalitas)
terwujudnya
tujuan/hasil program
dan sasaran yang ada di
RPJMN.

8) Dokumen Renstra AIBICIDIE A, apabila Iebih dari 95% tujuan/ hasil program, sasaran Penetapan hal-hal yg
te1ah menetapkan dan indikator Renstra telah mengacu pada se1uruh seharusnya mengacu pada
hal-hal yang kriteria yang ditetapkan (nilai I ); kri teria sbb:
seharusnya B, apabila 80% < tujuanjhasil program , sasaran dan - Mengacu Iselaras
ditetapk an (dal am indikator Renstra telah mengacu pada seluruh kriteria dengan RPJM N
kontrak yang ditetapkan < 95% (nilai 0 ,75); - Mengacu j selaras
kinerjajtugas C, apabila tujuanyha si l program, sasaran dan indikator den gan kontrak kmeDa
fun gsi/latar Renstra tidak men gacu pada isu strategis atau praktik Uika ada)
belakang terbaik (nilai 0 ,5); - Mengacu / selaras
pendirian} D, apabila tujuanyh asil program, sasaran dan indikator denean tuaas dan

\t-'
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Renstra yang mengacu pada seluruh , kriteria yang fungsi
ditetapkan tidak lebih dari 10% (nilai 0 ,25); - menggambarkan core
E, apabila lebih dari 75% tujuan/hasil program, business
sasaran dan indikator Renstra yang d itetapkan tidak - menggambarkan isu
men ggambarkan core business dan isu strategis yang strategis yang
berkembang (n ilai 0). berkembang

- menggambarkan
hubungan kausalitas

- mengacu pada praktik
oraktik terbaik.

c. Irnplementasi 3%
1) Dokumen Renstra A/B/ C/D/E A, apabila lebih dari 95% indikator tujuanjha sil Kriteria Selara s atau

digunakan sebagai program dan sasaran yang ada di Renstra te1ah se1aras (clapat) dijadikan acu an:
acuan dengan indikator ha sil j'capaian program yang ada - Target-target kinerja
penyusunan dalam rencana kinerj a tahunan [nilai 1); jangka menengah dalam
dokumen rencana B, a pabila 80% < kese1arasan indikator tujuan/ ha sil Renstra telah di-
kinerja tahunan program dan sasaran Renstra dengan indikator breakdown dalam

hasil / capaian program dalam rencana kinerja tahunan (selaras dengan] target-
< 95% [nilai O,75); target kinerja tahunan
C, apabila 40% < keselarasan indikator tujuanyha sil dalam rencana kinerja
program dan sasaran Renstra dengan indikator tahunan '.-..
hasilycapaian program dalam re ncana kinerja tahunan • Sasaran-sasaran yang
< 80% (nilai 0 ,5): ada di Renstra
0 , a pabila 20% < keselarasan indikator tujuan/hasil dijadikan ou tco me atau
program dan sasaran Renstra dengan indikator hasil-hasil program
hasil / capaian program dalam rencana kinerj a tahunan yang akan diwujudkan
< 40% [nilai 0 ,25); dalam rencana kineria

't
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E, apabila keselarasan indikator tujuanjhasil program tahunan
dan sasaran Renstra dengan indikator basil / capaian - Sasaran, indikator dan
program dalam rencana kinerja tahunan < 20% [nilai 0). target yang ditetapkan

dalam peren canaan unit
kerja menjad i penyebab
(memiliki hubungan
kau sali tas) terwujudnya
outcome alau hasil -
hasil program yang ada
eli rencana kinerja
tahunan.

Catatan :
pemilihan AIBICIDIE
dengan asumsi indikator
tujuan/hasil program dan
sasaran di Renstra telah
memenuhi kriteria SMARr.

2) Target jangka AIBICIDIE A, apabila target jangka menengah (JM) telah dimonitor Monitoring target [kinerja)
menengah dalam dan memenuhi selu ruh kriteria yang disebutkan jangka menengah mengacu
Ren stra telah dibawab (nilai I ); pada kriteria .. sebagai
dimonitor B, apabila target JM telah dimonitor berdasarkan berikut:
pencapaiannya kriteria yang disebutkan dibawah, namun belum - Terdapat breakdown
sampai dengan seluruh rekomendasi ditindaklanjuti [nilai 0,75); target kinerja jangka
tahun berjalan C, apabila target JM telah dimoni tor dengan kriteria menegah ked alam

tersebut namun tidak ada tindak lanjut terhadap target- target tahunan
rekomendasi yang e1iberikan (n ilai D,S); dan periodik van.

'r
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0 , apabila monitoring target JM dilakukan secara selaras dan terukur;
ins identil , tidak terjadual, tanpa SOP atau mekanisme - Terdapat pihak atau
yangjelas (nilai 0 ,251 ; bagian yang
E, Target JM tidak dimonitor (nilai 01. bertanggungjawab

untuk melaporkan dan
yang memonitor kinerja
secara periodik;

- Terdapat jadual ,
mekanisme atau SOP
yang jelas tentang
mekanisme monitoring
Renstra secara periodik;

- 'Terdapa t dokumentas i
hasil monitoring

- Terdapat tindak lanjut
atas hasil mcnitorinz.

3) Dokumen Renstra A/ B/ C/ D/ E A, apabila Rens tra telah direviu dan hasilnya
telah direviu menunjukkan kondis i yang lebih baik (terdapat inovasi)
secara berkala (nilai 11 ;

B. apabila ada perbaikan tapi masih terdapat kesalahan
dalam perumusan sasaran dan IK (nilai 0 ,75); '.
C, apabila ada perbaikan tapi belu m signifikan [nilai
0, 5);
0, apabila Renstra telah direviu namun tidak ada
perbaikan (nilai 0,2 51 ;
E a nabila Renstra tidak direviu lnilai 01.

2 . Rencana Kinerja Tahunan 20%

Ij-
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a . Pemenuhan 4% ;

1) Dokumen YIT Y, apabila secara formal ada dokumen atau media yang
perencanaan memuat sasaran (kinetjajhasil) , indikator dan target
kinerja tahunan kinerja (bukan kerja) tahunan yang akan dicapai serta
telah disusun strategi (program dan kegiatan) untuk mencapai

sasaran tersebut dan dibuat sebe1um mengejukan
anggaran.:
T, jika rencana kinerja dimaksud tidak menjadi

I prasvarat dalam pengaiuan anggaran.
2) Perjanjian Kinerja YIT Y. apabila terdapat dokumen PK yang secara formal

(PK) telah disusun telah ditandatangani oleh (para) pihak yang
berkepentingan (Sesuai PerMenpan No 53/2014) .

3) PK telah A/B/C/D/E A, apabila lebih dari 95% IKU telah diperjanjikan dalam - PK dikatakan
menyajikan IKU PK K/L/Unit Kerja (nilai I); menyajikan

B, apabila 80%< IKU yang telah diperjanjikan dalam PK (memanfaatkan) IKU
K/L/Unit Kerja < 95% (nilai 0,75); jika tujuanyhasil
C, apabila 40%< IKU yang telah dipeIjanjikan dalam PK program dan atau

_ K/L/Unit Kerja < 80% (nilai 0,5) ; sasaran yang ada dapat
D, apabila 20%< IKU yang telah diperjanjikan dalam PK direpresentasikan
K/L/Unit Kerja < 20% [nilai 0,25); (relevan) dengan - lKU
E, apabila IKU yang telah diperjanjikan dalam PK yang sudah
K/L/Unit Kerja < 20% (nilai 0). diformalkan.

- Kriteria lID berlaku
dengan asumsi IKU
yang diformalkan telah
memenuhi kriteria IKU

\}'
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, yang baik seperti
Spesifik , Dapat Diukur
dan Re1evan dengan
Kinerja Utama KJL atau
Unit Keri a.

4} PK te1ah Y/T Y, apabila dokumen Perjanjian Kinerja dapat diakses
dipublikasikan den gan mudah se tiap saat (misalnya: website resmi K{L

atau media lain yang memungkinkan publik dapat
mengakse s).

5) Rencana Alesi atas Y/T Y, jika Rencana Aksi (RAJ yang dimaksud merupakan
Kinerja sudah ada penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang

ada di Perjanjian Kinerja (PIC) .

b. Kualitas 10%
1) Sasaran telah A/ B/ C/ D/ E A, apabila lebih dari 95% sasaran yang ada di dokumen sasaran dikatakan

berorientas i hasil rencana kinerja tahunan dan di dokumen perjanjian berorientasi hasil dengan
kinerj a telah berorientasi hasil {nilai 1); kriteria sebagai berikut:
B, apabila 80% < sasaran telah berorientas i has il < 95% - berkualitas outcome
[nilai O,75); atau output penting
C, apabila 40% < sasaran telah berorientasi has il < 80% - bukan proses/kegiatan
[nilai 0 ,5); - menggambarkan
D, apabila 20% < sasaran te1ah berorien tasi hasil < 40% kondisi yang
[nilai 0,25); se harusnya atau outpu t
E, apabila sasaran telah beroricntasi hasil < 20% (nilai penting yang ingin
0). diwujudkan

- terkait dengan isu
atratezis orzanisasl.

Il-
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2) Indikator kinerja A/B / C/D/E A, apabila Iebih dari 95% indikator sasaran dan hasil Kriteria SMART-C:
sasaran dan hasil program dalam rencan a kinerj a tahunan dan PK telah - Specific: Tidal<
program (outcome) memenuhi kriteria SMART dan Cukup (SMART-C) [nilai multitafsir
telah memenuhi I); - Measureable: Dapat
kriteria indikator B, apabila 80% c Indikator SMART-C < 95% [nilai 0 ,7 5); diukur, dapat
kinerja yang baik: C, apabila 40% < lndikator SMART·C< 80% (nilai 0 ,5); diidentifikasi satuan

D, apabila 20% < Indikator SMART-C < 40% (nilai O,25); atau parametemya
E, apabila indika tor yang SMART-C < 20% [nilai 0). - Achievable: Dapat

dicapai, re1evan dengan
tugas dan fungsinya
dan dalam kendalinya
(con trollable)

- Relevant: Terkait
langsung dengan
(merepresentasikan) apa
yang akan diukur

- Timebound: Mengacu
alau menggambarkan
kurun waktu tertentu

- Cukup, dari segi
jumlah,

.
nkuran

keberhasilan yang ada
harns cukup
mengindikasikan
tercapainya tujuan,

. sasaran dan hasil
program.
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3) Target kinerja AIBICIDIE A, apabila > 95% target yang ditetapkan dalem rencana Kriteria target yang baik:
ditetapkan dengan kinerja tahunan dan di PK memenuhi seluruh kriteria - Menggambarkan suatu
baik target yang baik (nilai I); tingkatan tertentu yang

B. apabila 80% < target yang memenuhi seluruh kriteria seharusnya dicapai
< 95% (nilai 0 ,75); (termasuk tingkatan
C, apabila 40% < target yang memenuhi se luruh kriteria yang s tandar, generally
< 80% (nilai 0 ,5); accepted)
0 , apabila 20% < target yang memenuhi seluruh kriteria - Selaras dengan
< 40% (nilai 0 ,25); RPJ MN/ Renstra;
E, apabila target yang memenuhi se1uruh kriteria < 20% - Berdasarkan (relevan
(nilai 0). dengan) indikator yg

SMART;
- Berdasarkan basis data

yang memadai; dan
- Berdasarkan argumen

dan perhitungan yang
legis.

4) Kegiatan AIBICID IE A, apabila kegiatan yang ditetapkan memenuhi seluruh Kegiatan dikatakan
merupakan cara kriteria (nilai 1); merupakan cara untuk
untuk men capai B, apabila kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi mencapai (selaras dengan)
sasaran sebagian besar kriteria (nilai 0 ,75); sasaran jika memenuhi

C, apabila kegiatan yan g ditetapkan menjadi penyebab kriteria:
tidak langsung terwujudnya sasaran (nilai 0, 5); - Menjadi penyebab
0 , apabila kegiatan yang ditetapkan dian ggap tidak lan gsung terwujudnya
cuku p untuk mencapai sasaran (n ilai 0 ,25); sasaran ;

. E, apabila kegiatan yang ditetapkan tidal< relevan - Relevan;
dengan pencapaian sasaran (nilai 0) . - Memiliki hubunzan

'r
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, sebab akibat
(kau salitas) ; dan

. Cukup untuk
mewujudkan sasaran
dalam rencana kinerja
tahunan.

5) Dolrumen rencan a AIBICID IE A, jika untuk seluruh sasaran (hasil) yang ditetapkan
kinerja tahunan dalam dokumen rencana kinerja tahunan dapat
tclah selaras diidentifikasikan dengan kegiatan dan anggaran dalam
dengan dokumen dokumen pengajuan anggaran, baik yang bersifat
pengajuan langsung maupun tidak langsung (nilai 1);
anggaran B, jika 80% < sasaran yang tcridentifikasi sampai

kepada anggarannya [langsung dan tidak lan gsung) <
100% (nilai 0,75);
C, jika sasaran hanya dapat dikaitkan dengan anggaran
yang bersifat langsung saja (nilai 0,5);
D, JIka sasaran yang terkait dengan anggaran lan gsung
< 50% (nilai 0,25);
E, jika sasaran atau hasil tidak menjadi prasyara t
alokasi aneearan lnilai 01.

6) Dokume n PK telab AIBICIDIE A, apabila lebih dari 95% sasaran daIarn PK telah kriteria sclaras: ' . c .

selaras dengan selaras dengan tujuanj sasaren Renstra/RKP (nilai l] ; . Sasaran-sasaran yang
Renstra B, apab ila 80% < keselarasan sasaran PK dengan ada di PK merupakan

Renstra /RKP < 95% (nilai 0,75); sasaran-sasaran yang
C, apabila 40% < keselarasan sasaran PK dengan akan diwujudkan dalam
Renstra/RKP < 80% (nilai 0 ,5); Ren etra;
D, apabila 20% < keselarasan sasaran PK dengan - Tarzet -taraet kineria PK

v
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Renstra/RKP < 40% (nilai 0 ,25); , merupakan breakdown
E, apabila keselarasan sasaran PK dengan Renstraf RKP dari target-target
< 20% (nilai 0) . kinerja dalam

Renstra/RKP;
- Sasaran, indikator dan

target yang ditetapkan
dalam PK menjadi
penyebab (memiliki
hubungan kau salitas)
terwujudnya tujuan dan
sasaran yang ada di
Renstra /RKP.

7) Doku men PK telah AIBICIDIE A, apabila lebih dari 95% sasaran dan indikator PK te lah Pene tapan hal-hal yang
menctapkan hal- mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan; (nilai se harusnya mengacu pada
hal yang 1) kriteria sebagai berikut:
se harusnya B, apabila 80% < sasaran dan indikator PK yang telah - Mengacu fselaras
ditetapkan (dalam mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan < 95%; dengan
kontrak (nilai 0,75) RPJMN/RKP/Renstra
kinerja / tugas C, apabila 40% < sasaran dan indikator PK yang telah - Mengacu /selaras
fun gsi) mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan < 80%; dengan kontrak kinerja

(nilai 0,5) atau kontrak "lain yang
D, apabila 20% < sasaran dan indikator PK yang telah pemah dibuat (jika ada)
mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan < 40% - Mengacu jselaras
(ni lai 0 ,25) dengan tugas dan
E, apabila sasaran dan indikator PKyang telah mengacu fungsi
pada seluruh kriteria yang ditetapkan < 20% (nilai 0). - Menggambarkan core

business

~
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, - Menggambarkan ISU

strategis yang
berkembang dan
menj awab
pennasalahan yang
teridentiftkasi saat
prose s perencanaan

- Menggambarkan
hubungan kausalitas,
(menjadi penyebab
terwujudnya tujuan dan
sasaran yang ada di
Renstra /RKP)

- Mengacu pada praktik-
praktik terbaik

- Menggambarkan
keadaan yang
seharusnya terwujud
pada tahun itu
(memperhitungkan
outcome .. '" yang
seharusnya terwujud
dalam tahun yang
bersangkutan akibat
kegiatan tahun-tahun

, sebelumnva.

~
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8) Rencana Aksi atas A/ B/ C/ D/ E A, apabila lebih dari 95% larget kinerja dalam Rencana a tau Perjanjian
Kinerja telah rencana!perjanjian kineIja tahunan te lah (dapat) Kinerja Tahunan harns
mencantumkan dijabarkan Iebih lanjut menjadi target periodik dalam dapat dimanfaatkan dalam
target seeara Rencana Aksi (RA) (nilai I); (selaras dengan] Rencana
periodik atas B, a pabila 80% < kes elarasan target PK dengan target Aksi yang Iebih detail.
kinerja periodik dalam RA < 95% (nilai 0,75); Keselarasan tersebut

C, apabila 40% < keselarasan target PK dengan target terwujud jika capaian
periodik dalam RA < 80% (nilai 0,5); target RKT/PK terkait
D, apabila 20% < keselarasan target PK dengan target dengan (disebabkan oleh )
periodik dalam RA < 40% (nilai 0,25); ca paian target-target RA.
E, apabila keselarasan target PK dengan target periodik Atau antara RKT/PK
dalam RA< 20% (nilai 0). memiliki hubungan

kausalitas denzan RA.
9) Rencana Aksi atas Y/T Cu kup jelas.

kinerja telah
mencantumkan
sub kegiatan/
kcmponen rinci
setiap periode
yangakan
d ilakukan dalam '.

rangka mencapai
kin erja

c. Implementasi 6%

I}-
http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 53 -

No. Uraian Pertanyaan Bobot Indikator Penilaian Keterangan

I) Dokumen rencana Y/T Y, Jika target-target kinerja sasaran d,alam reneana
kinerja tahunan kinerja tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan
dimanfaatkan dan pengaloksian anggaran
dalam T. Jika target-target kinerj a sasaran dalam rencana
penyusunan kinerja dimaksud tidak menjadi prasyarat dalam
anO'~aran I oenzaiuan anzearan.

2) Target kinerja A/B / C/D/E A, apabila terdapat bukti yang eukup bahwa Kriteria pemanfaatan target
yang dipeljanjikan pemanfaatan PK yang ditandatangani memenuhi kinerja untuk mengukur
telah digunakan seluruh kriteria yang ditetapkan (nilai 1); keberhasilan;
untuk mengukur B, apabila terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang - [Capaian) target kinerja
keberhasilan ditandatangani dijadikan dasar untuk mengukur dan dijadikan dasar untuk

menyimpulkan keberhasilan maupunkegagalan (nilai memberikan
0,75); penghargaan (reward);
C. apabila terdapa t bukti yang cukup bahwa PK yang - [Capaian] target kinelja
ditandatangani telah diukur dan hasil pengukuran telah dijadikan dasar untuk
diketahui oleh atasan (pemberi amanah) (nilai 0,5); memilih dan memilah
D, apabila PK yang ditandatangani sebatas telah yang berkinerj a den gan
dilakukan monitoring [nilai 0,25) yang kurang (tidak)
E, apabila terhadap PK yang ditandatangani tidak berkinerja;
dilakukan pengukuran atau monitoring (nilai 0). - [Capaian] target kinerja

digunakan sebagai cara
u n tuk menyimpulkan
atau memberikan
predikat (book, cukup,
kurang, tercapai, tidak
tercapai, berhasil , gagal,
dlll suatu kondisi atau

Ir
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, keadaan.

3) Rencana Aksi atas A/ B/C/ D/E A, apabila monitoring kinerja telab memenuhi seluruh Monitoring pencapaian
Kinerja telah kriteria yang ditetapkan (nilai 1); target periodik dengan
dimonitor B, apabila monitoring dilakukan sesu ai kriteria , kecuali kriteria sebagai berikut:
pencapaiannya penerapan reward and punishment (nilai 0 ,75) ; - Capaian target dalam
secara berkala C, apabila monitorin g dilakukan terbata s pada rencana aksi secara

penyerahan atau pengumpu lan hasil pengukuran periodik (minimal setiap
capaian kinerj a (nilai 0,5); 3 bulan) dipantau
D, apabila pengukuran capaian kinerja periodik tidak kemajuannya;
lebib dari 80% (nilai 0 ,25); . Setiap ada deviasi
E, apabila monitoring atau pengukuran capaian target segera dilakukan
periodik<50% (nilai 0). analisis dan dicarikan

altematif solusinya;
- Terclapat mekanisme

yang memungkinkan
pimpinan untuk
mengetahui progress
kinerja yang terbaru (up
dated performance]

- Terdapat mekanisme
dan implementaei
reward and punishment
ter hadap keberhas ilan
atau kegagalan
pencapain target
kineria .

IJ-'
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Rencana Aksi
telah
dimanfaatkan
dalam pengarahan
dan
pengorganisasian
kegiatan

Bobot

A/ B/C/D/E
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A, apabila pemanfaatan RA telah memenuhi seluruh
kriteria yang ditetapkan (nitai 1);
8 , apabila pemanfaatan RA memenuhi kriteria yang
ditetapkan kecuali hal terkait dengan otorisasi dan
eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan [nilai
0,75) ;
C, apabila pemamfaatan RA terbatas pada pe laporan
atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata
se lanju tnya (nilai 0 ,5);
0 , apabila capaian RA tid ak berpengaruh terhadap
penilaian atau penyimpulan capaian kinerja (nHai O.25);
E, apabila target- target dalarn RA yang disusun memiliki
keselarasan < 50% dari target-target kinerja dalam PK
(nilai 0).

Keterangan

Pe manfaatan rencana aksi
dalarn pengarahan dan
pengorganisasi an kegiatan
me lipu ti kriteria sebagai
be rikut:
- Target-t arget dalam

rencana aksi dijadikan
dasar (acuan) un tuk
(memulai) pelaksanaan
setiap kegiatan;

- Target-target kinerja
dalam re ncana aksi
dijadikan acuan untuk
mengevaluasi capaian
ou tput-ou tpu t kegiatan;

- Target-target kinerja
dalam rencana aksi
dijadikan alasan untuk
memberikan otori sasi
dan eksekusi
diteruskan "'" atau
ditundanya suatu
kegiatan

- Terdapat hubungan
yang logis antara setiap
ou tput kegiatan dengan
sasaran (outcome) yang

\l-
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, akan dicapai.

5) Perj anjian Kinerja AIBICIDIE A, apabila Iebih dari 95% targe t kinerja dalam Kriteria keselarasan
telah rencanaj'perjanjian kinerja tahunan telah (dapa t) perjanjian kinerja atasan
dimanfaatkan dijabarkan lebih lanjut menjadi target kinerja eselon III de ngan bawahan:
untuk dan IV (nilai 1); . Target-target kinerja
penyusu nan B, apabila 80% < keselarasan target PK den gan target dalam PK atasan telah
(identiftkasi) kinerja eselon III dan IV < 95% (nilai 0,75); di-breakdown dalam
kinerja sampai C, apabila 40% < keselarasan target PK dengan target [selaras dengan) target-
kepad a tingkat kinerja eselon III dan IV < 80% (nilai 0,5); target kinerja bawahan
eselon III dan IV 0, apabila 20% < keselarasan target PK dengan target (eselon III dan IV).

kinerja eselon III dan IV < 40% [nilai 0 ,25); . Sasaran, indikator dan
E. apabila kese1arasan target PK dengan target kine rja target kinerja bawahan
eselon III dan IV< 20% [nilai OJ . [eselon III dan IV)

menjadi penyebab
(memiliki hu bungan
kausalitas) terwujudnya
outcome atau hasil -
hasil program yang ada
di PK atasan.

Cata tan :
pemilihan AIBICIDIE
dengan asu msi indikator
saearanyhasil program di
PK atasan telah memenuhi
kriteria SMART.

B. Pen zukuran Kineria 25%
a . Pemenuhan 5%

It-http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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21

3)

Pertanyaan

Telah terdapat
indikator kinerja
utama IIKU)
sebagai ukuran
kinerja seeara
formal
Telah terdapat
ukuran kin erja
tingkat eseIon III
dan IV sebagai
tu ru nan kinerja
atasannya

Terdapat
mekanisme
pengumpulan data
kineIja

Bobot

Y/T

A/B/C/ D/ E

A/B/ C/D/E

·""""""MENTERIKEUANGAN
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Y, apabila Kementerian telah memiliki Indikator Kinerj a
Utama (IKU) level Kementerian dan level unit kerja yang
telah ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan
pimpinan.

A, apabila lebih dari 95% eselon III dan IV telah mcmiliki
ukuran kinerj a yang terukur sebagai turunan dari
kinerja alasan; (nilai 1)
B, apabila 80% < eselon III dan IV yang memiliki ukuran
kinerja yang terukur sebagai turunan dari kinerja
a lasan < 95%; (nilai 0,75)
C. apabila 40% < eselon III dan IV yang memiliki
ukuran kineIj a yang tcrukur sebagai tu runan dari
kinerja atasan < 80%; (nilai 0 ,5)
D, apabila 20% < eselon III dan IV yang memiliki ukuran
kinerja yang terukur sebagai turunan dari kinerja
atasan < 40%; (nilai 0,25)
E, apabila eselon III dan IV yang memiliki ukuran
kinerja yang terukur sebagai turunan dari kinerja
atasan< 20% Inilai 0),
A, apabila mekanisme pengumpu lan data kinerja
memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan [nilai 1)
B, apabila mekanisme pengumpulan data kin erja
memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali penanggung
jawab yang jeIas {nilai 0,7 51
C, a pabila > 50% capaian (realisa si) kinerj a dapat

Keterangan

•
Mekanisme pengumpulan
da ta yang memadai dengan
kriteria se bagai be rikut:
- Terdapat pedoman atau

SOP tentang
penzumpulan data

'r
http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id



MENTERIKEUANGAN
REPUBLIKINDONESIA

- 58 -

No. Uraian Pertanyaan Bobot Indikator Penilaian Keterangan

diyakini validitas datanya (n ilai 0 ,5) kinerja yang up to date;
OJ apabila realisas i data kinerja kurang da pat diyakini - Ada kemudahan untuk
validitasnya (validitas sumber data diragukan) (n ilai menelusuri sumber
O,25) datanya yang valid ;
E, apabila realisasi data kinerja tidak dapat d iverifikasi - Ada kemudahan untuk
(nilai OJ. mengakses data bagi

pihak yang
berkepentingan ;

- Terdapat
penanggungjawab yang
jelas ;

- Jelas waktu delivery-
nya;

- Terdapat SOP yang
je las j ika terjad i
kesalahan data.

4) Indikator Kinerja Y/T Y, apabila dokumen yang memuat lndikator Kinerja
Utama telah Utama dapat diakses dengan mudah se tiap saat
dipublikasikan (misalnya: webs ite resmi K/L).

b. Kualitas 12,5% .. •
I) IKU telah A/B/ C/ D/ E A, apabila Iebih dari 95% IKU telah memenuhi kriteria; Kinerja utama merupakan

memenuhi kriteria (nilai I); hasil kerja yang
indikator yang B, apabila 80% < IKU yan g te1ah memenuhi kriteria < menggambarkan mandat
baik 95%; (nilai O,75); dati ins tansi yang

. C, apabila 40% < IKU yan g telah memenuhi kriteria < bersangkutan ,
80%' (nilai 0 5); menggambarkan prioritas

~
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D, apabila 20% < lKU yang telah memenuhi kriteria <
40% (n ilai 0 ,2 5);
E, apabila lKU yang telah memenuhi kriteria < 20%
(nilai 0).

Keterangan

instansi serta menjadi
al asan keberadaan instansi
tersebut.
Kriteria minimal IKU yang
baik a dalah relevan dan
dapat diukur
[measureable].
Indikator dikategorikan
relevan apabila:
• terkait langsung dengan

kineJja (sasaran) utama
atau kondisi yang akan
diukur

- Mewakili (representatil)
kin erj a (sasaran) utama
atau kondisi yang akan
diwujudkan

. IKU mengindikasikan
{mencenninkan)
terwujudnya Kinerj a
Utama a tau " sasaran
strategis yang
ditetapkan.

Indikator dikategorikan
dapat diukur apabila:
- jelas satuan ukurannya;
- Iormu lasi perhitungan

'r
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, dapat diidentifikasi
- cara perhitungannya

disepakati banyak
pihak.

2) IKU telah cukup A/ B/ C/D/E A, apabila lebih dari 95% IKU yang ditetapkan telah a. Kriteria cukup jika:
untuk mengukur cukup untuk mengukur atau menggambarkan sasaran Representatif [alat ukur
kinerja atau kondisi yang akan diwujudkan (nilai I) yg mewakili} untuk

B. apabila 80% < IKU yang cu kup < 95% (nilai 0,75) mengukur kinerja yang
C, apabila 40% < lKU yang cukup < 80% (nilai 0,5) seharusnya; Jumlahnya
0, apabila 20% < IKU yang cu kup < 40% (nilai 0 ,25) memadai utk
E, apabila lKU yang cukup < 20% (nilai 0 ). menyimpulkan

tercapainya kondisi
yang seharusnya
(kinelja utamanya).

b. Kinerja (kondisi) yang
seharusnya mengacu
pada kriteria sebagai
berikut:
- Mengacu / selaras

dengan tugas dan
fungsi •

- menggambarkan
co re business
(se suai karakteris tik
organisasi)

- menggambarkan
keunikan / sifat khas

~
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, yang
membedakannya
dengan
organisasij unit
kerja lain

- menggambarkan isu
strategis yang
berkembang

- menjawab
permasalahan yang
teridentifikasi (di
organisasi/ dae rah)

- menggambarkan
kearifan lokal

- mengacu pada
praktik-praktik
terbaik.

3) Ukuran [Indikator) A/B/ C/ D/E A, apabila Iebih dari 95% indikator yang ditetapkan 8 . Kriteria minimal IKU
kinerja eselon III telah memenuhi kriteria (nilai I) yang baik ada!ah
dan IV te lah , B, apabila 80% < indikator yang ditetapkan yang telah re1evan dan dapat
memenuhi kriteria memenuhi kriteria < 95% (n ilai 0 ,75) diukur [mea sureable].
indikator kinerja C. apabila 40% < indikator yang ditetapkan yang telah b. Relevan jika: terkait
yang baik memenuhi kriteria < 80% (nilai D,S) langsung dengan

0 , apabila 20% < indikator yang ditetapkan yang telah kinerj a (sasaran) utama
memenuhi kriteria < 40% (n ilai 0 ,25) atau kondisi yang akan
E, apabila indikator yang ditetapkan yang te1ah diukur, Mewakili
memenuhi kriteria < 200/; Inilai 0). lrepresentatif kineri a

y
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• [sasaran] utama atau
kondisi yang akan
diwujudkan, IKU
mengindikasikan
(mencenninkan)
terwujudnya Kinerja
Utama atau sasaran
strategis yang
ditetapkan

c. Dapat diukur jika: jelas
satu an ukurannya;
formula si perhitungan
dapat diidentifikasi;
cara perhitungannya
disepakati banyak
pihak.

4) Sudah terdapat AIBICID IE A, apabila lebih dari 95% individu telah memiliki Keselarasan IKU:
ukuran (indikator) indikator (alat ukur) yang menggambarkan keselarasan a . IKU individu
kinerja individu kin erja dengan IKU atasannya (nilai I) merupakan breakdown
yang mengacu B, apabila 80 % < individu yang telah memiliki dari IKU atasannya ;
pada IKU unit keselarasan indikator (alat ukur) kin erja < 95% [ni lai b. IKU individu- menjadi
kerja 0 ,751 penyebab (me miliki
organisasil atasan C, apabila 40% < individu yang telah memiliki hubungan kau salitas)
nya keselarasan indikator (alat ukur) kinerja < 80% (nilai terwujudnya kinerja

a,S) utama atasannya .
D, apabila 20% < individu yang telah memiliki
keselarasan indika tor falat ukurl kineri a < 40% Inilal

\'
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Pengukuran
kinerja su dah
dilakukan secara
berjenjang

Bobot

AIBIC ID IE
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0,25) ,
E, apabila individu yang telah memiliki kese1arasan
indikator (alat ukur) kineIja < 20% (oilai 0).

A. apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan sampai
ke tingkat individu dengan memenuhi kriteri a
sebagaimana disebutkan dibawah (nilai 1)
B. apabila pengukuran kinerja su dah dilakukan
terhadap selu ruh pejabat struktu ral dengan memenuhi
kriteria se bagaimana disebutkan [nilai 0 ,75)
C. apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan sampai
kepada eselon II dengan memenuhi kriteria
sebagaimana disebutkan (nilai 0 ,5)
D, apabila pengukuran kinerja dilakukan hanya sampai
ke eselon I yang rnenyusun PK (nilai 0 ,25)
E, apabila tidak ada pengukuran kinerj a yang
beIj enjang atau pengukuran kineIja setiap jenjang tidak
menggambarkan relevansi atau tidak ada hubungan
kausalitas antara tiap jenjangnya (nilai OJ

Keterangan

Pengukuran berjenjang
memenuhi kriteria sebagai
berikut:
- Indikatcr-indikator yang

ada sudah SMART-C
dan cukup

• terdapat alur
penjenjangan kinerja
yang jelas mulai dari
pimpinan sampai
dengan staf operasional
(individu) ;

- Setiap jenjang atau
tingkatan memiJiki
indikator kinerja
SMART·C yang formal

• se tiap jenjang atau
tingkatan .. memiliki
target-target terukur

- terdapat hubungan
kausalitas antara setiap
jenj ang atau tingkatan

- Terdapat pengukuran
kineria oada setiao

't'
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, jenjangnya
- Hasil pengukuran dapat

diverifikasi atau
ditelusuri sampar ke
surnbemya

- Hasil pengukuran
berjenjang tersebut
sudah divalidasi ..

6} Pengumpulan data AIBICIDIE A, a pabila lebih dari 95% data (capaian) kinelja yang Pengumpulan data kinerja
kinerj a dapat dihasilkan dapat diandalkan (nilai 1) da pat dianda1kan:
diandalkan B, apab ila 80% < data (capaian) kinerja yan g dapat - Informasi capaian

dianda1kan < 95% (nilai 0 ,75) kinetja berdasarkan
C, apabila 40% < data [capaian] kinerja yan g dapat fakta sebenamya atau
diandalkan < 80% (nilai 0 ,5) bukti yang memadai
D, apabila 20% < data (capaian) kineIja yan g dapat dan dapat
dianda1kan < 40% (nilai 0 ,25) dipertanggungjawabkan
E, apabila data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan - Data yang dikumpulkan
< 20% [nilai OJ. didasarkan suatu

mekanisme yang
memadai atau
terstruktur " miaalnya
[dhi Manual IKU) (jelas
mekanisme
pengumpulan da tanya ,
srapa yg
men gumpulkan data,
mencatat dan sla na ve

If'
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, mensupervisi, serta
sumber data valid);

- Data kin erja yang
diperoleh tepat waktu;

- Data yang dikumpulkan
memiliki tingkat
kesalahan yang
minimal.

7} Pengumpulan data Y/T Y. apabila seluruh target yang ada dalam Rencana Aksi
kinerja alas telah diukur realisasinya . secara berkala
Rencana Aksi (bulanan/triwulanan/ semes ter).
dilakukan seeara
berkala {setiap
bulanytriwulan /
semester}

8) Pengukuran Y/T Y, apabila pengukuran kinerja telah dilakukan seeara
kinerja sudah beIjenjang mulai dari star, manajerial sampai kepada
dikembangkan pimpinan teringgi dan tingkat instansi dan pengukuran
menggunakan tersebut menggunakan bantuan teknologi sehingga
teknologi capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi seeara
informasi lebih teoat dan ceoat. " <

c. Implementasi 7,5%

I}
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I) IKU telah A/ B/ C/ D/ E A, apabila lebib dari 95% IKU yang ditetapkan telah Kriteria dimanfaatkan
dimanfaatkan dimanfaatkan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam dokumen
dalam dokumen- (nilai I) perencanaan dan
dokumen B. apabila 80% c IKU yan g telah dimanfaatkan < 95% penganggaran:
perencanaan dan (nilai 0 ,75) - dijadikan alat ukur
penganggaran C, apabila 40% < IKU yang telah dimanfaatkan < 80% pencapaian kondisi

(nilai 0 ,5) jangka
D, apabila 20% < lKU yang telah dimanfaatkan < 40% menengahf sasaran
(nilai 0 ,25) utama dalam dokumen
E, apabila IKU yang telah dimanfaatkan < 20% [nilai 0). Ren cana Kinerja Jangka

Menengah, Rencana
KineIja Tahunan,
Penganggaran dan
Peljanjian Kinelja

- dijadikan a1at ukur
tercapainya ou tcome
atau hasil-hasil
program yang
ditetapkan dalam
dokumen anggaran
fRKAI . . •

\r
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2) Hill dapat A/B/C/D/E A, apabila terdapat bukti yang cukup bahwa capaian
dimanfaatkan IKU dimanfaatkan sepenuhnya sebagaimana kriteria
untuk penilaian yang dite tapkan (nilai I );
kinerja B, apabila penilaian kinerj a didasarkan pacta capaian

IKU minimal 80% (nilai 0,75);
C, apabila penilaian ki n erj a didasarkan pada capaian
IKU minimal 40% (nilai 0,5);
D, apabila penilaian kinerja didasarkan pacta capaian
IKU minimal 20% (nilai 0,25);
E, apabila hasil pengukuran lKU tidak berdampak
a ceoun bazi entitas Inilai 01 .

3) Hasil pengukuran A/ B/C/D/E A, Jika se luruh jabatan setingkat eselon IV keatas telah hasil pengukuran
(capaian) kinerja menerima reward .& punishment yang sebanding dikatakan terkait dengan
mulai dati (terkait) dengan hasil pengukuran (capaian) kinetjanya reward & punishment
setingkat eselon IV (nilai I ); apabila terdapat perbedaan
keatas telah B. Jika 80% < pejabat yg memiliki keterkaitan capaian (dapat diidentifikasi)
dikaitkan dengan dengan reward & punishment-nya < 100% (nilai 0,75); tingkat reward &
(dimanfaatkan C. Jika 40% < pejabat yg memiliki keterkaitan capaian punishment antara:
sebagai dasar dengan reward & punishment-nya < 80% (nilai 0,5) ; - pejabatjpegawai yang
pemberian) reward D, Jika 20% < pejabat yg memiliki keterkaitan capaian berkinerja dengan yang
& punishment dengan reward & punishment-nya < 40% (nilai 0 ,25); tidak berkinerja, (tidak

E, J ika capaian kinerja tidak memiliki keterkaitan jelas kinerj anye]
dengan reward & punishment-nya (nilai 0). - pejabat j pegawai yang

mencapai target dengan
yang tidak mencapai
target

- oeiabat / neaawai vane

'V
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selesai tepat waktu
dengan yang tidak tepat
waktu (tidak selesai)

- pejabatjpegawai dengan
capaian diatas standar
denzan van. s tandar.

4) lKU te1ah direviu AIBICIDIE A, apabila lKU telah direvisi dan hasilnya menunjukkan
secara berkala kondisi yang lebih baik (inova tif) Inilai 1)

B, apabila lKU telah direviu secara berkala dan hasilnya
masih relevan dengan kondisi saat ini [nilai O,7 5J
C,' apabila IKU telah direviu, ada upaya perbaikan
namun belum ada perbaikan yang signifikan [nilai D,S)
0 , apab ila IKU telah direviu [nilai 0 ,25)
E Tidak ada reviu fnilai 01.

5) Pengukuran AIBICIDIE A, apabila se luruh hasil pengukuran Rencana Aksi (RA) Kriteria digunakan untuk
kinerja atas telah dimanfaatkan sebagaimana kriteria yang pengendalian dan
Rencana Aksi ditetapkan [nilai 1) pemantauan:
digunakan untuk B, apabila (rekomendasiJ hasil pengukuran rencana aksi - Hasil pengukuran RA
pengendalian dan te lah ditindaklanjuti minimal 80% [nilai 0 ,75) menjadi dasar untuk
pemantauan C, apabila (rekomendasi) hasil pengukuran rencana aksi menyimpulkan
kinerja secara te lah ditindaklanjuti minimal 40% [nilai 0 ,5) kemajuan (progre ss)
berkala D, apabiia hasil pengukuran sebatas hanya untuk kinerja

menyimpulkan (tidak sampai mempengaruhi strategi) - Haeil pengukuran RA
(nilai 0 ,25 ) menj adi dasar
E, apabila hasil pengukuran RA tidak ditindaklanju ti (ditindaklanjuti) untuk
[nilai 0). mengambil tindakan

faction} dalam ranzka

~
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mencapai target kinerja
yang ditetapkan

- Hasil pe ngukuran RA
menjadi dasar
(ditindakl anju ti) untuk
menyesuaikan s trategi
untuk mencapai tujuan
dan sasaran.

C. Pelaooran Kineria 15%
a Pemenuhan 3%

I) Laporan KineIja Y/T cukup jelas.
telah disusun

2) laporan KineIja Y/T Y. jika laporan kineIja disampaikan sesaui dengan batas
telah disampaikan waktu yang ditetapkan (bulan Februari) .
tepat waktu

3) Laporan Kinerja Y/T Y, jika laporan kineIja dapat diakses dengan mudah
telah setiap saat (misalnya melalui website resmi K/Latau
dipublikasikan media lain yang dapat diakses seeara mudah oleh

I nublikl.
4) Laporan Kinerja Y/T Cukup Jelas.

telah di sertai
pemyataan telah
direviu oleh API?

'r
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5) Laporan Kinerja AlBICIDl E A. apabila lebih dari 95% capaian yang disajikan bersifat IKU yang disajikan harue
menyajikan Kinerja Utama (IKU) (nilai I); mengacu kepada kriteria
informasi B, apabila 80% < capaian yang disajikan bers ifat Kinerja IKU yang baik yaitu SMART
mengenai Capaian Utama (IKU) < 95% (nilai 0,75); dan menggambarkan
IKU C, apabila 40% < capaian yang disajikan beraifa t Kinerja kinerja utama yang

Utama (Uill) < 80% [nilai 0 ,5); seharuanya, dengan
D. apabila 20% < capaian yang disajikan beraifat Kinerja mengacu pada kriteria
Utama (IKU) < 40% (nilai 0, 25); sebagai berikut:
E, apabila capaian yang disajikan bcrsifat Kinerja · sesuai dengan tu gas
Utama (IKU) < 20% (nilai 0). dan fungsi

· menggambarkan core
business

· mempertimbangkan isu
strategis yang
berkembang

· menggambarkan
hubungan kau salitas
(antara outcome -
outpu t - process - inpu t)

· mengacu pada praktik-
oraktik terbaik.

b . Penyajian Informasi 7 ,5%
Kineria
I) Laporan Kinerja AIBICIDIE A, apabila lebih dari 95% sasaran yan g disampaikan Informaei Laporan Kinerja

menyajikan dalam Laporan Kinerja berorientasi outcome (nilai 1) ; berorientaai outcome
informasi B, apabila 80% < sasaran outcome dalam Laporan artinya:
pencapaian Kinerja < 95% [nilai 0, 75); · Informas i yang

't-

-I
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sasaran yang C, apabila 40% < sasaran outcome dalam Laporan disajikan d alam
berorientasi Kinerja c 80% (nilai 0,5); Laporan Kinerja
outcome 0, apabila 20% < sa saran outcome dalam Laporan menggambarkan hasil-

,Kinerja < 40% (nilai 0,25); hasil (tennasuk output-
E, apabila sasaran outcome dalam Laporan Kinerja < output penting) yang
20% (nilai 0). telah dicapai dan

seharusnya tercapai
sampai dengan saat ini

- Laporan Kinerja tidak
hanya berfokus pada
in formasi tentang
kegiatan atau proses
yang telah dilaksanakan
pada tahun yang
bersangkutan

- Laporan Kinerja tidak
berorientasi hanya pada
informasi tentang
realisasi seluruh
anggaran yang telah
digunakan.

2) Laporan Kinerja A/B/C/D/E A, apabila Iebih dan 95% capaian yang disajikan bersifat
menyajikan kinerja yang dijanjikan j disepakati dalam PeIjanjian
infonnasi Kinerja (PK) (nilai 1);
mengenai kinerja B, apabila 80% < capaian yang disajikan bersifat kineIja
yang te lah yang dijanjikan dalam PK < 95% (nilai 0 ,75) ;
diperianiikan C a pabila 40% < ca paian vana disaiikan bersifat kineria

'!-'
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yang dijanjikan dalam PK < 80% (nilai 0,5);
D. apabila 20% < capaian yang disajikan bersifat kinerja
yang e1ijanjikan dalam PK < 40% (nilai 0 ,25);
E. apabila capaian yang disajikan bersifat kinerja yang
diianiikan dalam PK < 20% lnilai 01.

3) Laporan Kinerja AIBICIDIE A, apabila Laporan Kinerja menyajikan lebih dati 95% menyajikan evaluasi dan
menyajikan sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya analisis mengenai capaian
evalu asi dan beraifat kinerja (outcome). bnkan proses (nilai I) kinerja , artinya:
analisis mengenai B, apabila 80% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis Laporan Kinerja
capaian kinerja capaiannya bersifat kinerj a (outcome). bukan proses < menguraikan hasil evaluasi

95% (nilai 0,75); dan analisis tentang
C, apabila 40% < sasaran yang dievaluas i dan dianalisis ca paian-capaian kinerja
capaiannya bersifat kinerj a (outcome). bukan proses .( outcome atan output
80% (nilai 0 ,5); penting, bukan hanya
D. apabila 20% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis proses atan reali sasi
capaiannya bersifat kinerja (outcome). bukan proses < kegiatan-kegiatan yang ada
40% (nilai 0 ,25); eli dokumen anggaran
E, apabila sasaran yang dievaluasi dan dianalisis (D1PA).
capaiannya bersifat kinerja (outcome). bukan proses <
20% lnilai 01.

4) Laporan Kinerja AIBICIDIE A, apabila Laporan Kinerja menyajikan selu ruh Pembandingan yang
menyajikan pembandingan sebagaimana yang tercakup dalam memadai , mencakup:
pembandingan kriteria dibawah (nilai 1); · Target vs Realisasi ;
data kinerja yan g B, Laporan KineIja menyajikan seluruh pembandingan · Realisasi tahun berjalan
memadai antara sebagaimana yang tercakup dalam kriteria dibawah , vs realiaasi tahnn
realisasi tahun ini kecuali pemban dingan dengan standar nasional [nilai se belumnya;
dengan realisasi 0,75); · Realisasi samoai

~
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tahun sebelumnya C, apabila Laporan Kinerja hanya mcnyajikan dengan tahun berjalan
dan pembandingan Realisasi vs Target dan Kinerja tahun vs target jangka
pembandingan berjalan vs kinerja tahun sebelumnya (nilai a,S); menengah;
lain yang D, apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan - Reali sasi atau capaian
diperlukan pembandingan Realisa si vs Target (nilai 0,25) tahun belj alan

E, apabila tidale ada pembandingan data kinerja dibanding standar
(capaian sasaran) (nilai 0); nasional atau RPJMN;

- Realisasi atau capaian
organisasi/ instansi
dibanding realisasi atau
capaian
organisasi/ instansi
sejenis yang se tara atau
sekelas.

5) Laporan Kinerja A/B/ C/D A, Jika besaran efisiensi yang terjadi dapat
menyajikan dikuantifikasikan (nilai I) ;
infonnasi tentang B, Jika hanya berupa info tentang efisiensi yang telah
analisi s efisiensi dilakukan (nilai O,67);
penggunaan C, Jika hanya herupa info tentang upaya efisiensi yang
sumher daya dilakukan . (nilai 0 ,33);

D Jika tidale ada infonnas i tentang efisiensi.Inilai 01.
6} Laporan Kinerja A/ B/ C/ D/ E A, apabila Laporan Kinerj a mampu mcnyajikan

menyajikan infonnasi keuangan yang terkait langsung dengan
infonnasi se1uruh pencaparan sasaran (outcome) (nilai I)
keuangan yang B, apabila Laporan Kinerja mampu menyajikan
terkait dengan informasi keuangan atas > 80% sasaran (nilai 0 ,75)

I oencanaian C aoabila Laooran Kineria hanva menvaiikan informasi

\l
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sasaran kinerja keuangan atas > 50% sasaran (nilai 0 ,5)
instansi 0, apabila Laporan KineIja hanya menyajikan realisasi

keuangan atas < 50% sasaran (nilai 0 ,25)
E, apabila tidak ada informasi keuangan yang dapat
dikaitkan dengan sasaran atau kinerja tertentu [nilai O).

7) Informasi kinerja AIBICIDIE A, apabila lebih dari 95% realisasi kinerja dapat Dapat diandalkan dengan
dalam Laporan diandalkan sesuai dengan kriteria (nilai I) ; kriteria:
Kinerja dapat B, apabila 80% < keandalan data realisasi kinerja < 95% · datanya valid
diandalkan (nilai 0,75); · dapat ditelusuri

C,' apabila 40% < keandalan data realisasi kinerja < 80% kesumber datanya
(ni lai O,S); - diperoleh dari sumber
0, apabita 20% < keandalan data realisasi kinerja < 40% yang kompeten
(nHai 0 ,25) ; · dapat diverifikasi
E, apabila kean dalan data realisasi kinerja < 20% (nitai · konsisten.
01-

c. Pemanfaatan 45%
I) Informasi kinerja Y/T Y, jika informasi kinerja dalam laporan kinerja dapat Is tilah dapat dimanfaatkan

telah digunakan dimanfaatkan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP. sangat terkait dengan
dalam kualitas inforrnasi kinerja.
pelaksanaan Jika capaian bobot kualitas
evaluasi informasi kinerja (C.b)
akuntabilitas kurang dari 60%, maka
kinerja informasi kinerja dianggap

tidak dapat dimanfaatkan
(tidak bermanfaatl .

V--
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2) Informasi yang AIBICIDIE Pemilihan A, B, C, 0 , a tau E didasarkan pada telah digunakan dalam
disajikan telah professional judgement evaluator, dengan tetap perbaikan perencanaan,
digunakan dalam memperhatikan kriteria yang ditetapkan. artinya:
perbaikan Sebagai ilustrasi: Laporan Kinerj a yang
perencanaan A, apabila pemanfaatan bersifat eks tensif dan disusun sampaJ den gan

menyeluruh (nilai I) ; saat ini telah berdampak
B, apabila pemanfaatan bersifat ekstens if namun belum kepada perbaikan
menyeluruh (sebagian) (nilai 0,75); perencanaan, baik
C, apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian (nilai perencan aan jangka
0,5) ; menengah, tahunan
0 , apabila kurang dimanfaatkan (nilai 0,25); m aupun dalam penetapan
e, apabila tidak ada pemanfaatan [nilai 01. a tau peIjanjian kinerj a

Ivane: disusun.
3) lnformasi yang AIBICIDI E Pemilihan A, B, C, 0 , a tau E didasarkan pada telah digunakan untuk

disajikan telah professional judgement evaluator, dengan tetap menilai dan memperbaiki
digunakan untuk memperhatikan kriteria yang ditetapkan. pelaksanaan program dan
menilai dan Sebagai ilu strasi: kegiatan, artinya:
memperbaiki A, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan informasi yang disajikan
pelaksanaan menyeluruh (nilai 1); dalam Laporan KineJja
program dan B, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum telah mengakibatkan
kegiatan menyeluruh (sebagian) (nilai 0,75); perbaikan dalam
organisasi C, apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian (nilai pen gelolaan program dan

0 ,5); kegiatan dan dapat
0, apabila kurang dimanfaatkan (nilai 0 ,25); menyimpulkan
E, apabila tidak ada pemanfaatan (nilai 0). keberhasilan atau

kegagalan program secara
terukur.

If-
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4) Informasi yang AIBICIDIE Pemilihan A, B, C, 0 , atau E didasarkan pada telah digunakan untuk
disajikan telah professional judgement evaluator, dengan tetap peningkatan kinerj a ,
digunakan untuk memperhatikan kriteria yang ditetapkan. artinya:
peningkatan Sebagai ilustrasi: terdapat bukti yang cukup
kinerja A, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan bahwa inforrnasi dalam

menyeluruh (nilai I) ; Laporan Kinerja ( tennasuk
8, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum Laporan Kinerja tahun
menyeluruh (sebagian) {nilai 0,75); sebelu mnya) telah
C, apabila pemanfaatan hanya bersifat se bagian (nitai digunakan urrtuk
0 ,5); perbaikan capaian kinerja
0 : apabila kurang dimanfaatkan (nilai 0,25); organisasi yang Iebih book
E aoabila tidak ada oemanfaatan Inilai 01. oeriode berikutnva.

D. Evaluasi Internal 10%
a. Pemenuhan 2%

1) Terdapat pedoman YIT Cukup J elas.
evaluasi
akuntabilitas
kineria internal

2) Terdapat YIT Y. apabila terdapat pemantauan kemajuan kinerja dan pemantauan mengenai
pemantauan hambatan yang ekstensif dan memenuhi kriteria kemajuan pencapaian
kemajuan sebagaimana disebutkan dibawah; kinerja beserta
pencapaian T. apabila pemantauan hanya melalui pertemuan- hambatannya, artinya:
kinerja beserta pertemuan yang tidak terdokumentasi. . mengidentiflkasikan,
hambatannya mencatat (membuat

catatan], mencari tahu,
mengadministraeikan
kemaiuan Inrc zresal

~
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kinerja;
- dapat menjawab atau

menyimpulkan P OSI SI

(prestasi a tau capaian)
kinerja terakhir;

- mengambil langkah
yang diperlukan untuk
mengatasi hambatan
pen capaian kinerja;

- me1aporkan hasil
pemantauan tersebut
kepada nimninan.

3) Evaluasi program Y/T Y, apabila se lu ruh program telah dievaluasi dan mampu Program te1ah dievaluasi :
lelah dilakukan menjawab seluruh kriteria sebagaimana ditetapkan; - Terdapat , infonnasi

T, apabila evalua si program hanya menginformasikan tentang capaian hasil-
pelaksanaan program serta kegiatannya , lanpa hasil program;
menginformasikan atau menyimpulkan keberhasilan - Terdapat s impulan
a tau kegagalan program. keberha silan atau

ketidakberhasilan
program;

- Terdapat analisis dan
simpulan ten tang
kondisi se belu m dan
sesudah
dilaksanakannya suatu
program;

- Terdanat analisis

\I-
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tentang perubahan
target grup yang dituju
oleh program tersebut;

- Terdapat ukuran yang
memadai tentang
keberhasilanoroerarn.

4) EvaIuasi atas AIBICID IE A, apabila kemajuan rencana aksi dapat diketahui Rencana Alesi telah
pelaksanaan setiap saat dibutuhkan (nilai 1); dievaIuasi, dengan kriteria:
Reneana Alesi B, pemantauan rencana aksi dilakukan periodik - Terdapat informasi
telah dilakukan minimal triwulan (nilai 0,75); tentang capaian hasil-

C, pemantauan rencana aksi dilakukan periodik hasil reneana atau
semesteran (nilai 0,5); age nda;
0, pemantauan rencana aksi dilakukan periodik - Terdapat simpu lan
tahunan (nilai 0,25); keberhasilan atau
E, tidak dilakukan evaIuasi reneana aks i (nilai 0). ketidakberhasilan

rencana atau agenda;
- Terdapat analisis dan

s impulan tentang
kondisi sebelum dan
sesudah
dilaksanakannya suatu
rencana atau agenda;

- Terdapat ukuran yang
memadai tentang
ke be rhasilan rencana
atau aaenda.

if'
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5) Evaluasi Y/ T Ya, jika > 60% unit kerja telah dievaIuasi.
akuntabilitas
kinerja atas unit
kerj a telah
dilakukan

6) Hasil evaluasi AIBICID IE A, apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau
telah disampaikan dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang
dan berkepentingan) , terj adi kesepakatan dengan pihak yang
dikomunikasikan terkait dan sebag ian rekomendasi teIah ditindaklanjuti
kepada pihak- [nilai 1);
pihak yang B; apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau
berkepentingan dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang

berkepentingan] dan terjadi kesepakatan mengenai
lindak lanjutnya [namun belum ditindaklanjuli) (nilai
0 ,75);
C, apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau
dibahas dengan pihak yang dievaluasi [yang
berkepentingan) namun belum di sepakali (nilai D,S);
0 , apabila ha sil evaIuasi disampaikan, tanpa ada
pembahasan pendahu luan dengan pihak yang
dievaIuasi (nilai 0,25);
E, apabila ha sil evaluasi tidak dikomunikasikan atau
pihak yang dievalu asi tidak menerima simpu lan hasil
evaluasi lnilai 01:

b. Kualitas 5%

1) Evalua si AlB/ C/D/ E A, apabila evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada
akuntabili tas ped oman evaluasi yang dibuat se ndiri yang selaras

v-
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kinerja dengan pedoman evaluasi Menpan & R8 dan
dilaksanakan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan (nilai 1);
dengan 8 , apabila evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan
menggunakan pedoman evaluasi yang dibuat se ndiri mengacu
pedoman/juklak pedoman evalu asi Menpan & RB, namun modifikasi
evaluasi yang pedoman belum sesuai dengan kondisi yang diharapkan
se laras dengan (ni!ai 0 ,75);
pedoman/juklak C, apabila evaluas i dilaksanakan den gan menggunakan
evaluasi Menpan pedoman evalu asi yang dibuat sendiri yang sarna perais
dan R8 pedoman evaluasi Menpan & RB [nilai 0,5);

D, apabila evaluasi dilaksanakan dengan menggunakan
pedoman evaluasi Menpan & RB (nilai 0,25);
E, apabila evaluasi dilaksanakan dengan metode lain
dan hasilnya tidak menyimpulkan tingkat akun tabilitas
inatansi terhadap kinerianva Inilai 01.

2) Evaluasi AIBICIDIE A, apabila evaluasi dilakukan oleh tim yang seluruh
akuntabilitas anggota timnya telah mengikuti pelatihan (nilai I);
kinerj a 8 , apabila evaluasi dilakukan oleh tim yang hanya
dilaksanakan oleh supervisor dan ketu a timnya seja yang telah mengikuti
80M yang pelatihan (nilai 0 ,75);
berkompeten C, apabila evaluasi yang dilakukan oleh tim yang hanya

Supervisor atau ketua timnya saja yang su dab
mengiku ti pelatihan (nilai D,S);
D, apabila evaluasi dilakukan oleh tim yan g hanya
sebagian anggota timnya yang sudab mengikuti
pelatihan (n ilai 0 ,25);
E aoabila evaluasi vena dilakukan oleh tim yang

'f-
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se lu ruh anggotanya belum mengiku ti pelatihan (nilai 0).

Keterangan

3) I Pelaksanaan
evaluasi
akuntabilitas
kinelja telab
disupervisi dengan
baik melalui
pembahasan 
pembahasan yang
reguler dan
bertabap

4) I Has il evaluasi
akuntabilitas
kinerja
menggambarkan
akuntabilitas
kin elj a yang
dievaluasi

A/ B/ C/D/E IA, apabila te1ab dilakukan kegiatan supervisi dan
terdapat dokumentasi komunikasi yang reguler (teratur)
(nilai 1);
B, apabila telah dilakukan kegiatan supervisi, namun
belum terdokumentasi (nilai 0 ,75);
C, terdapat supervisi namun tidak reguler (nilai 0,5);
D, supe rvis i sangat minimal (n ilai 0 ,25);
E, tidak disupervisi [nilai 0).

A/B/C/D/E IA, apabila simpulan hasil evalua si mencenninkan
tingkat akuntabilitas unit kerja terhadap kinerja , atau
outcome atau output penting. Bukan eekedar simpulan
ata s pelaksanaan kerja [kegiatan] se mata, dan simpulan
tersebut disepakati book oleh evaluator internal maupun
ekstemal (nilai 1);
B, apabila simpulan hasil evaluasi mencenninkan
tingkat akuntabilitas unit kerj a terhadap kinerja atau
outcome atau output penting, bukan sekedar s impulan
atas pelaksanaan kerj a [kegiatan] semata. Terdapat
kesepakatan (diantara evaluator) terhadap minimal 70%
dari simpulan tersebut [nilai 0,75);
C, apabila s impulan hasil evaluasi men cenninkan
tingkat akuntabilitas unit kerja terhadap kinerja atau
outcome atau output pen ting dan minimal 60% dari

~
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simpulan tersebut dapat diverifikasi kebenarannya (nilai
0,5);
0, apabila evaluator merasa yakin simpulan yang
diberikan menggambarkan kondisi yang sebenamya
[nilai 0,25);
e, a pabila simpulan hasil evaluasi hasil evaluasi tidak
meneeambarkan kondisi van. sebenamva lnilai 01.

5) Evaluas i AjB/C/D/E A, apabila lebih dari 95% hasil evaluasi telah disertai
akuntabilitas rekomendasi dan rekomendasi tersebut disetujui untuk
kinerja lelab dilaksanakan (nilai I);
memberikan B, apabila 80% < hasil evaluasi lelab disertai
rekomendas i- rekomendasi yg disetujui untuk dilaksanakan < 95%
rekomendasi [nilai 0 ,75);
perbaikan C, apabila 40% < hasil evaluasi le lab disertai
manajemen rekomendasi yang disetujui untuk dilaksan~an < 80%
kinerj a yang dapat [nilai 0,5);
dilaksanakan 0, apabila 20% < hasil evaluas i lelab disertai

rekomendasi yang disetujui untuk dilaksanakan < 40%
[nilai 0,25);
E, apabila hasil evaluasi telah disertai rekomendasi yang
dlsetuiui unluk dilaksanakan < 2 0% Inilai 01.

6) Evaluasi program AIBICIDIE A, apabila terdapat simpu lan mengenai keberhasilan
dilaksanakan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat
dalam rangka bukti yang cukup rekomendasi lelab (akan)
menilai ditindaklanjuti (nilai I);
keberhasilan S , apabila terdapat simpulan mengenai keberha silan

l nroeram alau keeaealan nroaram van. dievalua si Inilai 0 751:

r
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C, apabila evaluasi program te lah dilaksanakan namun
belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan
program [karena ukuran keberhasilan program masih
belumjelas) (nilai 0 ,5);
0 , apabila evaluasi lelab dilakukan sebatas
pe1aksanaan program dan kegiatan serta penyerapan
anggaran (nilai 0 ,251;
E belum dilakukan evalua si orceram lnilai 01.

7) Evaluasi p rogram AIBICIDIE A, apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi
telah memberikan yg terkait dengan perencanaan kineIja dan rekomendasi
rekomenda si- tersebut telah (disetujui untuk) dilaksanakan (nilai I);
rekomenda si B, apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi
perbaikan yg terkait dengan perencanaan kineIj a dan 80%
perencanaan rekomenda si tersebut disetujui untuk dilaksanakan
kinerj a yang dapat (nilai 0,75);
dilaksanakan C. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi

yang terkait den gan peren canaan kineIj a dan 60%
rekomendasi tersebut disetuju i untuk dilaksanakan
(nilai 0,5);
D. apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi
yang terkait den gan perencanaan kinerj a dan
rekomendasi yang disetujui untuk dilaksanakan tidak
lebih dari 50% (nilai 0, 251 ;
E, apabila evaluasi program tidak disertai rekomendasi
perbaikan perencanaan atau rekomendasi te rsebu t tidak
dapat dilaksanakan (nilai 01.

l-
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8) Evaluasi program AIBICIDIE A, apabila evaluasi program telah dieertai rekcmendasi
telah memberikan yang terkait dengan peningkatan kinerj a dan
rekomendasi- rekomendasi tersebut telah (disetujui untuk)
rekomendasi di laksanakan [nilai 1);
peningkatan B, apab ila evalu asi program telah disertai rekomendasi
kinerja yang dapat yang terkait dengan peningkatan kinerja dan 80%
dilaksanakan rekomendas i tersebut disetujui untuk dilaksanakan

[nilai 0,75);
C, apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi
yang terkait dengan peningkatan kinerja dan 60%
rekomendasi tersebut disetujui untuk dilaksanakan
[nilai 0,5) ;
D I apabila evaluas i program telah disertai rekomendasi
yang terkait dengan peningkatan kinerj a dan
rekomendasi yang disetujui untuk dilaksanakan tidak
lebib dari 50% (nilai 0 ,25);
E, apabila evaluasi program tidak disertai rekomendasi
perbaikan peningkatan kinerja alau rekomendasi
tersebut tidak dapat dilaksanakan [nilai 0).

9) Pemantauan AIBICIDIE A, apabila pemantauan alas Rencana Aksi telah
Rencana Aksi d ilakukan seeara bulanan (nilai I);
dilaksanakan B, a pabila pemantauan alas Rencana Aksi telah
dalam rangka dilakukan secara triwulan (nilai 0 ,75);
mengendalikan C, apabila peman tauan atas Rencana Aksi telah
kinerja dilakukan secara semesteran (nilai 0,5);

D aoabila evaluas i atas Rencana Aksi telah dilakukan

~
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eecara tahunan (nilai 0 ,25);
E, apabila tidak dilakukan pemantauan Rencana Aksi
(nilai 0).

10) Pemantauan AIBICID IE A, jika terdapat penilaian atas se luruh aksi yang
Rencana Aksi dilaksanakan dan al ternatifyang diberikan (nilai 1);
telah memberikan B, jika terdapat penilaian alas seluruh aksi yang
altematif dilaksanakan dan sebagian altematif yang diberikan
perbaikan yang (nilai 0 ,75);
dapat C, jika terdapat penilaian alas seluruh aksi yang
dilaksanakan dilaksanakan dan tidak ada alternatif yang diberikan

(nilai 0 ,5);
D, jika tidak te rdapat penilaian dan tidak ada altematif
yang diberikan (nilai 0 ,25);
E, jika tidak terdapat pemantauan (nilai 0).

11) Hasit evaluasi . AIBICIDIE A, jika hasil evaluasi menyebabkan ~ 90% pencapaian
Rencana Alesi lieu lebih baik (nilai I);
telab B, jika hasil evaluasi menyebabkan ~50% capaian IKU
menunjukkan lebih balk < 90% (nilai 0 ,75);
perbaikan setiap C, jika hasil evaluasi menyebabkan > 0% capaian IKU
periode lebih balk c 50% (nilai 0,5);

0 , jika hasil evaluasi tidak menunjukkan perbaikan
dalam peneapaian IKU (nilai 0,25);
E. iika tidak a da evaluasi.lnilai 01.

e. Pemanfaatan 3%

~
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I) Hasil evaluasi AIBICIDIE A, Jika > 95% rekomendasi yang terkait dengan
akuntabilitas perencanaan telah ditindaklanjuti (nitai 1);
kinerja telah B, Jika 80% < rekomenda si yang terkait dengan
ditindaklanjuti perencanaan yang ditindaklanjuti s 95% (nilai 0 ,75);
untuk perbaikan C, Jilea 40% < rekomendasi yang terkait dengan
perencanaan perencanaan yang ditindaklanjuti s 80% (nilai 0,5);

0 , Jika 20% < rekomendasi yang terkait dengan
perencanaan yang ditindaklanjuti s 40% (nilai 0 ,25);
E, Jika rekomenda si yang terkait dengan perencanaan
yang ditindaklanjuti <20% (nilai 0)

2) Hasil evaluasi AIBICIDIE A, Jika > 95% rekomenda ei yang te rkait dengan
akuntabilitas penerapan manajemen kinerja telah ditindaklanjuti
kinerj a telah (nilai I);
ditindaklanjuti B, Jika 80% < rekomenda si yang ditindakIanjuti s 95%
untuk perbaikan (nilai 0 ,75);
penerapan C, Jika 40% < rekomendasi yang ditindaklanjuti s 80%
manajemen (nilai 0 ,5);
kinerja D, Jika 20% < rekomendasi yang ditindaklanjuti s 40%

(nilai 0,25); .
E J ika rekomenda si van. di tindaklaniuti s 20% Inilai 01.

3) Hasil evaluasi AIBICIDIE A, J ika > 95% ca paian kinerja digunakan
akuntabilitas {dimanfaatkan} untuk mengukur keberhasilan maupun
kinerja telah kegagalan unit kerja (sebagai dasar reward &
d itindaklanjuti punishment) (nilai I );
untuk mengukur B, Jika 80% < pemanfaatan capaian kinerja sebagai
keberhasilan unit dasar nenzukuran s 95% Inilai 0 751:

'(
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kerja C, Jika 4 0% < pemanfaatan capaian kin erja sebagai
dasar pengukuran ~ 80% (nilai 0,5);
D, J ika 20% < pemanfaatan capaian kinerja sebagai
dasar pengukuran ~ 40% (nilai 0 ,25)
E, J ika pemanfaatan capaian kinerja sebagai dasar

I nenzukuran s 20% Inilai 0\.
4) Hasil eval uasi A/B/ C/ D/E A, jika > 95% rekomendasi yang terkait dengan

program telah perencanaan program telah ditindaklanjuti (nilai 1);
ditindakIanjuti B, jika 80% < tindak lanjut rekomendasi yang terkait
untuk perbaikan dengan perencanaan program s 95% (nilai 0,75);
perencanaan C; jika 40% < tindak lanjut rekomendasi yang terkait
program di masa dengan perencanaan program s 80% [nilai D,S);
yang akan datang D, jika 20% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait

dengan perencanaan program s 40% (nilai 0 ,25) ;
E, jika tindak lanjut rekomendasi yang terkait dengan

I nerencanaan oroeram ~20% Inilai m:
5) Hasil evaluasi , A/B / C/D/E A, jika > 95% rekomendasi yang terkait dengan

program teIah perencanaan telah ditindaklanjuti (nilai I);
ditindaklanjuti B, jika 80% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait
untuk perbaikan dengan perencanaan s 90% [nilai 0, 7 5);
pelaksanaan C, j ika 40% < tindaklanjut rekomendasi yang terkait
program di masa dengan perencanaan s 80% (nilai 0,5);
yang akan datang D, jika 20% < tindaklanjut rekomendas i yang terkait

dengan perencanaan s 40% (nilai 0,25);
E, j ika tindaklanjut rekomendasi yang terkait dengan

I nerencanaan s20% fnilai oi ,

~
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6) Hasil evaluasi AIBICI DIE A, jika > 95% rekomendasi hasil evaluasi telab
Rencana Aksi ditindaklanjuti (nilai 1);
telab B, jika 80% < rekomendasi yang ditindaklanjuti S 95%
ditindaklanjuti (nilai 0,75);
dalam bentuk C, jika 40% < rekomendasi yang ditindaklanjuti S 80%
langkah-langkah (nilai 0,5);
nyata D, j ika 20% < rekomendasi yang ditindaklanjuti s 40%

(nilai 0 ,25)
E . iika rekomendasi van. ditindaklaniuti s 20% lnilai 01.

E. Pencapaian Sasaran/Kinerja 20%

1. Kinerj a yang , · 5%
Dila porkan (outPutl
I) Target dapat AIBICIDI E A, apabila rata-rata capaian kinerja lebih dari 110%

dicapai (nilai I);
B, apabila 90% < rata-rata capaian kinerja< 110% (nUai
0 ,75);
C, apabila 60% < rata-rata capaian kinerja < 90% (nilai
0 ,5);
D, apabila 40% < ra ta-rata capaian kinerja < 60% (nilai
0 ,25);
E. apabila rata-rata capaian kinerj a < 40% (nUai 0).

2) Capaian kinerj a AIBICIDIE A, apabila Iebih dari 120% rata -rata capaian kinerja
lebih baik dari tahun berjalan meIebihi ca paian tahun sebelu mnya
tahun sebelu mnya (nilai 1);

B, apabila 110% < ra ta -rata ca paian kinerja tahun
berialan vane melebihi tahun sebelumnva< 120% lnilai

't-'
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0,751;
C, apabila 90% < rata-rata capaian kinerja tahun
berj alan yang melebihi tahun sebelumnya < 110% (nilai
0 ,5);
D, apabila 60% < rata-rata capaian kinerj a tahun
berj alan yang melebihi tahun sebelumnya < 90% [nilai
0,25);
E, apabila rata-rata capaian kinerj a tahun berjalan yang
melebihi tahun sebelumnva < 60% Inilai 01.

3) Infonnasi A/B/C/D/E A, apabiIa informasi capaian output memenuhi kriteria Informasi kinerja dapat
mengenai kinerja sebagaimana yang ditetapkan [nilai 1J; diandalkan, dengan kriteria
dapat diandalkan B, apabila lebih dari 80% capaian output memenuhi sb b:

kriteria sebagaimana yang ditetapkan (nilai 0 ,75); - Diperoleh dari dasar
C, apabila lebih dari 60% capaian output memenuhi perhitu ngan (formulasi)
kriteria sebagaimana yang ditetapkan (nilai 0 ,5); yang valid;
D, apabila sebagin besar informas i capaian output - Dihasilkan dari su m ber-
sangat diragukan validitas datanya (nilai 0 ,25); sumber atau basis data
E, apabila capaian output tidak dapat diandalkan (nilai yaog dapat dipercaya
0). (kompeten );

- Dapat ditelu suri
sumber datanya;

- dapat diverifikasi
- up to date.

2. Kinerja Yang 10%
Dilaporkao (ou tcome)
1 Target dapat A/ B/ C/ D/ E A apabila rata-rata canaian kinerja lebih dari 110% fJawaban ditulis pada

\-
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dicapai [nilai I); lembar KKE Capaian).
B, apabila 90% < rata-rata capaian kinerja< 110% (nilai
0.75) ;
C, apabila 60% < rata-rata capaian kinerja < 90% (nilai
O,5);
D, apabila 40% < rata-rata capaian kinerja < 60% (nilai
0 ,25);
E anabila rata-rata canaian kineria < 40% Inilai OL

2) Capaian kinerja A/B/C/D/E A, apabila lebih dari 120% rata-rata capaian kinerja (Jawaban ditulis pada
lebih balk dari tabun berjalan melebihi capaian tahun sebelumnya lembar KKE Capaian)
tahun sebelumnya [nilai I);

B, apabila 110% < rata-rata capaian kinerja tahun
berjalan yang melebihi tahun sebelumnya< 120% [nilai
0 ,75);
C, apabila 90% < rata-rata capaian kinerja tahun
berjalan yang melebihi tahun sebelumnya < 110% (nilai
0 ,5);
D, apabila 60% < rata-rata capaian kinerja tabun
berjalan yang melebihi tahun sebelumnya < 90% (nilai
0,25);
E, apabila rata-rata ca paian kinerja tabun be rjalan yang
melebihi tahun se belumnya < 60% (nilai OJ.

3) Informasi A/B/ C/ D/ E A, apabila informa si capaian outcome memenuhi kriteria Infonnasi kinezja dapat
mengenai kinerja se bagaimana yang dite tapkan (nilai I); diandalkan , artinya:
dapa t diandal kan B, apabila lebih dari 80% capaian outcome memenuhi - Diperoleh dari dasar

kriteria sebazaimana van. ditetaokan Inilai 0,751; pe rhitunzan Iformulasi l

~
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C, apabila Iebih dari 60% capaian outcome memenuhi yang valid;
kriteria sebagaimana yang ditetapkan (nilai 0,5); . Dihasilkan dari sumber-
D, apabila sebagin besar informasi capaian ou tcome sumber atau basis data
sangat diragukan validita s datanya (niIai 0 ,25); yang dapat dipercaya
E, apabila capaian outcome tidak dapat diandalkan (kompeten) ;
(nilai 0). - Dapat ditelusuri

sumber datanya;
. dapat diverifikasi
- up to date
(Jawaban ditulis pada
lembar KKE Capaian)

3 . Kinerja Lainnya 5%

1) Inisiatif dalam AlBIC A, apabila terdapat upaya Juar biasa yang terbukti dan
pemberantasan diakui oleh masyarakat (hasil survey yang memadai)
korups i telah terdapat kondisi bebas korupsi d.i lin gkungan

tersebut (nilai 1);
B, apabila telah terdapat upaya pembentu kan zona
bebas korupsi dan hasil evaluasinya menyimpulkan
zona tersebut telab ditetapkan sebagai zona yang
menuju WBK (nilai 0 ,5);
C, apabiIa tidak ada ini sia tif atau apabila inisiatif yang
a da belum menuniukkan bukti. Inilai 01.

2) Inovasi dalam Al BIC A, apabila hasil inovasi telah membentuk organisasi
manajemen yang berbasis kinerja (performance based organiza tion) .
kinerja Ditandai dengan adanya lndikator KineIja Utama

terukur pada setiao [eniang sampai kepada individu

t-
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dilakukan pengukuran secara berkaJa, has il
pengukuran dikaitkan dengan (ditindaklanjuti den gan)
insentif/merit system, dan terdapa t upaya perbaikan
atau kon seling dalam mngka penyempumaan
manajemen kinerja {nilai 1);
B, apabi la terdapa t kondis i sebagaimana huruf (a),
kecuali masalah tindak lanjut atau kete rkaitan dengan
in sentif (nHai 0, 5);
C anabila tidak ada inovas i.fnilai OJ

3) Penghargaan- AlB IC A, apabila In stansi Pemerintah liP} memperoleh
penghargaan penghargaan atau pengakuan dari pihak a tau lembaga
lainnya in tem asional dan bersifatjangka panjang [nilai I);

B, apabila IP (pem ah) memperoleh penghargaan a tau
pengakuan dari pihak atau lembaga intemasional dan
penghargaan atau pengakuan tereebut masih be rlaku
saat dilaporkan (nilai 0, 5);
C, tidak ada penghargaan intem asional atau

, oenehareaan su dah berlalu k xpiredJ Inilai 01 .

MENTERI KEUANGAN REPUBLI K INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANIINDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umu m

u .b .
Kepala Bagian T.U."Kementcrian
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LAMPIRAN III
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 14 / KMK./09/2011 TENTANG
PETUNJUK PELAKSA NAAN EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SAKIP 01
LINGKUNOAN KEMENTERl AN KEUANGAN

MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PETUNJUK PELAKSANAAN
EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SAKIP TINGKAT UNIT ESELON I

A. Komponen Penilaian

Evaluasi a tas Implementa s i SAKI? tingkat Un it Eselon I mencakup evalu asi
komponen:

1. Perencana an Kinerja, m eliputi perencanaan s tra tegis dan perencanaan
kinerja tahu nan;

2 . Pengukuran Kinerja, m eliputi penetapan indikator kinerja , penetapan
targe t k inerja , dan cara mengukur indikator kinerja;

3 . Pelaporan kinerja , meliputi keberadaan, kelengkapan dan pemanfaatan
la pora n kinerja ; dan

4 . Pencapaian sa sa ra n j kinerja, meliputi pencapaian output atau ou tcom e
sebagaimana ditetapkan dalam target rencana kinerja ser ta capaia n
kinerja lainnya yang s ignifikan .

B. Mekanisme Penilaian

Setiap komponen terdiri dari sub-sub komponen, dan d iberikan bobot n ilai
sebagai berikut:

No. Komponen Bobot Subkomponen
I. Pcrencanaan 3 0% a. Rencana Strategis (10%) meliputi:

Kin erja Pemenuhan (2%), Kualitas (5%),
dan Implementasi (3%);

b. Perencanaan Kinerja Tahunan
(20%) meliputi: Pemenuhan (4%),
Kualitas (10%), dan Implementasi
(6%).

2 . Pengukuran ·30% a . Pemenuhan (7,5%)
Kinerja b . Kualitas (12,5%)

c . Implementasi (10%)
3 . Pelaporan 20% a . Pemenuhan Pelaporan (6%)

Kinerja b . Penyaj ian Informasi Kinerja (10%1
c. Pemanfaatan Informasi Kinerja

(4%)
4 . Pencapa ian 20% a . Kinetja Utama (17 ,5%)

Sa saran j b . Kinerja Lainnya(2,5%)
Kinerja
Total 100%

Petunjuk dalam m emberikan penilaian a da lah sebagai berikut:

a . Setiap su bkompon en akan di bagi ke dal am beberapa pertanyaan sebagai
kriteria pemenuhan su b kom ponen tersebut. Setiap pertanyaan akan
disediakan pilihan jawaban yaytldak atau A/B/C/D/E. J awaban ya / fidak
diberikan u n tuk pertanya an-per tanyaan yang langsung dapat dijawab sesu ai

\<-
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dengan pemenuhan kriteria. Jawaban A/ B/ C/ D/ E diberikan untuk
pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "judqemenis" dari evaluator dan
biasanya terkait dengan kualitas dan pemanfaatan suatu subkomponen
ter tentu,

b. Dalam memberikan penilai an "Ya (Y)" atau "Tidak (T)" maupun "A/ B /C/ D/ E",
selain mengacu pada kriteria yang ada, evaluator juga harus menggunakan
p rofe ssional judgeme nts-oya dengan mempertim bangkan hal-h al yang
mempengaruhi pacta setia p kriteria , dan didukung dengan suatu kerta s kerja
evaluas i.

c . Setelah setiap pertanyaan diberikan nil ai maka penyimpulan akan dilakukan
seba gai berikut:

Pada tahap pertama, evaluator menjumlahkan nilai atas setiap pertanyaan
pada setiap subkomponen sehingga ditemukan suatu angka tertentu .
Misalnya: subkomponen indikator kinerja mempunyai alokasi nilai 10%
dan memiliki 8 (delapan) pertanyaan. Dari 8 pertanyaan tersebut, apabila
terdapa t 3 (tiga) jawaban "Va" [jika jawaban "Va", maka n ilainya I , jika
jawaban "Tidak" n ilai 0) maka n ilai untuk subkomponen tersebut a da la h :
(3/8} x 10 - 0,375;

Untuk kriteria yang berhubungan dengan kondisi yang memerlukan
penyimpulan, karena terd iri dari beberapa s u bkrite ria, penyimpulan
tentan g kriteria dilakukan melalui nilai rata-ra ta;

Tahap berikutnya adalah melakukan penjumlahan seluruh nilai
su bkomponen yang ada se hingga ditemukan suatu angka tertentu untuk
total n ilai dengan range n ilai antara 0 s .d 100 .

http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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C. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) dan Indikator Penilaian

1. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) digunakan oleh a uditor untuk mendokumentasikan se lu ruh catatan , bukti, dokumen yang
dikumpulkan , serta simpulan dan se tiap tahapan Evaluasi atas Implementasi SAKIP sebagaimana Format 1.

2. Kertas Kerja Evaluasi (KKE) berisi program kerja ya ng memberikan prosedur minimal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan
evaluasi.

3. Penilaian atas tiap komponen dan sub komponen mengacu pada kriteria pada lndikator Penilaian sebagaimana Format II.

Format I: Kertas Kerja Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Ins tansi Pemerintah Tin gkat Unit Eselon I

Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kelja Uraian Hasil [y/T atau
NilaiPelaksanaan A/B/ C/ D/

E)

A. Perencanaan KineIja 30%

1. Rencana Strategis 10%

a. Pemenuhan 2%

1) Rencana Strategis (Renstra) Unit Y/T Dapatkan Renstra Unit Eselon I.
Eselon I telah disusun dan Lakukan penilaian mengenai
ditetapkan Renstra Unit Ese lon I

berdasarkan ind ikator penilaian
yang tersedia.

2) Renstra telah memu at: A/B / C/D/E Lakukan penilaian apakab ren stra
visi, misi, arab keb ijakan , s trategi, telah memuat visi, mis i, arah
kerangka regulasi , kerangka kebijakan, strategi, kerangka
kelembaaaan tar.et kineria dan reeulas i keraneka kelembaeaan

http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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Kriteria

No_ Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja Uraian Hasil rt/T alan NitaiPelaksanaan A/B/ C/D/
E)

kerangka pendanaan target kinerja, dan kerangka
pendanaan.

3) Renstra te1ah memu at program dan Y/T Lakukan penalaahan a pakah
sasarannya dalam dokumen Renstra telah

terdapat program dan sasaran.
Lakukan penilaian berdasarkan
indikator penilaian yang tersedia .

4) Sasaran/Hasil Program telah A/B/C Lakukan penelitian apakah
dilengkapi dengan Indikator KineIja sasaran dan hasil program te1ah
beserta targetnya dilengkapi dengan indikator

kinerja dan target atas indikator
kinerja.

5) Program telah dijabarkan dalam Y/T Lakukan penelitian apakah
kegiatan-kegiatan program telah dija barkan dalam

kegiatan-kegiatan. Lakukan
penilaian berdasarkan indikator
penilaian yang berlaku.

6) Kegiatan dalam program telah A/B/C Lakukan penelitian apakah
dilengkapi dengan indikator kin erja program yang ada telah
beserta tergetnya dijabarkan kedalam kegiatan-

kegiatan bese rta indikator
kinerjanya dan target alas
indika tor kinerj a .

- ------ ------- --- - - - -_.

v.-
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil fY/T atau NilaiPe1aksanaan A/B/C/D/

E)
7) Dokumen Renstra telah memuat A/B/ C/ D/ E Lakukan pene litian apakah

target kinerja untuk se tiap indikator indikator kinerja telah memuat
kinerj a per tahu nnya selama target kinerja per tahunnya
periode Ren stra selama periode Renstra.

8) Kerangka pendanaan meliputi A/B/ C/D/E Lakukan penelaahan apakah
rencana pendanaan untuk program program dan setiap kegiatan yang
dan setiap kegiatan per tahun ada telah dilengkapi dengan

rencana pendanaan selama
periode Renstra. Lakukan
penilaian berdasarkan indikator
penilaian yang berlaku,

9) Renstra telah d ipublikasikan Y/T Teliti apakah dokumen Renstra
Unit Eselon I dapat diakses setiap
saat, mi salnya pada website resmi
atau media lainnya.

b. Kualitas 5%

1) SasaranfHasil Program telah A/B/ C/D/E Lakukan pene1itian apakah
berorientasi ha sil sasaran/hasit program telah

se1uruh nya berorien tasi hasil
berdasarkan kri teria yang
tersedia .

2) Indikator KineIja Program dan A/B/C /D/E Ambit minimal 50% sampel dari
Indikator Kineria Keeia tan telah se luruh indikator kineria baik

~
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil rI/T atau Nilai. Pelaksanaan A/ B/C/D/

E)
memenuhi kriteria indikator kinerja program maupun kegiatan.
yang baik Lakukan penilaian a pakab

Indikator KineIja tersebut telah
memenuhi kriteria indikator
kin erja yang baik (SMART -C).

3) Target tndikator KineIja Program A/B/C/D/E Ambil minimal 50% target dalam
dan Indikator Kinerja Kegiatan indikator kinerja , baik program
ditetapkan dengan baik maupun kegiatan. Lakukan

penilaian apakah target tersebu t
telah memenuhi kriteria target
dan indikator kinerja yang baik.

4) Kegiatan yang ditetapkan telah A/B/ C/D/ E Lakukan penilaian apakab
menggambarkan cara untuk selu ru h kegiatan yang ditetapkan
mencapai sasaran/ hasil program merupakan cara untuk mencapai

sasaran/ hasil program
berdasarkan kriteria yang
tersedia.

5) Program dan Kegiatan telah selaras A/ B/ C/D/E Lakukan penelaahan alas -

dengan Program dan Kegiatan yang program dan kegiatan pada Unit
diamanatkan untuk Unit Ese lon I Eselon I. Bandingkan apakab
dalam Renetra Kementerian program/ kegiatan tersebut te1ah
Keuangan se suai dengan program dan

kegiatan yang diamanatkan untuk
Unit Eselon I dalam Renstra

Ie
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program KeIja
Uraian Hasil (y/T atau

NilaiPelaksanaan A/B/C/D/
E)

Kemenkeu.

6) Indikator Kinerja Program (IKP) dan A/B/C/D/E Lakukan penelaaan atas IKP dan
Indikator Kinerja Kegiatan (Hili) IKK pada Unit Eselon I.
telah selaras dengan IKP dan IKK Bandingkan apakah IKP dan IKK
untuk unit Eselon I pada Renstra tersebut telah selaras dengan IKP
Kementerian Keuangan dan IKK pada Renstra Kemenkeu.

7) Dokumen Renstra te lah A/B/C/D/E Lakukan penelitian apakah
menetapkan hal-hal yang tujuan /hasil program, Sasaran
seharusnya ditetapkan (dalam dan indikator Renstra telah
kontrak kineIjajtugas fungsi j latar mengacu pada se1uruh kriteria
belakang pendirian) yang ditetapkan.

c. Implementasi 3%

I) Dokumen Renstra Es. 1 telah A/B/C/D/E Lakukan penelitian apakah
digunakan sebagai acuan dalam indikator dan Target Kinerja
penyusunan Kontrak Kinelja (KK) Program serta Kegiatan yang ada
Eselon I di Renstra telah se1aras dengan

indikator hasil j capaian program
yang ada dalam Kontrak Kinerja
Eselon 1.

~
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja Uraian Hasil rt/T atau NilaiPelaksanaan AIBICIDI
E)

2) Target jangka menengah dalam AIBICID IE Dapatkan hasil monitoring atas
Renstra te1ah dimonitor target jangka menengah dalam
pencapaiannya sampai dengan Renstra . Lakukan penelitian
tahun berjalan apakah target jangka menengah

te1ah dimonitor dan memenuhi
seluruh kriteria yang ditetapkan .

3) Renstra Es. I telah direviu seeara AIBICIDIE Teliti apakah terdapat Reviu atas
berkala Renstra Es . I yang dilakukan

secara berkala (minimal setahun
sekali).

2 Perencanaan Kinerja Tahunan 20%

a . Pemenuhan 4%

1) Kontrak Kinerj a telah disusun dan Y/T Dapatkan Kontrak Kinerja Eselon
ditetapkan tepat waktu. I. Lakukan penilaian mengenai

Kontrak Kinerja berdasarkan
indikator penilaian yan g tersedia .

2) Kontrak Kinerja (KK) te1ah AIBICID IE Lakukan penelitian apakah
meneakup: Pemyataan Kontrak Kinerja telah meneakup
Kesanggupan, Peta Strategi, komponen-komponen yang
Perjanjian Kinerj a , Rincian Target disyaratkan.
Kinerja, Inisiatif Strategis, dan
Sasaran KeIja Pegawai.

~
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Kriteria

No. Urai an Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil rl/T atau NilaiPelaksanaan A/B/C/D/

E)

3) KK telah menyajikan Sasaran A/B/C/D/E Lakukan penelitian, . apakah
Strategis (55) , Indikator KineIja Kontrak Kinerja telah memuat
Utama (IKUI, dan target capaian. minimal sasaran strategis,

indikator kinerja utama dan
target capaian.

4) Kontrak Kinerja telah Y/T Teliti apakah dokumen kontrak
dipublikasikan. kinerja dapat diakses setiap saat,

misalnya pada website resmi atau
media lainnya.

5) Rencana Aksi (RA) atas Kinerja Y/T Teliti apakah terdapat Rencana
sudah ada. Aksi yang merupakan penjabaran

lebih lanju t dari target-target
kinerja yang ada di Perjanjian
Kinerja (PK) .

b . Kualitas 10%

II Sasaran Strategis untuk mencapai A/B/C/D/E Lakukan penelitian apakah
tujuan daJam Kontrak Kinerja (KK) seluruh sasaran strategis untuk
telah berorientasi hasil mencapai tujuan dalam KK telah

berorientasi hasil.
2) Indikator Kinerja Utama (Hill) A/B/ C/D/E Ambil minimal 50% indikator

untuk mencapai sasaran strategis kinerja Utama sebagai sampel.
dalam KK telah memenuhi kriteria Lakukan penilaian apakah sampel
indikator kinerja yang baik tersebut telah memenuhi kriteria

http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil Pf/T atau NilaiPelaksanaan A/ B/ C/D/

E}

indikator kinerja yang bail<
(SMART-C).

3) Target IKU dalam KK telah A/ B/C/D/E Ambil minimal 50% target dalam
ditelapkan dengan balk indikator kinerja sebagai sampel.

Lakukan penilaian apakah target
tersebut telah memenuhi kriteria
target IKU yang baik.

4) Kegiatan dalam KK merupakan cara A/B/ C/D/E Lakukan penilaian apakah
untuk mencapai sasaran strategis seluruh kegiatan yang ditetapkan

merupakan cara untuk
mencapai/ selaras dengan
tujuanysaseran.

5) Dokumen rencana kinerja tahunan A/B/ C/D/E Lakukan penelitian a pakah
(kontrak kinerja] telah selaras seluruh sasaran (hasil) yang
dengan dokumen pengajuan ditelapkan dalam dokumen
anggaran rencana kinerja tahunan (Kontrak

Kinerja) dapat diidentifikasikan
dengan kegiatan dan anggaran
dalam dokumen pengajuan
anggaran, baik yang bersifat
langsung maupun tidak langsung .

~
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil rt /T atau Nilai
Pelak sanaan A/B/ C/D/

E)
6) Perjanjian Kinerja (PK) dalam A/B/ C/D/E Lakukan Penelitian apakah

Kontrak Kinerja telah selaras sasaran dalam PK telah selaras
dengan Renstra Eselon I dengan SasaranjHasil Program

dalam Renstra berdasarkan
.

kriteria yang ditetapkan.
7) Dokumen PK telah menetapkan hal - A/B/ C/D/E Lakukan penelitian apakah

hal yang seharusnya ditelapkan Sasaran dan indikator PK telah
(dalam kontrak kinerja/ tugas mengacu pada seluruh kriteria
fungsi) yang ditelapkan.

8) 'Ren cana Aksi alas Kinerja telah A/ B/ C/ D/ E Lakukan penelitian apakah target
mencantumkan target secara kineIja dalam rencana/peIjanjian
periodik atas kinerja kinerja tahunan telah [dapat]

dijabarkan Iebih Ianjut menjadi
target periodik dalam Rencana
Aksi IRA).

c. lmplementasi 6%

I) Kontrak Kinerj a Es . I telah Y/T Lakukan pengujian apakah
digunakan sebagai acuan untuk target-target kinerja sasaran
menyusun anggaran dalam rencana kinerja tahunan

menjadi prasyarat dalam
pengajuan dan pengaloks ian
anggaran .

~

http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id



MENTERI KEUANGAN
AEPUBLlK INDONESIA

- 12 -

Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja Uraian Hasil rl/T atau NilaiPe1aksan aan AIBICIDI
E)

2) Target kinerj a dalam PK Es. I telah AIBICIDIE Lakukan penelitian apakah
digunakan untuk mengukur terdapat bukti yang eukup bahwa
keberhasilan jkegagalan organisasi pemanfaatan PK memenuhi

se1uruh kriteria yang ditetapkan
Pemanfaatan target kinerja untuk
mengukur keberhasilan.

3) Rencan a Aksi atas Kinerja telah AIBICIDIE Dapatkan hasil monitoring atas
dimonitor pencapaiannya secara rencana aksi kinerja. Lakukan
berkala penelitian apakah monitoring

kinerja telah memenuhi seluruh
kriteria yang ditetapkan .

4) Rencana Aksi telah dimanfaatkan AIBICIDIE Lakukan pene litian apakah
dalam pengarahan dan pemanfaatan Rencana Aksi telah
pengorganisasian kegiatan memenuhi se luruh kriteria yang

ditetapkan terkait dengan
pemanfaatan dalam pengarahan
dan pengorganisasian kegiatan.

5) Perjanjian Kinerja telah AIBICIDIE Dapatkan target kinerj a eselon II ,
dimanfaatkan untuk penyusunan III dan IV. Lakukan penelitian
(identifikasi) kinerja sampai kepada apakah target kinerja dalam
tingkat esclon II, III dan IV rencanajpeIjanjian kinerja

tahunan telah (dapat) dijabarkan
Iebih laniu t menjadi tarzet kineria

~
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil (Y IT atau Nilai
Pe1aksanaan AIBICIDI

E)
eselon II, III dan IV.

B. Pengukuran Kinerja 30%
a . Pemenuhan 7 ,5%

I) Telah terdapat indikator kinerja Y/T Dapatkan IKU Unit Eselon I yang
utama (IKU) sebagai ukuran kinerja telah ditetapkan secara form al
secara formal dalam suatu keputusan

pimpinan.
2) Telah terdapat ukuran kinerja AIBICIDIE Lakukan penelitian apakah eselon

tingkat eselon II , III , dan IV sebagai n, III, dan IV telah memiliki
turunan kinerja atasannya ukuran kineJja yang terukur

berdasarkan kriteria yang
ditetapkan .

3) Terdapat mekanisme pengumpulan AIBICIDIE dapatkan prosedur mengenai
data kin erj a mekani sme pengumpulan data

kinerj a . Lakukan peneIitian
apakah mekanisme pengumpulan
data kinerja memenuhi seIuruh
kriteria yang ditetapkan .

b. Kualitas 12,5%

I) IKU telah memenuhi kriteria AIBICID IE Lakukan UJI petik terhadap
indikator yang book minimal 10 sampe l IKU. Lakukan

It-
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja Uraian Hasil rl/T atau NilaiPelaksanaan A/B/C/D/
E)

penilaian apakah IKU te1ah
memenuhi kriteria yang
ditetapkan.

2) IKU telah cukup untuk mengukur A/B/C/D/E Lakukan uji petik terhadap
kin erja minimal 10 sampel IKU. Lakukan

penilalan apakah 1KU yang
ditetapkan telah cukup untuk
mengukur atau menggambarkan
sasaran atau kondisi yang akan
diwujudkan.

3) IKU unit kerja te1ah se1aras dengan A/B/C/D/E Lakukan uji petik terhadap IKU
lKU diatasnya pada Unit Eselon I. Lakukan

analisis dan penilaian apakah lKU
Eselon I telah selaras dengan IKU
Kemenkeu.

4) Ukuran (Indikator) kinerja eselon Il, A/B/ C/D/E Lakukan uj i petik terhadap
III dan IV telah memenuhi kriteria masin g-masin g minimal 6 sarnpel
indikator kinerj a yang baik IKU untuk eselon n, ll! dan

Eselon IV. Lakukan Penilaian
apakah indikator yang ditetapkan
telah memenuhi kriteria, antara
lain relevan dan dapat diukur.

I<-
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerj a Uraian Hasil (Y/ T a tau Nilai
Pelaksanaan A/B / C/D/

E)
5) Indikator kinerja eselon II, III dan IV A/B / C/D/ E Lakukan uji petik terhadap

te lah se1aras dengan indikator masing-maeing minimal 6 sampel
kin erja Eselon I IKU untuk eselon II , m dan

Eselon IV. Lakukan Penilaian
apakah indikator kinerja eselon III
dan IV kerja telah selaras dengan
indikator kinerja atasannya.

6) Sudah terdapat ukuran (indikator) A/B / C/D/E Lakukan uji petik terhadap
kinerja individu yang mengacu pada minimal 6 sampel IKU Individu.
IKU unit kerja Lakukan analisis dan Penelitian
organisasij atasannya apakah individu telah memiliki

indikator (alat ukur) yang
menggambarkan keselarasan
kinerja dengan lKU atasannya.

7) Pengukuran kinerja sudah A/B /C /D/E Dapatkan bukti pengukuran
dilakukan secara berjenjang kinerja secara berjenjang.

Lakukan penilaian apakah
pengukuran kinerja su dah
dilakukan sampai ke tingkat
individu dengan memenuhi
kriteria sebagaimana disebut1<an .

8) Pengumpulan data kinerj a d apat A/B /C /D/ E Lakukan penelitian apakah data
diandalkan kinerja yang telah berdasarkan

fakta sebenarnya atau bukti vane

~
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil rt/T a tau NilaiPelaksanaan A/S/e/D/

E)

memadai dan dapat
dipertanggungjawabkan,
didasarkan pada mekanisme yang
memadai, diperoleh tepat waktu,
dan data yang dikumpulkan
memiliki tingkat keealahan yang
minimal.

9) Pengumpulan data kinelja atas Y/T Lakukan pengujian apakah
Rencana Aksi dilakukan seears apabila seluruh target yang ada
berkala dalam Rencana Aksi telah diulrur
(bulanan/triwulanan/ semester) realisasinya seeara berkala

(bulanan/triwulananj semester].
10) Pengukuran kinerj a sudah Y/ T Lakukan penguj ian apakah unit

dikembangkan menggunakan Eselon I telab melakukan
te knologi informasi pengukuran kinerja seeara

beIjenjang mulai dan staf
manajerial sarnpai kepada

•pimpinan teringgi dan tingkat
ins tan si dan pengukuran tersebut
menggunakan bantuan teknologi
sehingga capaian atau progress
kinerj a dapat diiden tifikas i seeara. lebih tepat dan cepat.

~
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerj a
Uraian Hasil rE/T atau NilaiPelaksanaan AISIC IDI

E)
c. lmplementasi 10%

II IKU telah dimanfaatkan daIam AIBICIDIE Lakukan penelitian apakah IKU
dokumen-dokumen perencanaan yang ditetapkan telah
dan penganggaran dimanfaatkan daIam dokumen-

dokumen perencanaan dan
penganggaran sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan.

21 IKU telah dimanfaatkan untuk AIBICIDIE Dapatkan bukti berdasarkan pada
penilaian kineIj a kriteria yang ada apakah IKU

yang ada telah dimanfaatkan
sepenuhnya dalam penilaian
kinerja, insentif dan disinsentif,
dan atau promosi atau
kenaikanj penurunan peringkat.

3) Target kinerja eselon II , III dan IV AIBICIDIE Dapatkah hasil monitoring
telah dimonitor pencapaiannya pencap aian target kinerja eselon

II, III dan IV. Lakukan pengujian v,
apakah targe t kinerja telah
dimonitor dan memenuhi se1uruh
kriteria yang disebu tkan.

4) Hasil pengukuran (capaian) kineIja AIBICIDIE Lakukan penelitian disertai
. mulai dari s etingkat eselon IV dengan bukti yang relevan apakah

keatas telah dikaitkan dengan seluruh iabatan setingkat eselon

1--
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerj a Uraian Hasil r:r/T atau NilaiPelaksanaan A/B/C/D/
E)

(dimaofaatkao sebagai dasar IV keatas telah menerima reward
pe mberian] reward & punishment & punishment yang sebanding

(terkait) dengan hasil pengukuran
(capaiao) kinerjanya.

5) IKU te1ah direviu secara berkala A/B/C/D/E Dapatkao dokumen yaog
menunjukkan bahwa lIill telah
direviu secara berkala. Lakukan
penilaian apakah IKU telah
direviu seeara berkala sesuai
dengan indikator penilaian yang
disebutkan.

6) Pengukuran kinerja atas Rencana A/B/C/D/E Lakukao penelitian apakah
Aksi digunakan untuk pengendalian se luruh hasil pengukuran
dao pemantauan kinerja seeara Rencana Alesi (RA) telah
berkala dimanfaatkao untuk

pengendalian dao pemantauan
kin erja seeara berkala. ..

C. Pelaporan Kinerj a 20%

a. Pemenuhan 6%

I) Laporan Kinerja telah disusun Y/T Dapatkan Laporan Kinerja Eselon
1.

l
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Krite ria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Urai an Hasil rl/ T atau Nilai
Pe1aksanaan A/ B/ C/ D/•

E) .
2) Laporan Kinelj a te1ah disampaikan Y/T Dapatkan dokumen penyampaian

tepat waktu Laporan KineIja kepada Mentcri
Keuangan. Lakukan pengujian
apakah Laporan Kinelja telah
disampaikan tepat waktu.

3) Laporan Kinerja telah Y/T Teliti apakab Laporan Kinerja
dipublikasikan dapat diakses setiap seat,

misalnya pacta website resmi atau
media lainnya.

4) Laporan Kinerja menyajikan Y/T Lakukan penelitian apakab dalam
infonnasi mengenai Capaian IKU Laporan Kinerja telah terdapat
dan Reali sasi Anggaran informasi mengenai pencapaian

IKU dan realisasi anggaran.

b. Penyajian lnfonnasi Kinerja 10%

I) Laporan KineJja menyajikan A/B/ C/D/E Lakukan penelaahan apakab
informasi pencapaian sasaran yang sasaran yang disampaikan dalam
berorientasi outcome Laporan Kinerja berorientasi '.

""
outcome berdasarkan kriteria
yang tersedia.

2) Laporan KineJja menyajikan A/B/C/D/E Lakukan penelaahan apakab
infonnasi mengenai kinerja yang capaian yang disajikan bersifat

" telah diperjanjikan kinerja yang dijanjikan j disepakati.
dalam Perjanjian Kinerja (PK).

Ii-
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Kri teria

No. Uraian Pertanyaan Nitai Program Kerja
Uraian Ha ail Ci/T atau NilaiPelaksanaan A/B/C/D/

E)
3) Laporan Kinerj a menyajikan A/B/C/D/E Lakukan analisis apakah Laporan

evaluasi dan analisis mengenai Kinerja menguraikan hasil
capaian kinerj a evaluasi dan analisis tentang

capaian-capaian kinerja outcome
atau output penting, bukan hanya
proses atau realisasi kegiatan2
yang ada di dokumen anggaran
(DIPAJ serta evaluasij'analisis ataa
peningkatanypenurunan capaian
dari tahun sebelumnya.

4) Laporan Kinerja menyajikan A/B/C/D/E Lakukan penelitian apakah
pembandingan data kinerja yang Laporan Kinerja telah menyajijan
memadai antara realisasi tabun ini pembandingan yang memad ai
dengan realisasi tabun sebelumnya antara lain : Target vs Realisasi;
dan pembandingan lain yang Realisasi tahun berjalan vs
diperlukan reali sasi tahun sebelumnya;

Realisasi sampai dengan tahun
berjalan vs target jangka . •
menengah; Reali sasi atau capaian
tahun berjalan dibanding standar
nasional atau RPJMN; Realisa si
atau capaian organisasif ins tansi
dibanding realisasi atau capaian
organisasi /instansi seie nis vane

It-
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Kriteria

No, Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja
Uraian Hasil (Y/ T atau Nilai
Pelaksanaan A/B/ C/D/

EJ
sew s atau sekelas.

5) Laporan KineIja menyajikan A/B /C /D Lakukan analisis apakah Laporan
informa si tentang analisis efisiensi Kinerja dapat menyajikan
penggunaan sumber daya informasi tentang analisi s

efisien si penggunaan sumber
daya .

6) Laporan Kinerja menyajikan A/B / C/D/E Lakukan penelitian apakah
infonnasi keuangan yang terkait Laporan Kinerja telah menyajikan
dengan pencapaian sasaran kinerj a informasi keuangan yang terkait
instansi langsung dengan seluruh

pencapaian sasaran (outcome).
7) Informasi kineIja dalam Laporan A/B / C/D/E Lakukan analisis apakah

Kinerja dapat diandalkan informasi kinerja dalam Laporan
Kinerja dapat diandalkan.
Infonnasi kinerj a yang dapat
diandalkan antara lain: datanya
valid; dapat ditelusuri kesumber

" ,

datanya; diperoleh dari sumber
yang kompeten; dapat diverifikasi ;

- konsisten.
c, Pem anfaatan Informasi Kinerja 4%

" 1) Infonnas i kinerj a telah digunakan Y/T Lakukan penelitian a pakah
dalam pelaksanaan evaluasi terdanat bukti bahwa infonnasi

~
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Krileria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerja Uraian Hasil ri/Tatau NilaiPelaksanaan A/B/C/D/
E)

alcuntabilitas kinerja kinerja telah dimanfaatkan oleh
pimpinan eselon I dalam
pelaksanaan evaluasi
akuntabilitas kinerja .

2) Infonnasi yang disajikan telah A/B/ C/D/ E Lakukan penelitian apakah
digunakan dalam perbaikan informasi kineIja te1ah berdampak
perencanaan kepada pe rbaikan perencanaan,

baik perencanaan jangka
menengah, tahunan maupun
dalam penetapan atau perjanj ian
kinerja yang disusun oleh
pimpinan unit Eselon l.

3} Infonnasi yang disajikan leIab A/B/C/D/E Lakukan pengujian apakah
digunakan untuk menilai dan infonnasi yang disajikan dalam
memperbaiki pelaksanaan program Laporan Kinerja telah
dan kegiatan organisasi mengakibatkan perbaikan dalam

pengelolaan program dan kegiatan .
dan dapat menyimpulkan ,
keberhasilan atau kegagalan
program seeara teruku r.

4} Infonnas i yang disaj ikan lelab A/B/ C/D/E Lakukan analisi s apakah terdapat
d igunakan untuk peningkatan bukti yang cukup bahwa.
kinerja infonnasi dalam Laporan Kinerja

l uermasuk Laooran Kineria tahun

~
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nitai Program Kerja
Uraian Hasil (y/ T atau Nilai
Pelaksanaan A/ B/ C/ D/

E)
sebe lumnya) te1ah digunakan
untuk perbaikan capaian kinerja
organisasi yang lebih baik periode
berikutnya.

D. Pencapaian SasaranjKinerja 20%

1. Kinerj a Utama 17.5%

I) Target IKU dapat dicapai A/B/C/D/E Dapatkan capaian kinerj a Eselon
I. Lakukan perhitungan jumlah
IKU tercapai terhadap IKU yang
ada.

2) Sasaran Strategis dapat dicapai A/B/C/D/E Dapatkan data capaian sasaran
s trategis . Lakukan perhitungan
atas data capaian tersebut.

3) Informasi mengenai capaian kinerja A/B /C/D/E Lakukan penelitian apakah data
dapat diandalkan (capalan] kinerja yang dihasilkan

dapat diandalkan berdasarkan
kriteria yang berlaku . '. , .

4) Capaian kin eIja lebih book dari A/B/C/D Dapatkan Nilai KeIja Organisasi
tahun sebelumnya INKOI Unit Eselon l. Lakukan

penil aian den gan membandingkan
capaian nilai NKO tahun berjalan. dengan NilOO NKO tahun
sebelumnya.

If
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Kriteria

No. Uraian Pertanyaan Nilai Program Kerj a
Uraian Hasil (y/T atau

NitaiPelaksanaan A/ B/C / D/
E)

2. Kinerja Lainnya 2,5%

I) Inisiatif dalam pemberantasan A/B/C Lakukan wawancara apakah Unit
korupsi Eselon I memiliki inisiatif dalam

upaya pemberantasan korupsi .
Jika ada, dapatkan buktinya dan
lakukan penilaian berdasarkan
indikator yang tersedia.

2) Inovasi- inovasi dalam A/B/ C Lakukan wawancara apakah Unit
manajemenypelayanan Eselon I memiliki inovasi dalam

man ajemen{pelayanan. J ika ada ,
dapatkan buktinya dan lakukan
penilaian berdasarkan indikator
yan g tersedia.

3) Penghargaan-penghargaan lainnya A/B/C Lakukan wawancara apakah Unit
Eselon I mendapatkan
penghargaan atau pengalruan dari
pihak atau lembaga .
nasional/ intemasional. Jika ada,
dapatkan buktinya dan lakukan
penilaian berdasarkan indikator
yang tersedia .

~
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Forma t II: Indikator Penilaian untuk Evaluasi alas Implementasi SAKIP tingkat Unit Eselon I

No. Uraian Pertanyaan Bobot Indikator Penilaian Keterangan

A. Perencanaan Kinerja 30%
I. Rencana Stretezia 10%

a. Pemenuhan 2%
II Rencana Strategis Y /T Y.jika Renstra Eselon I Telah disusun dan ditetapkan

[Renstra] Eselon I (Nilai I); ..
L

telah disusun dan T. jika Renstra Eselon I be1um disusun dan ditetapkan
ditetapkan (nilai 0).

2) Renstra telah A/B /C/D/E A, apabila Renstra telah memuat keseluruhan komponen
memuat: (nilai I);
visi, misi, Arah B, apabila 75% < komponen Renstra < 100% (nilai 0 ,75);
kebiiakan strate ei. C anabila 50% < komeonen Renstra < 75%hlilai 0 51'

v-
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No. Uraian Pertanyaan Bobot Indikator Penilaian Keterangan

kerangka regulasi, 0 , apabila 20% < komponen Renstra < 50% (nilai 0 ,25);
kerangka E, apabila komponen Ren stra < 20% (nilai 0) .
ke1embagaan,
Target Kinerja, dan
Kerangka
Pendanaan

3) Ren stra telah Y/T Y, Jika Program dan sasaran / hasil program telah
memuat program dimuat dalam Renstra Eselon I dan sasarannya [nilai 1);
dan sasarannya T, Jika Program dan easaranyhasil program belum

dimuat Renetra Eselon I dan sasarannya (nilai a).

4) SasaranjHasil A/B/ C A, jika seluruh sasaranyhasil program telah dilengkapi
Program telab dengan Indikator Kinerja be serta target kin erjanya (Nilai
dilengkapidengan I );
Indikator Kinerja B, jika tidak seluruh sasaranyhasil program dilengkapi
beserta targetnya dengan indikator kineja beserta target kinerjanya (nitai

a ,S);
C, jika sasaran/hasil program belum seluruhnya
dilengkapi dengan indikator kinerja be serta target
kinerianva In ilai 01.

5) Program telah Y/T Y,jika program telah dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan -,
dijabarkan dalam T, jika program belum dijabarkan dalam kegiatan-
kegiatan-kegiatan kegiatan.

6) Kegiatan dalarn A/B / C A, jika se1u ru h Kegiatan telah dilengkapi dengan
program telah lndikator Kinerja be serta targe t kinerjanya (Nilai I);
dilen gkapi dengan B, jika tidak s eJu ruh Kegiatan te1ah dilengkapi den gan
indikator kineri a lndikator Kineria beserta target kinerianva Inilai 0 51 :

It-
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No. Uraian Pertanyaan Bobot lndikator Penilaian Keterangan

beserta te rgetnya C, jika Kegiatan belum belum selu ruhnya dilengkapi
dengan indikator kinerja beserta target kinerj anya (nilai
01 .

71 Dokumen Renstra AIBICID IE A, apabila Iebih dan 95% indikator kinerja telah memuat
telah memuat target target kinerja per tahunnya (nilai 1);
kinerja untuk setiap B, apabila 80% < indikator kinerj a telah memuat target
indikator kinerja kinerja per tahunnya < 95% (nilai 0,75);
per tahunnya C, apabila 40%< indikator kinerja telah memuat target
se lama periode kinerj a per tahunnya < 80%; (n ilai 0 ,5);
Renstra 0 , apabila 20 % < indikator kinerja telah memuat target

kinerja per tahunnya < 40% [nilai 0,25);
E, apabila indikator kinerj a telah memuat target kinerj a

I oer tahunnva < 20% Inilai 01.
81 Kerangka AIBICIDIE A, apabila lebih d ari 95% program dan selu ruh kegiatan

pendanaan m eliputi telah dilengkapi rencana pendanaan per tahunnya (nilai
rencana pendanaan 1);
untuk program dan B. apabila 80% < program dan selu ruh ke giatan telah
setiap kegiatan per dilengkapi rencana pendanaan per tahunnya < 95% [n ilai
tahun 0 ,75);

C, apabila 40%< program dan selu ruh kegia tan telah
'.

dilengkapi rencana pendanaan per tahunnya < 80% [ni lai
0,5);
D, apabila 20% < program dan selu ruh kegiatan telah
dil engkapi rencana pendanaan per tahunnya < 40% [n ilai
0 ,25) ;
E, apabila program dan selu ruh kegiatan telah dil engkapi
rencana oendana an oer tahunnva < 20% Inilai Ol.

~
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No. Uraian Pertanyaan Bobot Indikator Penilaian Keterangan

9) Renstra telah Y/T Y, jika d okumen Renstra unit eselon I atau Renstra
dipublikasikan Kementerian yang didalamnya termasuk pula rencana

s tra tegis Unit Eselon I di bawahnya dapat diakses dengan
mudah setiap saat (misalnya: website resmi K/L atau
eselon I atau media lain yang memu dahkan publik untuk
mengakses) [nilai I)
T. iika Renstra belum di pu blikasikan.

b. Kualitas 5%

I) Sa saran/Hasil AIBICIDIE A, apabila lebih dari 95% tujuan yang d itetapkan telab Kriteria Berorientasi Hasil:
Program telah berorientasi h asil (nitai 1). ~ berkualitas outcome atau
berorientasi hasil B, apabila 80%< tujuan yang berorientasi hasil < 95% output penting

(nilai 0,75); - bukan proses {kegiatan
C, apabila 40%< tujuan yang berorientas i hasil <80% - menggambarkan kondisi
[nilai 0 ,5); atau output penting yang
D J apabila 20% < tujuan yang berorientasi hasil <40% ingin diwujudkan atau
(nilai 0,25); seharusnya terwujud
E, apabila tujuan yang ditetapkan berorientasi hasil < - terkait dengan isu
20% [nilai 0): strategis organisasi

- sesuai dengan tu gas dan
fungsi organisaai

2) Indikator Kinerja AIBICIDIE A, apabila Iebih dari 90% indikator Kinerja Program te1ah Kriteria SMART-C:
Program dan memenuhi kriteria SMART· C (nilai I); - Spesific: Tidak
Indikator Kinerja B, apabila 80% < Indikator SMART-C dan c 95% [nilai berdwimalma
Kegiatan te1ah 0 ,75); - Measureable: Dapat
memenuhi kriteri a C, apabila 40% < Indikator SMART-C < 8 0% [nilai D,S); diukur, dapat
indikator kineria D anabila 20% < Indikator SMART-C < 40% Inilai 0 251: diidentifikasi satu an

~
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No. Uraian Pertanyaan Bobot Indikator Penilaian Keterangan
yang baik E, apabila indikator yang SMART-C< 20% (nilai 0). atau param eternya

- Achievable: Dapat
dicapai, reJevan dengan
tugaa fun gsinya
(domainnya) dan dalam
kendalinya (controllable)

- Relevance: Terkait
langsung dengan
(merepresentasikan) apa
yang akan diuku r

. Timebound: Mengacu
atau menggambarkan
kurun waktu tertentu

- Continoualy Improved:
kualitas dan target
disesu aikan dengan
perkembangan strategi
organisasi dan se lalu
disemnurnakan.

3) Target Indikator AIBICIDIE A, apabila > 95% target yang ditetapkan memenuhi Kriteria Target yang Baik
KineIja Program ,

seluruh kriteria target yang baik (nilai I); - Menggarnbarkan suatu
dan Indikator B, apabila 80% < target yang memenuhi seluruh kriteria tingkatan tertentu yang
Kincrja Kegiatan < 95% (nilai 0,75); seharusnya dicapai
ditetapkan dengan C, apabila 40% < target yang memenuhi seluruh kriteria (termasuk tingkatan
baik < 80% (nilai 0,5) ; yang standar. generally

D, apabila 20% < target yang memenuhi seluruh krite ria accepted)
< 40% lnilai 0 25\' - Selaras denzan Renstra :

~
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No. Uraian Pertanyaan Bobot Indikator Penilaian Keterangan

E, apabila target yang memenuhi se1uruh kriteria < 20% - Berdasarkan (relevan
(nilai 0). dgn) indikator yg

SMART-C;
- Berdasarkan basi s data

yang memadai;
- Berdasarkan argumen

dan perhitungan yang
legis .

4) Kegialan yang A/B/C/D/E A, apabila kegiatan yang ditetapkan te1ah memenuhi Program/Kegialan
ditetapkan telah selu ruh laiteria (nilai I); dikatakan merupakan cara
menggambarkan B. apabila kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi untuk mencapai {se laras
cara untuk sebagian besar kriteria (nilai O,75); dengan) tujuan/hasil
mencapat C, apabila kegiatan yang ditetapkan menjadi penyebab program dan sasaran jika
saearan/ hasll tidak langsung terwujudnya tujuan/hasil program dan memenuhi kriteria s bb:
program sasaran (nilai 0,50); - Menj adi penyebab

D. apabila kegiatan yang ditetapkan dianggap tidak Iangsu ng terwujudnya
cuku p untuk mencapai tujuan/hasil program dan tujuan/hasil program
sasaran (nilai 0 ,25); dan sasaran;
E, apabila penetapan kegiatan mendahului (atau tidak - Relevan;
disertai dengan) penetapan tujuan/hasil program dan - Memiliki hubungan
sasaran (nilai O) . sebab v -. akibat

(kausalitas);
- Cu kup untuk

mewujudkan
tuju an /hasil program
dan sasaran dalam
Renstra

It-
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No. Uraian Pertanyaan Bobot Indikator Penilaian Keterangan

5) Program dan A/B/C/D/ E A, apabila > 90% program dan kegiatan yang ditetapkan
Kegiatan telah telah selaras [nilai I);
selaras dengan B, apabila 75% c program dan kegiatan yang selaras <

Program dan 90% [nilai 0 ,75);
Kegiatan yang C. apabila 40% < program dan kegiatan yang selaras <
diamanatkan untuk 75% [nilai 0,5);
Unit Eselon I dalam D, apabila 10%< program dan kegiatan yang selaras <
Renstra 40% [nilai 0 ,25);
Kementerian E, apabila program dan kegiatan yang selaras < 10%
Keuanzan Inilai 01.

6) Indikator Kinerja A/B/C/D/E A, apabila > 90% IKPdan IKK te1ah selaras (nilai 1);
Program (1K?) dan B, apabila 75% < IKPdan IKK yang selaras < 90% (nilai
Indikator KineIja 0,75);
Kegiatan (IKK) te1ah C, apabila 40% < IKP dan IKK yang selaras < 75% (nilai
selaras dengan IKP 0,5);
dan IKK untuk u nit D, apabila 10%< IKPdan IKK yang se1aras < 40% (nilai
Eselon 1 pada 0,25);
Renstra E, apabila IKPdan IKK yang selaras c 10% [nilai 0) .
Kementerian
Keuan£an

7) Dokumen Ren stra A/B/ C/D/E A, apabila Iebih dari 95% tujuanyhasil program, Sasaran Penetapan hal-hal yang
telah menetapkan dan indikator Renstra telah mengaeu pada selu ruh seharusnya mengacu pada
hal-hal yang kriteria yang ditetapkan (nilai 1); kriteria sebagai berikut:
seharu snya B, apabila 80% < tujuanyhasil program, Sasaran dan . Mengacu Iselaras
ditetapkan (dalam indikator Renstra telah mengacu pada selu ruh kriteria dengan tugas dan fungsi
kontrak yang ditetapkan -c 95% (nilai 0 ,75); - menggambarkan core
kinerjaytugas C, apabila tujuanyhasil program, Sasaran dan indikator business

~
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fungsi/ latar Renstra tidak mengacu pada isu strategis atau praktik - menggambarkan ISU
belakang pendirian) terbaik (nilai 0,5); strategis yang

D. apabila tujuanfhasil program, Sasaran dan indikator berkembang
Ren stra yang mengacu pacta seluruh kriteria yang . menggambarkan
ditetapkan tidak lebih dati 10% (nilai 0,25) ; hubungan kausalitas
E, apabila lebih dari 75% tujuanfhasil program , Sasaran (indikator dan target
dan indikator Renstra yang ditetapkan tidak kinerja program yang
men ggambarkan core business dan isu strategis yang ditetapkan menjadi
berkembang (nilai 0). penyebab terwujudnya

outcome atau
sasaran / hasil program
yang ada di Renstrra)

- mengacu pada praktik-
nraktik terbaik

c. Implementasi 3%
1) Dokumen Renstra AIBICIDIE A, apabila Iebih dari 95% indikator dan Target Kinerj a

Es. I telah Program serta Kegiatan telah tercakup dalam KK Eselon I
digunakan sebagai (nilai 1);
acuan dalam B, apabila 80% c indikator dan Target Kinerja Program
penyusunan serta Kegiatan telah tercakup dalam KK Eselon I < 95%
Kontrak Kinerja (nilai 0 ,75);
(KK) Es . I C, apabila 40% c indikator dan Target Kinerj a Program

s erta Kegiatan telah te rcakup dalam KK Eselon 1< 80%
(nilai 0 ,50);
D , apabila 20% < indikator dan Target Kinerja Program
serta Keaiatan telah tercakuo dalam KK Es elon I < 40%

f.
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(nilai 0 ,25);
E, apabila indikator dan Target Kinerja Program serta
Kegiatan telah tercakup dalam KK Eselon I < 20% (nilai
0\ .

2) Target jangka A/B/ C/D/E A, apabila target jangka menengah (JM) telah dimonitor Monitoring target (kineIja)
menengah dalam dan memenuhi seluruh kriteria yang disebutkan [nilai 1); jangka menengah mengacu
Ren stra telah B, apabila target JM telah dimonitor berdasarkan laiteria pad a kriteria sebagai
dimonitor yang disebutkan, namun be1um seluruh rekomendasi berikut:
pencapaiannya ditindaklanjuti (nilai 0,75); - Terdapat breakdown
sampai dengan C, apabila target JM telah dimonitor dengan kriteria target kinerja jangka
tabun berjalan tersebut namun tidak ada tindak lanjut terhadap menegah kedalam target-.

rekomendasi yang diberikan (nilai 0 ,5); target tahunan dan
D, apabila monitoring target JM dilakukan seeara periodik yang selaras dan
insidentil, tidak terjadual, tanpa SOP atau mekanisme terukur;
yangjelas (nilai 0,25); - Terdapat pihak atau
E, Target JM tidak dimonitor (nilai 0). bagian yang

bertanggungjawab untuk
melaporkan dan yang
memonitor kinerj a secara
periodik; ..

. Terdapat " c. jadual,
mekanisme atau SOP
yang jelas tentang
mekanisme monitoring
Renstra secara periodik;

- Terdapat dokumentasi
hasil monitoring;

~
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. Terdapat tindak lanjut
atas hasil monitoring.

3) Renstra Eselon I A/B/ C/D/E A, apabila Renstra telah direviu dan hasilnya Reviu renstra tennasuk
telah direviu seeara menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi) didalamnya pertimbangan
berkala (nilai I); terhadap perkemhangan

8 , Apabila ada perbaikan tapi masih terdapat kesalahan lin gkungan yang
dalam perumusan sasaran dan IK (nitai 0 ,75); mem perngaruhi prose s
C, Apabila ada perbaikan tapi be lu m signifikan (nilai 0 ,5); bisnis sehingga dilakukan
D. Apabila Renstra telah direviu namun tidak ada perubahan-perubahan,
perbaikan (nilai 0 ,25); misalnya perubahan pada
E, ApabiIa Renstra tidak direviu (nilai 0). target kinerja, dsb, yang

terdokumentasi.
2. Perencanaan Kinerja 20%

Tahunan
a . Pemenuhan 4%

I) Kontrak Kinerja A/B/ C/D/E A, jika KK ada dan ditetapkan tepat waktu (nilai I) ;
telah disu sun dan B, jika KK ada dan ditetapkan tidak tepat waktu (nilai
ditetapkan tepat 0,75);
waktu C, jika KK telah disusun namun belu m ditetapkan [nilai

0,5); ,

D, jika KK masih dalam proses penyusunan (O,25):
E, jika KKbelum dibuat '(nilai oi,

2) Kontrak Kinerj a A/ B/C/D/E A, apabila KKtelah memuat keseluruhan komponen
(KK) telah (nilai I);
mencakup: B, apabila 75% < komponen KK < 100% [nilai 0,75) ;
Pemvataan C anabila 50% < komponen KK < 75% fnilai 0 5):

~
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Kesanggupan , Pets D , apabila 20% < komponen KK < 50% [nilai 0,25);
Strategi, Perjanjian E, apabila komponen KK < 20% [nilai O) .
Kinerja, Rincian
Target Kinerj a,
Inisiatif Strategis ,
dan Sasaran Kerj a
Pegawai .

3) Kontrak Kinelja A/B/ C/D/E A, apabila 1ebih dari 95% 5 5, IKU, dan target te1ab
telah menyajikan diperjanjikan dalam KK Unit Eselon I (nilai I);
Sasaran Strategis B, apabila 80%< S8, lKU. dan target yang telah
(551, IKU, dan target dipeIjanjikan dalam KK Unit Eselon I < 95% (n ilai O,75);
capaian C, apabila 40%< 58, lKU. dan target yang telah

diperjanjikan dalam KK Unit Eselon I < 80% (nilai 0,5);
D, apabila 20%< SS, IKU, dan target yang telab
dipeIjanjikan dalam KK Unit Eselon I < 20% (n ilai 0,251:
E, apabila 55, lKU, dan target yang te lab dipeIjanjikan
dalam KK Unit Eselon I < 20% Inilai 01.

4) Kontrak Kinerj a Y/T Y, apabila dokumen Kontrak Kinerja dapat diakses
te1ab dengan mudah setiap saat (misalnya: website resmi K/L
dipu blikasikan atau media lain yan g memungkinkan pu blik dapat '.

mengaksesl lnilai II ; . "
T, [ika Kontrak Kineria belum dioublikasikan Inilai O\.

v--
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5) Rencana Aksi IRA) Y / T Y, jika Rencana Aksi (RA) yang dimaksud merupakan Rencana Aksi (RA)
atas Kinerj a sudah penjabaran lebih lanjut dari target-target kinerja yang merupakan langkah-
ada a da di Perjanjian Kinerja IPK) (nilai I ); langkah yang diperlukan

T, jika belu m ada Rencana Aksi (RA) (nilai OJ. untuk mencapai sasaran
strate gis dan target lKU.
Rencana Aksi bisa dalam
bentuk dokumen lain
diluar KK seperti: program
kerja tahunan, yang dapat
mendukung pencapaian 58
dan target IKU.

b. Kuali tas 10%
I} Sasaran Strategis AIBICID IE A, apabila Iebih dari 95% Sasaran Strategis untuk Kriteria Berorientasi Hasil:

untuk mencapai mencapai tujuan dalam KK telah berorientas i hasil (nilai - berkualitas outcome
tujuan dalam 1); atau output penting
Kontrak Kinerja B, apabila 80%< Sasaran Strategis untuk mencapai - bukan proses jkegiatan
(KK) telab tujuan dalam KK berorientasi hasil < 95% (nilai 0 ,75); - menggambarkan
berorientasi hasil C, apabila 40%< Sasaran Strategis untuk mencapai kondisi atau output

tujuan dalam KK berorientasi hasil <80% (nilai 0 ,5); penting yang mgin
D, apabila 20% < Sasaran Strategis untuk mencapai diwujudkan '... atau
tujuan dalam KK berorientasi hasil <40% (nilai 0 ,25); se harusnya terwujud
E, apabila Sasaran Strategis untuk men capai tujuan - terkait den gan isu
dalam KK yg berorientasi hasil < 20% (nilai 0). strategis organisasi

- sesuai dengan tu gas
dan fungsi organisas i.

\L-
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2) Indikator Kinerja A/B/ C/D/E A, apabila Iebib dari 90% indikator Kinerja Utama telab Kriteria SMART-C:
Utama (IKU) untuk memenuhi kriteria SMART-C [n ilai 1); . Specific: Tidak
mencapai sasaran B, apabila 80% < Indikator SMART-C dan < 95% [nilai multitafs ir
strategis dalam KK 0 ,75): - Measureable: Dapat
telah memenuhi C, apabila 40% < Indikator SMART-C < 80% (nilai D,S); diukur, dapat
kriteria indikator D, apabila 20% < Indikator SMART-C < 40% (nitai 0,25); diidentifikasi satuan
kinerja yang baik E, apabila indikator yang SMART-C< 20% (nilai 0). atau parametemya

- Achievable: Dapat
dicapai , relevan den gan
tugaa dan fungsinya
dan daIam kendalinya
(controllable)

- Relevance: Terkait
langsung dengan
(merepresentasikan) apa
yang akan diukur

- Timebound: Mengacu
atau men ggambarkan
kurun waktu tertentu

- Continously Improved:
kualitas dan target
disesuaikan dengan
perkembangan strategi
organisasi dan se lalu
disemnumakan.

3) Target IKU dalam A/ B/ C/D/E A, apabila > 95% target yang ditetapkan memenuhi Kriteria target yang baik:
KK ditetaokan seluruh kriteria taraet van. baik Inilai 1\:

~
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dengan baik B, apa bila 80% < target yang memenuhi 'seluruh krite ria · Menggambarkan suatu
< 95% (nilai 0 ,75); tingkatan tertentu yang
C. apabila 40% < target yang memenuhi seluruh kriteria seharusnya dicapai
< 80% (nilai 0 ,5); (tennasuk tingkatan
D, apabila 20% < target yang memen uhi selu ruh kriteria yang standar, generally
< 40% [nilai 0 ,25) ; dan accepted)
E, apabila target yang memenuhi selu ruh kri teria<20% · Selaras dengan
(nilai 0). RPJMN/Renstra ;

- Bercla sarkan (relevan
dengan) indikator yg
SMART-C;

- Berdasarkan basis data
yang memadai; dan

- Berdasarkan argu men
dan perhitungan yang
loais.

41 Kegiatan AIBICID IE A, apabila kegiatan yang di te tapkan memenuhi seluruh Kegiatan dikatakan
merupakan cara kriteria (nilai 11; merupakan cara untuk
untuk mencapai B, apabila kegiatan yang ditetapkan telah memenuhi mencapai (selara s dengan)
sasaran sebagian besar kriteria [nilai 0 ,7 5); sasaran j ika '. rnemenuhi

C, apabila kegiatan yang ditetapkan menjadi penyeb ab kriteria:
tidak langsu ng terwujudnya sasaran [nilai 0 ,5); - Menjadi penyebab
D, apabila ke giatan yang ditetapkan dianggap tidak langsung terwujudnya
cukup untuk mencapai sasaran (nitai 0 ,25); sasaran;
E, apabila kegia tan yang ditetapkan tid ak relevan den gan · Relevan;.
pencapaian sasaran (nilai 0). - Memi1iki hubunzan

~
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,

sebab akibat
{kausalitas); dan

- Cukup untuk
mewujudkan sasaran
dalam reneana kinerja
tahunan.

5) Dokumen ren cana A/ B/ C/ D/ E A, Jika untuk seluruh sasaran (hasil) yang ditetapkan
kinerja tahunan dalam dokumen rencana kinerja tahunan {kontrak
{kontrak kinerja) kinerja) dapat diidentifikasikan dengan kegiatan dan
telah selaras anggaran dalam dokumen pengajuan an ggaran, baik
dengan dokumen yang bersifat Ian gsung maupun tidak lan gsung (nilai 1);
pengajuan anggaran 8, Jika 80% < sasaran yang teridentifikasi sampai

kepada anggarannya (langsung dan tidak langsung) c
100% (nitai 0,75);
C. Jika sasaran hanya dapat dikaitkan dengan anggaran
yang bersifat langsung saja (nilai 0,5);
D, Jilea sasaran yang terkait dengan anggaran langsung <

50% [nilai 0,25);
E. Jika sasaran atau hasil tidak menj adi prasyarat
alokasi an••aran fn ilai 01.

6) PeIjanjian Kinerja A/B/ C/ D/E At apabila lebih dari 95% sasaran dalam PK telah s elaras kriteria selaras:
.

(PK) dalam Kontrak dengan Sasaran/Hasil Program dalam Renstra [n ilai 1); - Sasaran-easaran yang
Kinerja telah B, apabila 80% < keselarasan sasaran dalam PK telah ada di KK merupakan
se laras dengan selaras dengan Sasaran/Hasil Program dalam Renstra < sasaran -sasaran yang
Renstra Eselon I 95% [nilai 0,75); akan diwujudkan dalam

C. apabila 40% < keselarasan sasaran dalam PK telah Ren stra;
selaras dengan Sasaran/Hasil Program dalam Renstra < - Taraet-taraet kineria PK

~
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80% (nilai D,S); • merupakan breakdown
0 , apabila 20% < keselarasan sasaran dalam PK telah dari target-target kinerj a
selaras dengan Sasaran/ Hasil Program dalam Renstra < dalam Renstra/ RKP;
40% (nilai 0 ,25); - Sasaran, indikator dan
E, apabila keselarasan sasaran dalam PK telah selaras target yang dite tapkan
dengan Sasaran/Hasil Program dalam Renstra < 20% dalam PK menjadi
(nilai 0). pe nyebab (memiliki

hubungan kausalitas)
terwujudnya tujuan dan
sasaran yang ada di
Renstra/RKP .

7) Dokumen PK telah AIBICIDIE A, apab ila lebih dari 95% Sasaran dan indikator PK telah Penetapan hal-hal yang
menetapkan hal-hal mengacu pada se lu ruh kriteria yang ditetapkan; (nilai 11 seharus nya mengacu pada
yang seharusnya B, apabila 80% < Sasaran dan indikator PK yang telah kriteria sebagai be rikut:
ditetapkan (dalam mengacu pada se1uruh krite ria yang ditetapkan < 95% - Mengacu I selaras
ko ntrak (nilai 0, 7 5) dengan tugas dan
kin erja /rugas C, apabila 40% < Sa saran dan indikator PK yang telah fungsi;
fungs i) men gacu pacta se lu ruh kriteria yang ditetapkan < 80%; - Menggambarkan core

(nilai 0 ,5); business;
D, apabila 20% < Sasaran dan indikator PK yang te lah - Menggambarkan isu
mengacu pada seluruh kriteria yang ditetapkan < 40% stra tegis yang
(nilai 0 ,25); ber kembang dan
E. apabila Sa saran dan indikator PK yang telah mengacu menjawab;
pada se lu ruh kriteria yang ditetapkan < 20% (n ilai 0). pe rmasalahan yang

teriden tifikasi aaa t
proses perencanaan;

- Men• •ambarkan

~
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hu bungan kausalitas,
(menjadi penye bab
terwujudnya tujuan dan
sasaran yang ada di
Renstra /RKP);

. Mengacu pada praktik-
oraktik terbaik.

8) Rencana Aksi atas A/ B/C/D/ E A, apabila lebih dari 95% target kin erja dalam Rencana Aksi (RA)
Kinerja telah rencana/perjanjian kinerja tahunan telah (dapat] merupakan langkah-
mencantumkan dijabarkan lebih lanjut menjadi target periodik dalam langkah yang diperlukan
target secara Rencana Aksi (RA) (nilai 1); untuk mencapai sasaran
pe riodik atas B, apabila 80% < keselarasan target PK dengan target strategis dan target IKU.
kineIja periodik dalam RA < 95% (nilai 0 ,75); Rencana alan Perjanjian

C, apabila 40% < keselarasan target PK dengan target Kinetja Tahunan harns
periodik dalam RA < 80% (nilai 0,5); dapat dimanfaatkan dalam
D, apabila 20% < kese1arasan target PK dengan target (selaras dengan) Rencana
periodik dalam RA < 40% (nilai 0 ,25); Aksi yang lebih detail.
E, apabila keselarasan target PKdengan target periodik Keselarasan tersebut
dalam RA< 20% (nilai 0). terwujud j ika capaian

target PK terkait dengan
(disebabkan oleh] , capaian
target-target RA. Atau PK
memiliki hubungan
kau salitas den zan RA.

c. Implementasi 6%

v-
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11 Kontrak Kinerja Es. Y/T Y, Jika target-target kinerja sasaran dalam rencana
I telah digunakan kinerj a tahunan menjadi prasyarat dalam pengajuan dan
se bagai acuan pengaloksian anggaran (nilai 1)
untuk menyusun T. Jika target-target kinerja sasaran dalam rencana
anggaran kinerja dirnaksud tidak menj adi prasyarat daIam

I penzaiuan anggaran Inilai oi.
2) Target kinerja A/B/ C/D/E A, apabila terdapat bukti yang cu ku p bahwa Kriteria Pemanfaatan target

dalam PK Es. I telah pemanfaatan PK yang ditandatangani memenuhi seluruh kinerja untuk mengukur
digunakan untuk kriteria yang ditetapkan (nilai 1); keberhasilan:
mengukur B, apabila terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang - (Capalan) target kinerja
keberha silan / ditandatangani dijadikan dasar untuk mengukur dan d ijadikan dasar untuk
kegagalan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan (nilai memberikan
organisasi 0 ,75); . penghargaan (reward);

C, apabila terdapat bukti yang euku p bahwa PK yang - (Capaian) target kinerja
ditandatangani telah diu kur dan ha sil pengukuran telah dijadikan dasar untuk
diketahui oleh atasan (pemberi amanah) (nilai 0 ,5); memilih dan memilah
D. apabila PKyang ditandatangani sebatas telah yang berkine Ija dengan
dilakukan monitoring (nilai 0 ,25); yang kurang [tidak]
E, apabila terhadap PK yang ditandatangani tidak berkineIja;
dilakukan pengukuran atau monitoring (nilai 0). - (Capaian) target kinerja

digunakan eebagai cara
untuk menyimpulkan
atau memberikan
predikat (balk, cuku p,
kurang, tercapai, tidak
tcrcapai, berhasil, gagal,
dlll suatu kondisi atau

\'-
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• keadaan.

3) Rencana Aksi atas A/B/ C/D/E A, apabila monitoring kinerj a te1ah memenuhi seluruh Monitoring pencapaian
Kinerja telah laiteria yang ditetapkan (nilai 1); target periodik dengan
dimonitor B, apabila monitoring dilakukan sesuai kriteria, kecuali kriteria seba gai berikut:
pencapaiannya penerapan reward and punishment [nilai 0,75) ; - Capaian target dalam
seeara berkala C, apabila monitoring dilakukan terbatas pada rencana aksi secara

penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran periodik (minimal setiap 3
capaian kinetja (nilai D,S); bulan) dipantau
D, apabila pengukuran capaian kinerj a periodik tidak kemajuannya;
lebih dari 80% (nilai 0 ,25) ; - Setiap ada deviasi segera
E. apabila monitoring atau pengukuran capaian target dilakukan analisis dan
periodik< 50% [nilai 0) . dicarikan alternatif

solusinya;
. Terdapat mekanisme yang

memungkinkan pimpinan
untuk mengetahui
progress kinerj a yang
terbaru (up dated
performance)

- Terdapat mekanisme dan
implementasi reward and
punishment terhadap
1.....'h_ ..'h ... ..~ 1 ....... ...+....
ft. .... LI....~ Ua.::>llQ.U Q~U

kegagalan pencapam
. target kineri a .

It-
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AIBICIDIE IA, apab ila pemanfaatan RA telah memeriuhi seluruh
kriteria yang ditetapkan (nilai I );
B, apabila pemanfaatan RA memenuhi kriteria yang
ditetapkan kecuali hal terkait dengan otorisasi dan
eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan [nilai
0 ,75);
C, apabila pemamfaatan RA terbatas pacta pe1aporan
atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata
selanjutnya (nilai 0,5) ;
D, apabila capaian RA tidak berpengaruh terhadap
penilaian atau penyimpulan capaian kineIja (nilai 0,25);
E, apabila target-target dalam RAyang disusun memiliki
kese1arasan < 50% dari target-target kine rja dalam PK
(nilai 0) .

Keterangan

Pemanfaatan rencana aksi
dalam pengarahan dan
pengorganisas ian kegiatan
meliputi kriteria sebagai
berikut:
- Target-target IKU dan

rencana aksi dijadikan
dasar (acuan) untuk
(memulai) pe1aksanaan
setiap kegiatan;

- Target-target IKU dan
rencana aksi dijadikan
acuan untuk
mengevaluasi capaian
output-output kegiatan;

- Target-targe t IKU dan
rencana aksi dijadikan
alasan untuk
membe rikan otorisasi dan
eksekusi diteruskan atau
ditundanya '. suatu
kegiatan;

- Terdapat hubungan yang
logis antara setiap output
kegiatan dengan sasaran
(outcome) yang akan
dicapai .

v-
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5) Perjanjian Kinetja A/ B/ C/D/ E A, apabila Iebih dari 95% target kinerja dalam Kriteria kese1arasan
telah dimanfaatkan rencanajpeIjanjian kinerja tahu nan telah (clapat) peljanjian kinerja atasan
untuk penyusunan dijabarkan lebih lanjut menjadi target kinerja eselon 11 , III dengan bawahan:
(identifikasi) kinerj a dan IV (nilai 1); . Target-target kineIja
s am pai kepada B, apabila 80% < kese1arasan target PK dengan target dalam PK atasan te1ah
tingkat eselon II , I1I kinerja eselon II , III dan IV < 95% (nilai 0,75); di -breakdown dalam
dan IV C, apabila 40% < ke selarasan target PK dengan target (selaras dengan) target-

kin eIja eselon II, III dan IV < 80% (nilai 0 ,5); target kin erja bawahan
0 , apabila 20% < keselarasan target PK dengan target (eselon III dan IV)
kinerja eselon II, III dan IV < 40% (nilai 0,25); - Sasaran, indikator dan
E, apabila keselarasan target PK dengan target kinerja target kinerja bawahan
eselon II, III dan IV< 20% (nilai 0) . (eselon III dan IV)

menjadi penyebab
(memiliki hubungan
kau salitas) terwujudnya
outcom e atau hasil-
hasil 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-C.

B. Penzukuran Kinerj a 30%
a. I"Pemenuhan 7,5%

~
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1) Telah terdapat Y/T Y, apabila Unit Eselon I telah memiliki Iridikator Kinerj a
indikator kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan secara formal dalam
utama (IKU) sebagai suatu keputusan pimpinan.
ukuran kinerj a
secara formal

2) Telah terdapat AIBICID IE A, apabila lebih dari 95% eselon Il, 111 dan IV te1ah
ukuran kinerj a memiliki ukuran kinerja yang terukur sebagai turunan
tingka t eselon II, 111 dari kinerja atasan [nilai 1);
d an IV sebagai B, apabila 80% < eselon II, III dan IV yang memiliki
turunan kinerja ukuran kinerja yang te rukur sebagai turunan dari
a tasannya kinerja atasan < 95% (nilai 0,75);

C, apabila 40% < eselon II, 1II dan IV yang memiliki
ukuran kinerj a yang te rukur sebagai turunan dari
kinerja atasan < 80% [nilai 0 ,5);
D, apabila 20% < eselon II, III dan IV yang memiliki
ukuran kinerja yang te rukur sebagai turunan dari
kinerja atasan < 40% [nilai 0 ,25);
E, apabila eselon II, III dan IV yang memiliki ukuran
kinerja yang terukur sebagai turunan dari kine rja
atasan< 20% Inilai 01.

3) Terdapat AIBICIDIE A, apabila mekanisme pengumpulan data kinerja Mekanisme pengumpulan
mekanisme memenuhi se lu ru h kri teria yang diteta pkan (nilai 1); data yang memadai dengan
pengum pul an da ta B, apabila mekanisme pengumpulan data kinerja kriteria sebagai berikut:
kinerj a me menu hi kriteria yang ditetapkan kecuali penanggung - Terdapat pedoman a tau

jawab yang jelas [nilai 0,75); SOP tentang
C, apabila > 50% capaian (realisasi) kinerja dapat pengumpulan data
divakini validitas datanva inllai o.si , kineria van. UP to da te '

if-
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D, apabila realisasi data kinerja kurang clapat diyakini - Ada kemudahan untuk
validitasnya (validitas sumber data diragukan) [nilai menelusuri su mber
0 ,25); datanya yang valid;
E, apahila realisasi data kinerj a tidak dapat diverifikasi - Ada kernudahan untuk
[nilai 0). mengak se s data bagi

pihak yang
berkepentingan;

- Terdapat
penanggungjawab yang
jelas;

- Jelas waktu delivery- .
nya;

- Terdapat SOP yang jelas
jika terjadi kesalahan
data.

b . Kualitas 12,5%

I) IKU telab A/B/ C/D/E A, apabila Iebih dari 95% IKU telah memenuhi kriteria Kriteria SMART-Co
memenuhi kriteria [nilai I); - Spesific: Tidak
indikator yang baik B. apabila 80% c IKU yang telah memenuhi kriteria < berdwimakna

95% [nilai 0,75); - Measureable: ' Dapat
C, apabila 40% < IKU yang telah memenuhi kriteria < diukur, dapat
80% [nilai 0,5); diidentifikasi satuan
D, apabila 20% < IKU yang te1ah memenuhi kriteria < atau parametemya
40% [nilai 0,25); - Achievable: Dapat

. E, apabila IKU yang te1ah memenuhi kriteria < 20% (nilai dicapai , relevan dengan
0). tuza s fungsinva

\l-
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• (domainnya) dan dalam

kenda1inya (controllable)
- Relevance: Terkait

langsung dengan
(merepresentasikan) apa
yang akan diukur

- Timebound: Mengacu
atau menggambarkan
kurun waktu tertentu

- Ccn tinously Improved:
kualitas dan target
dise suaikan dengan
perkembangan strategi
organisasi dan selalu
disemnurnakan.

2) IKU telah cu kup A/B/ C/D/E A, apabila lebih dari 95% lKU yang ditetapkan telah a. Kriteria cukup jika:
u ntuk mengukur cukup untuk mengukur atau menggambarkan sasaran Representatif (alat ukur
kinerja atau kondisi yang akan diwujudkan (nilai I) ; yg mewakili) untuk

B, apabila 80% < lKUyang cu kup < 95% (nilai 0,75); mengukur kinerja yang
C. apabila 40% < lIill yang cukup < 80% (nilai 0 ,5); seharusnya.. ,
D, apabila 20% < IKU yang cukup < 40% (nilai 0 ,25); Jumlalmya memadai
E, apabila lKU yang cu kup c 20% (nilai 0). untuk menyimpulkan

tercapainya kondisi
yang seharusnya
(kineIja utamanya).

Kinerja (kondisi)-
yang seharusnva

~
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mengacu pada
kriteria sebagai
berikut:
Mengacu Isetaras
dengan tugas dan
fun gsi

- menggambarkan
co re business (se su ai
karakteristik
organisasi)

· menggambarkan
keu nikanysifat khas
yang
membedakannya
dengan
organisasij unit kerja
lain

- menggambarkan isu
strategis yang
berkembang

- menjawab ,;.
permasalah an yang
tcridentifikasi (di
organisasijdaerah)

· menggambarkan
kearifan lokal

· men zacu Dada

~
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praktik-praktik
terbaik.

3) lIill unit kerja telah AIBICIDIE A, apabila Iebih dari 95% IKU unit kerja telah se laras Kriteria IKU yang selaras :
selaras dengan IKU dengan IKU Kemenkeu (niIai I) ; - IKU Unit Kerja
diatasnya 8, apabila 80% < keselarasan IKU < 95% (nilai 0,75); merupakan breakdown

C, apabila 40% < keselarasan IKU < 80% (nilai 0 ,5); dari IKU Kementerian
D, apabila 20% -c keselarasan IKU -c 40% (nilai 0,25); Keuangan;
E, apabila kese1arasan I~U < 20% (nilai 0). - Indikator Kinerja Utama

Unit Kerj a menjadi
penyehab [memiliki .
hubungan kausali tas)

- terwujudnya tujuan dan
sasaran yang ditetapkan
Kementerian Keuanaan.

4) Ukuran (Indikator) AIBICIDIE A, a pabiia lebih dari 95% indikator yang ditetapkan telab Kriteria minimal IKU yang
kinerja eselon II, III memenuhi kriteria (nilai 1); baik adalab relevan dan
dan IV telab B, apabila 80% < indikator yang ditetapkan yang telah dapat diukur (measureable)
memenuhi kriteria memenuhi kriteria c 95% (nilai 0 ,75); a. Relevan jika: terkait
indikator kinerj a C, apabila 40% c indikator yang ditetapkan yang telah langsung . ', .. dengan
yang baik memenuhi kriteria c 80% (nilai 0 ,5); kinerja (sasaran) utama

D, apabila 20% < indikator yang ditetapkan yang telah atau kondisi yang akan
memenuhi kriteria < 40% (nilai 0 ,25); diukur, Mewakili
E, apabila indikator yang ditetapkan yan g telah (representatif] kineIja
memenuhi kriteria < 20% (nilai 0). (sasaran) utama a tau.

kondisi vang akan

\I-
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diwujudkan, IKU
mengindikasikan
(mencerminkan)
terwujudnya Kinerja
Utama a tau sasaran
strategis yang
ditetapkan

b. Dapat diukur jika: jelas
satuan ukurannya;
formulasi perhitungan
dapat diidentifikasi;
cara perhitungannya
disepakati banyak
pihak.

5) Indikator kinerja A/B/ C/D/E A. apabila lebih dari 95% ind ikator kinerja eselon III dan Kriteria indikator yang
eselon 11, III dan IV IV kerja telah selaras dengan indikator kinerja atasannya selaras:
telah selaras [nilai I) ; a. Indikator kinerja eselon
dengan indikator B, apabila 80% < keselarasan indikator < 95% [nilai 11, III dan IV merupakan
kineIja Eselon I 0,75) ; breakdown ..' dari

C, apabila 40% < keselarasan indikator < 80% [nilai 0 ,5); indikator a tasan:
D, apabila 20% < keselaras an indikator < 40% [nilai b. Indikator kinetja eselon
0,25); II, III dan IV menjadi
E, apabila keselarasan indikator < 2 0% (nilai 0). penyebab [memiliki

hubungan kau salitas)
terwujudnya kinerja
atasan.

~
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6} Sudah terdapat AIBICID IE A, apabila lebih dari 95% individu telah memiliki Keselarasan IKU:
ukuran (indikator) indikator (alat ukur) yang menggambarkan keselarasan a . IKU individu
kinerja individu kinerja dengan IKU atasannya [nilai 1); merupakan breakdown
yang rnengacu pada B, apabila 80% < individu yang telah memiliki dari IKU atas annya;
IKU unit kerj a kes elarasan indikator (alat ukue) kinerja < 95% [nilai b. Indikator Kinerja Utama
organisasi{ 0 ,7 5); individu menjadi
atasannya C, apabila 40% < individu yang telah memiliki penyebab (memiIiki

keselarasan indikator (alat ukur] kinerja < 80% {nilai hubungan kausalitas)
0 ,5); terwujudnya kinerja
0, apabila 20% < individu yang telah memiliki . utama atasannya.
keselarasan indikator (ala t uleur) kinerja < 40% (nitai
O,25);
E, apabila individu yang telah memiliki keselarasan
indikator (a1at ukurl kineria < 2 0% Inilai 01 .

7) Pengu kuran kinerja AIBICIDI E A, apabila pengukuran kinerj a sudah dilakukan sampai Pengukuran berjenjang
s udah diIakukan ke tingkat individu dengan memenuhi kriteria memenuhi kriteria sbb:
seeara beIjenjang sebagaimana disebu tkan dibawah (nilai II; · Indikator-indikator yang

B, apabila pengukuran kinerja sudah dilakukan terhadap ada sudah SMART·C
seluruh pejabat s truktu ral dengan memenuhi krite ria dan cu kup;
sebagaimana di sebutkan (nilai 0 ,7 5); · terdapat .. a1u r
C, apabila pengukuran kinerj a sudah dilakukan sam pai penjenjangan kinerja
kepad a eselon II dengan memenuhi kriteria sebagaimana yang jelas mulai dari
d isebutkan (nilai 0, 5); plmpman sampai
0, apabila pengukuran kinerja dilakukan hanya sampai dengan star operasional
ke eselon I yang menyusun PK {nilai 0,25); (individu) ;
E, apabila tidak ada pengukuran kinerja yang beIjenjang · Setiap j cnj ang atau
atau pengukuran kinerj a se tiap jenjang tidak tingka tan memiliki

I'---
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menggambarkan relevans i atau tidak ada hub ungan indikator kinerja
kausalitas antara tiap jenjangnya [nilai 0). SMART-C yang fonnal;

- se tiap JenJang atau
tingkatan memiliki
target-target terukur;

- terdapat hubungan
kausalitas antara se tiap
jenjang atau tingkatan;

- Terdapat pengukuran
kinerj a pada setiap
jenjangnya;

- Hasil penguku ran dapat
diverifikasi atau
ditelusuri sampai ke
sumbemya;

- Hasil pengukuran
berjenjang tersebut
sudah divalida si.

8) Pengumpu lan data AIBICIDIE A, apabila lebih dari 95% data (capaian) kinerja yang Pengumpulan data kinerja
kin erja dapa t dihasilkan dapat diandalkan (nilai I) ; dapat diandalkan;.. .
diandalkan B. apabila 80% < data (capaian) kin erja yang clapat - Infonnasi capaian

diandalkan < 95% (nilai 0 ,75); kinerja berdasarkan
C, apabila 40% < data (capaian) kin erja yang dapat fakta sebenarnya atau
diandalkan < 80% (nilai D,S); bukti yang memadai
D, apabila 20% < data [capaian] kinerj a yang dapat dan dapat
diandalkan < 40% (nilai 0 ,25); dipertanggungjawabka
E apabila data lcanaianl kineri a van. danat diandalkan <

v-
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20% (nilai 0). - Data yang dikumpulkan
dida sarkan suatu
mekanisme yang
memadai atau
terstruktur misalnya
(dhi Manual Hill) (jelas
mekanisme
pengumpulan datanya ,
siapa yg mengumpulkan
data, mencatat, dan
siapa yg mensupeIVisi,-
serta sumber data
valid);

- Data kinerja yang
diperoleh tepat waktu;

- Data yang dikumpulkan
memiliki tingkat
kesalahan yang
minimal.

9) Pengumpulan data Y/T Y, apabila selu ruh target yang ada dalam Rencana Aks i
'.

kinerja atas telah diukur realisasinya secara berkala
Rencana Aksi (bulananJtriwulanan/ semester).
rl.l ""'...."v""n "'...... <lO r'"

~
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10) Pengukuran kinerja Y/T Y, apabila Unit Eselon I telah melakukart pengukuran
sudah kinerja seeara berjenjang mulai dan star, manajerial
dikembangkan s ampai kepada pimpinan teringgi dan tingkat instansi
menggunakan dan pengukuran tersebut menggunakan bantuan
teknologi informasi teknologi sehingga capaian atau progres kin erja dapat

diidentifikasi seeara Iebih teoat dan ceoat.
c. Implementasi 10%

I) lKU telah AlBICIDlE A, a pabila lebih dari 95% lKU yang ditetapkan telah Kriteria dimanfaatkan
dimanfaatkan dimanfaatkan sesuai dengan kri teria yang ditetapkan dalam doku men
dalam dokumen- (nilai I ); perencanaan dan
dakumen B, apabila 80% < IKU yang telah dimanfaatkan < 95% penganggaran:
perencanaan dan (nilai 0 ,75); - dijadikan alat ukur
penganggaran C, apabila 40% < IKU yang telah dimanfaatkan < 80% pencapaian kondisi

(nilai 0,5); jangka
D, apabila 20% < IKUyang telah dimanfaatkan < 40% menengah/sasaran
(nilai 0,25) ; utama dalam dokumen
E, apabila IKUyang telah dimanfaatkan < 20% (nilai 0). Rencana Kinerja Jangka

Menengah, Rencana
Kinerja Tahunan,
Penganggaran \: dan
Perjanjian Kinerja

- dijadikan alat ukur
tercapainya outcome
atau hasil-hasil program

. yang ditetapkan dalam
dokumen anzzaran

v-
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(RKA).

2) lKU telah AIBIC ID IE A, apabila terdapat bukti yang cuku p bahwa capaian IKU Dimanfaatkan untuk
dimanfaatkan telah dimanfaatkan sepenuhnya se bagaimana kriteria penilaian kinerja
untuk pen ilaian yang ditetapkan (nilai I); memenuhi kriteria sebagai
kinerj a B, apabUa penilaian kinerja did asarkan pada capaian IKU berikut:

minima180% (nilai 0,75); - Capaian lKU dijadikan
C. apabila penilaian kinerja dida sarkan pada ca paian IKU dasar penilaian kinerja
minimal 40% (nilai 0,5); - Capaian lKU dijadikan
0, apabila penilaian kinerj a didasarkan pada capaian dasar insentif atau
lKU minimal 20% (nilai 0 ,25); disinsentif
E, apabila hasil pengukuran lKU tidak be rdampak - Capaian lKU dijadikan
apapun bagi entitas (nilai 0). dasar promosi atau

kenaikan jpenurunan
nerinzkat.

3) Target kinerja AIBICID IE A, apabila target kinerja telah dimonitor dan memenuhi Monitoring target (kinerja)
eselon n, lll, dan IV se lu ruh kriteria yang disebutkan dibawah (nUai 1); mengacu pada prasyarat
telah dimonitor B, apabila targe t kinerja telah dimonitor berda sarkan s bb: \ ;

pencapaiannya kriteria yang disebutkan dibawah, namun belum selu ruh - Terdapat breakdown
rekomendasi ditindaklanjuti [n ilai 0, 75); target kinerja tahunan
C, apabila target kinerja telah dlmonitor dengan kriteria kedalam target-target
tersebut namun tidak ada tindak lanjut terhadap bulanan/ pcriodik yang
rekomendasi yang diberikan (nilai 0 ,5); selaras dan terukur;
D. apabila monitoring target kinerja dilakukan secara - Terdanat nihak atau

~
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insidentil, tidak teIj adual , tanpa SOP atau mekanisme bagian yang
yangjelas (n ilai 0,25); bertanggungjawab
E. Target kinerja tidak dimonitor (nHai 0). untuk mclaporkan dan

yang memonitor kinerja
seeara periodik;

- Terdapat jadual,
mekanisme atau SOP
yang jelas tentang
mekanisme monitoring
kinerja secara periodik;

- Terdapat dokumenta si
hasil monitoring;

- Terdapat tindak lanjut
atas h asil monitoring.

4) Ha sil pengukuran AIBICIDIE A, J ika seluruh jabatan se tingkat eselon IV keatas telah h asil pengukuran
(capaian) kinerj a menerima reward & punishmen t yang sebanding (terkait) dikatakan terkait dengan
mulai dari setingkat dengan ha sil pengukuran (capaian) kinerjanya (nilai I ); reward & punishment
eselon IV keatas B, Jika 80% < pejabat yg memiliki keterkaitan capaian a pabila terdapat perbedaan
telab dikai tkan dengan reward & punishment-nya < 100% (nilai 0 ,75): (dapat diidentifika si)
dengan C, Jika 40% < pejabat yg memitiki keterkaitan capaian tingkat reward &
(dimanfaatkan dengan reward & punishment-nya < 80% [nilai D,S); punishment antara:
sebagai dasar D, Jika 20% < pejabat yg memiliki ke terkaitan capaian - pejabat j pegawai yang
pemberian) reward dengan reward & punishment-nya < 40% [nilai 0 ,25); berkinerja dengan yang
& pu nishment E, J ika capaian kinerja tidak memiliki keterkaitan tidak berkinerj a (tidak

dengan reward & punishment-nya (nilai OJ. jelas kinerjanya);
- pejabatypegawai yang

mencapai target denzan

~
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, yang tidak mencapai

target;
- pejabatjpegawai yang

se1esai tepat waktu
dengan yang tidak tepat
waktu (tidak selesai);

- pejabat {pegawai dengan
capaian diatas standar
denaan yang s tandar.

5) IKU telah direviu AIBICID IE A, apabila IKU telah direvis i dan hasilnya menunjukkan
secara berkala kondisi yang lebih baik [incvatif (nilai I) ;

B, apabila IKU telah direviu secara berkala dan hasilnya
masih relevan dengan kondisi saat ini (nilai 0,75);
C, apabila IKU telah direviu, ada upaya perbaikan namun
belum ada perbaikan yang signifikan (nilai 0 ,5);
D, apabila lKU telah direviu (nilai 0 ,25);
E, Tidak ada reviu Inilai 01.

6) Pengukuran kinerja AIB ICIDIE A, apabila seluruh hasil pengukuran Rencana Aksi (RA) Kriteria digunakan untuk
atas Rencana Aksi telah dimanfaatkan sebagaim ana kriteria yang ditetapkan pengendalian dan
digunakan untuk (nilai 1); pemantauan:
pengendalian dan B, apabila (rekomendasi) hasil pengukuran ren cana .aksi - Hasil pengukuran RA
pemantauan kinerja telah ditindaklanjuti minimalBO% (nilai 0,75); me njadi dasar untu k
secara berkala C, apabila (rekomendasi) has il pengukuran rencana aksi menyimpulkan

telah ditindaklanjuti minimal 40% (nilai 0,5) ; kemajuan (progress )
D, apabila hasil pengukuran sebatas hanya untuk kinerja
menyimpulkan (tidak sarnpai mempengaruhi s trategi) - Hasil pengukuran RA
(nilai 0 ,25); meniadi dasar

~
http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id



MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 59 -

No. Uraian Pertanyaan Sobot Indikator Penilaian Keterangan

E. apabila h asil pengukuran RA tidak ditindaklanjuti (ditindaklanjuti) untuk
(nilai 0). mengambil tindakan

(action) dalam rangka
mencapai target kin erja
yang ditetapkan

- Hasil pengukuran RA
menj adi dasar
(ditindaklanjuti) u ntuk
menyesuaikan strategi
untuk mencapai tujuan
dan sasaran.

C. Pela soran Kiner ia 20%
a . Pemenuhan 6%

1) Laporan Kinerja Y/T cukup je1as.
telah disusun

2) Laporan KineIja Y/ T Y, jika lapo ran kinerja disampaikan sesaui dengan batas
telah disampaikan waktu yang ditetapkan (bulan Februari) .
tepat waktu

3) Laporan Kinerja Y/ T Y, jika laporran kinerja dapat diak ses dengan mudah
telah setiap saat (misalnya melalui websi te resmi K/Latau
dipublikasikan media lain yang dapat diakses secara mudah oleh

oublikl.

~
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4) Laporan Kinerja Y/T Y. jika Laporan Kinerja telah menyajikan Capaian IKU IKU yang disajikan harua
menyajikan dan Realisasi Anggaran (niIai l); mengacu kepada laiteria
informasi mengenai T, j ika Laporan Kine rja tidak menyajikan Capaian IKU IKU yang baik yaitu
Capaian IKU dan dan Realisasi Anggaran [nilai 0) . SMART-C dan
Realisasi Anggaran menggambarkan kinetja

utama yang seharusnya,
dengan mengacu pada
kriteria se bagai berikut:
. seeuai dengan tu gas

dan fun gsi
- menggambarkan core

busines s
- mempertimbangkan isu

s trategis yang
berkembang

- menggambarkan
hubungan kausali tas
(antara outcome -
ou tpu t ~ proces s - input)

. mengacu pada praktik-
praktik terbaik.

b . Penyajian Infonnasi 10%
Kineria
I) Laporan Kinerja AIBICID IE A, apabila lebih dari 95%sasaran yang disampai kan Informasi Laporan Kinerja

. menyajikan dalam Laporan Kinerj a berorientasi outcome [ni lai 1); berorien tas i outcome
. in formasi B, apabila 80% < sasaran outco me dalam Laporan . artinya:

nencanaian sasaran Kineri a < 95% fnilai 0 751:

~
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yang berorientasi C, apabila 40% < sasaran ou tco me dalam Laporan - Infonnas i yang disajikan
outcome Kinerja < 80% (nilai 0, 5); dalam Laporan Kinerja

D, apabila 20% c sasaran ou tcome dalam Laporan menggambarkan hasil-
Kinerj a < 4 0% (nilai 0,25); hasil (termasu k output-
E, apabila sasaran outcome dalam Laporan KineIja < outpu t pen tin g) yang
20% (nilai OJ. telah dicapai dan

se harusnya tercapai
sampai dengan saat in i

- Lapcran Kinerja tidak
hanya berfoku s pada
informasi tentang
kegiatan atau proses
yang telah dilaksanakan
pada tahun yang
bersangkutan

- Laporan Kinelja tidak
berorientasi hanya pada
informasi tentang
realisasi seluruh
anggaran yang telah
digunakan.

~
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2) Laporan Kinerja A/B/ C/D/ E A, apabila lebih dari 95% capaian yang disajikan bersifat
menyajikan kineIjayang dijanjikanjdisepakati dalam Perjanjian
infonnasi mengenai Kinerja (PK) (nilai 1);
kinerja yang telah B, apabila 80% < capaian yang disajikan bersifat kinerja
dipezjanjikan yang dijanjikan dalam PK < 95% (nilai 0 ,75);

C, apabila 40% < capaian yang disajikan bersifat kinerj a
yang dijanjikan dalam PK < 80% (nil ai 0 ,5);
D, apabila 20% < capaian yang disajikan bersifat kinerja
yang dijanjikan dalam PK < 40 % (nilai 0,25) ;
E, apabila capaian yang disajikan bersifat kinerja yang
dijanjikan dalam PK < 20% (nilai 0).

3) Laporan KineIja A/ B/ C/D/E A, apabila Laporan Kinerja menyajikan Iebih dari 9 5% menyajikan evaluasi dan
menyajikan evaluasi sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya anali sis mengenai capaian
dan analisis bers ifat kinerj a {outcome}, bukan proses (nilai 1); kinerja , artinya:
mengenai capaian B, apabila 80% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisi s Laporan Kinerja
kinerja capaiannya beraifat kinerja (outcome) , bukan proses < menguraikan hasil evaluasi

95% (nilai 0,75); dan analisis tentang
C. apabila 40%' < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaian-capai an kinerja
capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses < outcome a tau output
80% (nilai 0 ,5); penting, bukan hanya
D, apabila 20% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis proses atau realisas i
capaiannya bereifat kinerja (outcome). bukan proses < kegiatan-kegiatan yang ada
40% (nilai 0 ,25 ); di dokumen anggaran
E, apabila sasaran yang dievaluasi dan dianalisis (DlPA) serta.
capaiannya be ra ifa t kinerja (outcome), bukan proses < evaluasij analisis atas
20% fnilai 01. . peninekatan I oen urunan

~
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capaian dari tahun
sebelu mnva.

4) Laporan KineIja A/B/ C/D/E A, apabila Laporan Kinerja menyajikan seluruh Pembandingan yang
menyajikan pembandingan sebagaimana yang tercakup dalam memad ai , mencakup:
pembandingan data kriteria dibawah (nilai 1); - Target vs Realisa si ;
kinerja yang B, Laporan Kinerj a menyajikan selu ruh pembandingan - Realisasi tahun berjalan
m emadai antara sebagaimana yang tercakup dalam kriteria dibawah, vs realisasi tahun
realisasi tabun ini kecuali pembandingan dengan s tandar na sional (nilai sebelumnya;
dengan real isa si 0 ,75); - Realisasi sampai dengan
tabu n sebelumnya C, apabila Laporan Kinerja hanya menyaj ikan tahun beIjalan vs target
dan pembandingan pembandingan Reali sasi vs Target dan Kinerj a tahu n jangka menengah;
lain yang berjalan vs kinerj a tahun sebelu mnya (nitai 0,5); . Realisas i atau ceparan
diperlu kan D, apabila Laporan Kinerj a hanya m enyajikan tahun berjalan

pembandingan Realisasi vs Target (nilai 0 ,2 5); dibanding standar
E, apabila tidak ada pembandingan d ata kinerja (capaian nasional a tau RPJMN
sasaran) (nilai 0). . Real isasi atau capaian

organisasif in stansi
dibanding reali s a si atau
capaian
organisasi/ instansi
sejen is yang setara atau
sekelas .

5) Laporan Kinerj a A/B/ C/D A. Jika besaran efisiensi yang terjadi dapat
menyajikan dikuantifikasikan (nilai 1);

. in formasi tentang B, Jika hanya berupa info tentang efisiensi yang telah
analis is efisiensi dilakukan (nilai 0 ,67);
penJW1naan C clika hanva berupa info tentane uoava efis iensi vane

~
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sumber daya dilakukan (nilai 0,33);
D, Jika tidak ada infonnasi ten tang efisienai.lnilai 0).

6) Laporan Kinerja A/B/ C/D/E A, apabila Laporan Kinerja mampu menyajikan informasi
menyajikan keuangan yang terkait langsung dengan se1uruh
informasi keuangan pencapaian sasaran (outcome) (nilai 1);
yang terkait dengan B, apabila Laporan Kinerja marnpu menyajikan infonnasi
pencapaian sasaran keuangan atas > 80% sasaran (nilai 0, 7 5):
kineIja instansi C, apabila Laporan KineIja hanya menyajikan informasi

keuangan atas > 50% sasaran (n ilai 0,5);
D, apabila Laporan Kinerja hanya menyajikan realisasi
keuangan atas < 50% sasaran (nilai 0,25);
e, apabila tidak ada infonnasi keuangan yang dapat
dikaitkan dengan sasaran atau kinerja tertentu [nilai 0).

7) Infonnasi kinerj a A/B/C/D/E A, apabila lebih dari 95% realisasi kinerj a dapat Dapat diandalkan dengan
dalam Laporan diandalkan sesuai dengan kriteria (nilai IJ; kriteria:
Kinerja dapat B, apabila 80% < keandalan data realisasi kinerja < 95% · datanya valid
diandalkan (nilai 0,75); - dapat ditelusuri

C, apabila 40% < keandalan data realisasi kinerja < 80% kesumber datanya
(nilai 0 ,5); · diperoleh dari su mber
0, apabila 20% < keandalan data realisa si kinerj a < 40% yang kompeten
(nilai 0,25); · dapat diverifika si

. E, apabila keandalan data realisasi kinerj a < 20% (nilai · konsisten.
0).

~
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c. Pemanfaatan Informas i 4%
Kineria
I) Informasi kinerja Y / T Y, jika informasi kin etja dalam laporan kinerja dapat Is tilab dapat d imanfaatkan

telah digunakan dimanfaatkan dalam evaluasi AKIP. sangat terkait dengan
dalarn pelaksanaan kualitas informasi kinerja .
evaluasi J ika capaian hobot kualitas
akuntabilitas informasi kinerja (C.b)
kineIja kurang dari 60%, maka

informasi kinerja dianggap
tidak dapat dimanfaatkan
ltidak bennanfaatl.

2) Informasi yang AIBICIDIE Pemilihan A, B, C, D, atau E didasarkan pada telab digunakan dalam
disajikan telah professional judgement evaluator, dengan tetap perbaikan perencanaan,
digunakan dalam m emperhatikan kriteria yang ditetapkan. artinya:
perbaikan Sebagai ilustrasi: Laporan Kinerja yang
perencanaan A, apabila pemanfaatan bersifat eks tensif dan disusun sampai dengan

m enyeluruh [nilai 1); saat ini telah be rdampak
B, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum kepada pe rbaikan
menyeluruh (sebagian) [nilai 0,75); perencanaan, book
C, apabila pemanfaatan hanya bers ifat se bagian (nilai perencanaan jangka
o.sj, me nengah, tahunan
D, apabila kurang dimanfaatkan (nilai 0,25); maupun daJam penetapan
E, apabila tidak ada pemanfaatan (nilai 0). atau perjanjian kinerj a

Ivane disu au n.

~
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3) Informasi yang AIBICIDIE Pemilihan A, 8 , C, 0 , atau E didasarkan pada Telah digunakan untuk
disajikan telah professional ju dgemen t evaluator, dengan tetap menilai dan memperbaiki
digunakan untuk memperhatikan kriteria yang dite tapkan. pelaksanaan program dan
menilai dan Sebagai ilustrasi: kegiatan, artinya:
memperbaiki A, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan infonnasi yang disajikan
pelaksanaan m enyeluruh (nilai I ); dalam Laporan Kinerja
program dan 8 , apabila pemanfaatan bersifat ekstens if namun belum telah men gakibatkan
kegiatan organisasi menyeluruh (sebagian) [nilai 0, 75); perbaikan dalam

C, apabila pemanfaatan hanya bersifat se bagian (nilai pengelolaan program dan
0,5); kegiatan dan dapat
0 , a pabila kurang dimanfaatkan (nilai O,25); menyimpulkan
E, apabila tidak ada pemanfaatan [nilai OJ. keberhasilan atau

kegagalan program secara
terukur.

4) Infonnas i yang AIBICIDIE Pemilihan a, b, C, d, atau e didasarkan pada professional telah digunakan untuk
disajikan telah judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan peningkatan kine rja,
digunakan untuk kriteria yang di te tapkan. artinya:
peningkatan kinerj a Sebagai ilustrasi : terdapat bukti yang cukup

A, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan bahwa informasi dalam
menyeluruh [nilai I); Laporan Kinerja (tennasuk
8 , apabila pemanfaatan bersifat eks tensif namun belum Laporan Kinerja tahun
menyeluruh (sebagian) (nilai 0 ,75); sebelumnya) telah
C, apabila pemanfaatan hanya bersifat se bagian (nilai digunakan untuk
0 ,5); perbaikan capaian kinerja

. 0, apabila kurang dimanfaatkan (nilai 0,2 5); organisasi yang lcbih book
E, aoab ila tidak ada nemanfaatari Inilai 01. nerinde berikutnva.

'f-
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D. Pencapaian Sasaran/Kinerja 20%

I. Kinerja Utama 17,5%
I ) Target IKU dapal AIBICID IE A, apabila lebih dari 95% target kinerj a dapat dicapai

dicapai (nilai I) ;
B, apabila 80% < target kinerja tercapai < 95% [nilai
0 ,75) ;
C, apabila 50% < target kinerja tercapai < 80% [n ilai 0 ,5);
D, apabila 20% < target kinerja tercapai < 50% (nilai
0,25) ;
E, anabila tarzet kineria tercanai < 20% Inilai OJ.

2) Sasaran Strategis AIBICIDIE A, apabila lebih dari 95% Sasaran Strategis dapat dicapai
dapat dicapai (nilai I);

B, apabila 80% < Sasaran Strategis tercapai < 9 5% (nitai
0,75);
C, apabila 50% < Sasaran Strategis tercapai < 80% (nitai
0 ,5);
D, apabila 2 0% < Sasaran Strategis tercapai < 50% (nilai
0,25); .
E, aoabila Sasaran Strateeie tercanai < 20% Inilai OJ.

3) Informasi mengenai AIBICIDIE A, apabila lebih dari 95% data (capaian) kinerja yang Pengumpulan data kinerja
ca paian kinerja dihasilkan dapat diandalkan (nilai I); dapat diandalkan,
dapal diandalkan B, apabila 80% < data (capaian) kinerja yang dapat misalnya :

diandalkan c 95% (nilai 0 ,75); . Infonnasi capaian
C, apabila 4 0% e data (capaian) kinerja yang dapat kinerj a berdasarkan. diandalkan < 80% (nilai 0 ,5); fakta sebenarnya atau
0 , anabila 20% < dala (caoalaru kin eria vane dapat bukti van. memadai

~
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diandalkan < 40% (nilai 0 ,25); dan dapat
E, apabila data (capaian) kinerj a yang dapat diandalkan < dipertanggungjawabkan
20% (nilai 0). .,

- Data yang dikumpulkan
didasarkan suatu
mekanisme yang
memadai atau
terstruktur (jelas
mekanisme
pengumpulan datanya,
sia pa yg mengumpulkan
data, mencatat , dan
siapa yg mensupervis i,
serta su mber data
vaiid);

- Data kineIja yang
diperoleh tepat waktu;

- Data yang dikumpulkan
memiliki tin gkat
kesalahan yang
minimal.

4) Capaian kinerja A/B/ C/D A, apabila nilai NKO tahun berjalan lebih dari 110%-
lebih baik dari 120% NKO tahun sebelumnya (nilai 1);
tahun scbelumnya B, apabila nilai NKO tahun berjalan lebih dari 10 1%-

110% NKO tabun sebelumnya (nilai 0 ,75);
C, apabila NKO tahun berjalan sarna dengan NKOTah un
Sebelumnva 10 51,

y..
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D, apabila NKO Tahun berjalan turon dari nilai NKO
Tahun sebelumnva Inilai 0 251.

2 . Kinerja Lainnya 2,5%
I) Inisiatif dal am AlB IC A, apabila terdapat upaya Iuar bia sa yang terbukti dan

pemberantasan diakui oleh ma syarakat (hasil survey yang memadai)
korupsi telah terdapat kondis i bebas koru psi d.i lingkungan

tersebut [nilai I);
8, apabila telah terdapat u paya pembentukan zona bebas
korupsi dan ha sil evaluasinya menyimpulkan zona
tersebut telah ditetapkan se bagai zona yang menuju WBK
(nilai 0,5) ;
C, apabila inisi atif yang ada belum menunjukkan bukti
(nilai 0).

2) Inovasi - inovasi AlBIC A, apahila terdapat inovasi nyata yang telah terbukti
dalarn dapat memperbaiki proses manajemen/meningkatkan
manajem en j pelaya pelayanan [nilai I);
nan B, apabila terdapat inovasi yang sedang dilakukan untuk

memperbaiki proses manajemen/ pelayanan namun
belum menunjukkan outcome yang nyata (nilai 0 ,5);
C, apabila tidak ada inovasi (nilai 0).

t-

http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id



MENTER] KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 70 -

No. Uraian Pertanyaan Bobot Indikator Penilaian Keteran gan

3) Penghargaan- AlBIC A, apabila unit eselon I mempero leh penghargaan atau
penghargaan pengakuan dari pihak atau lembaga
lainnya nasionalJ intemasional [n ilai 1);

8 , Apabila unit eselon I pemah mempercleh penghargaan
atau pengakuan dari pihak nasional/lembaga
intemasional dan penghargaan atau pengakuan te rsebut
masih berlaku saat dilaporkan (nilai 0,5) ;
C, tidak ada penghargaan internasional atau
penghargaan sudah berlalu (expired) (nilai OJ.

MENTER! KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
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LAMPIRAN IV
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 14 / KMK./09/2017- TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN EVALUASI
ATAS IMPLEMENTASI SAKJP DI
LINGKUNGAN KEMENTERIAN KEUANGAN

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PEDOMAN PELAPORAN DAN KOMUNIKASI

A. Simpulan Ha s il Evaluasi

Nilai hasil akhir yang . diperoleh dalam pelaksanaan Evaluasi atas
Implementasi SAKIP akan dipergunakan untuk menentukan tingkat
aku n tabilitas in s ta n si ya ng bersangkutan, dengan kategori sebagai berikut:

No. Kategori NilaiAngka Interpretasi
1. AA >90-100 Sangat Memuaskan
2. A >80-90 Memuaskan, merrumpm perubahan,

berkinerja tinggi, dan sangat
akuntabel.

3. BB >70-80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja
tinggi, memiliki sistem manajemen
kineria yang andal.

4 . B >60-70 Baik, akuntabilitas kinerjanya sudah
baik, memiliki sistem yang dapat
digunakan untuk manajemen kinerja,
dan perlu sedikit perbaikan.

5. ee >50-60 e ukup (memadai) , akuntabilitas
kinerja cu kup baik, taat kebijakan,
memiliki s istem yang dapat digunakan
untuk memproduksi informasi kinerja
untuk pertanggungjawaban, perlu
banvak nerbaikan tidak mendasar.

6. e >30-50 Kurang, sistem dan tatanan kurang
dapa t d iandalkan, m em iliki sistem
untuk manajemen kinerja tapi perlu
banyak perbaikan minor dan
perbaikan yang mendasar.

7 . D 0-30 Sangat Kurang, sistem dan tatanan
tidak dapat diandalkan untuk
manajemen kinerja, perlu banyak
perbaikan, sebagian perubahan yang
sanzat mendasar.

B. Pelaporan dan Komunikasi Hasil Evaluasi

1. Inspektora t J enderal menyusun Laporan Hasil Evaluasi (LHE) berdasarkan
Berita Acara Pembahasan Hasil Evaluasi. Format Berita Acara
Pembahasan Hasil Evaluasi mengikuti format Berita Acara Pembahasan
Haail Pe n gawasari (BAPHP) sebagaimana yang berlaku di lingkungan
Inspektorat Jenderal.

2 . LHE ditandatangani oleh penanggungjawab kegiatan pengawasan.

3. Inspektur Jenderal menyampaikan LHE atas implementasi SAKIP tingkat
Unit Eselon I kepada pimpinan Unit Eselon I dan LHE atas implementasi
SAKIP Tingkat Kementerian kepada pimpinan Unit Eselon I yang
bertanggungjawab da la m pengelolaan kin erj a Kementerian Keuangan. V
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4 . Pelaporan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka 3 menyajikan
infonnasi tindak lanjut dari rekomendasi tahun sebelumnya, sehingga
pembaca la poran dapat mengetahui perbaikan-perba ikan ya ng telah
dilakukan.

5 . Berdasarkan LHE a tas Im plementas i SAKIP tingkat Kementer ian
Keuangan, lnspektur Jenderal menyampaikan ikhtisar hasil evaluasi a tas
irnplemen tas i SAKIP tingkat Kementerian Keuangan kepada Menteri
Keuangan.

6 . Inspektorat J enderal menyusun konsep surat Menteri Keuangan terkait
penyampaian ikhtisar hasil evaluas i atas implementasi SAKIP di
lingkungan Kementerian Keu angan kepada Menteri Pendayagun aan
Apara tur Negara dan Reformasi Birokras i.

C. Tindak Lanju t Has il Evaluasi

1. Inspektorat J enderal melakukan pemantauan dan penyelesaian tinda k
lanjut rekomendasi hasil evaluasi atas implementasi SAKIP yang
dilaksanakan oleh Unit Eselon 1.

- 2. Mekanisme pemantauan tindak l anjut hasil evaluasi atas imp lementasi
SAKIP mengikuti mekanisme pemantauaan tindak lanjut yang berlaku di
lingkungan Inspektora t J en dera l. . V-
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D. Format LHE

LHE yang disusun oleh Inspektorat Jenderal sebagaimana format berikut.

LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

KEMENTERIAN KEUANGANjUNIT ESELON I [Nama Unit Eselon 1] TAHUN [..... ]

Nomor [ ]

Tanggal [ ]

http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id



•

MENTERIKEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Daftar lsi

Uraian Halaman
Daftar lsi :..... [ ]
lkhtisar Eksekutif (Paragraf - ) [ ]
Dasar Hukum (Paragraf - ) ~ . . . . . . . . . . [ ]
Tujuan Evaluasi (Paragraf - ) [ ]
Ruang Lingkup Evaluasi (Paragraf -...}-;..... ............. ... ... ... .. ... .. [ ]
Kesesuaian Terhadap Standar (Paragraf -...) [ ]
Metodologi Evaluasi (Paragraf - ) [ ]
Gambaran Umum (Paragraf - ) ~ ;...... [ ]
Uraian Hasil Evaluasi (Paragraf - ) [ ]
Tindak Lanjut Atas Hasil Evaluasi yang Lalu (Paragraf - ) [ ]
Apresiasi (Paragraf - ) ,.... . [ ]
Lampiran "
Berita Acara Pembahasan Hasil Pengawasan [.....)

http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id
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LAPORAN HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) KEMENTERIAN KEUANGANjUNIT
ESELON I [Nama Unit Ese/on 1] TAHUN [..... J

IKHTISAR EKSEKUTIF
1. Inspektorat Jenderal telah melakukan Evaluasi atas implementasi Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kementerian
KeuanganjUnit Eselon I (Nama Unit Eselon I] tahun [.. ...). Evaluasi
d ilaksanakan terhadap empat komponen manajemen kinerja, yang meliputi:
Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi
Internal (untuk eva/uasi tingkat Kementerian Keuangan) dan Pencapaian
Kinerja .

2 . Nilai yang diperoleh atas implementasi SAKIP Kementerian Keuanganj Unit
Eselon I {Nama Unit Ese/on I] adalah [.. ... ]. Nilai tersebut merupakan
a ku m u la s i penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yan g
di evaluasi dengan rincian sebagai berikut :

Untuk Tingkat Kementerian Keuangan:

Kom oonen Bobot Nilai
Perencanaan Kineria r. ... .1
Penzukuran Kinerja [.....1
Pelaporan Kineria [.....1
Evaluasi Interna l r. .. ..1
Pencaoaian Kineria r. ... .1
Total Nilai r. .. .. l

Untuk Tingkat Unit Eselon I:

Komponen Bobot Nilai
Perencanaan Kin eria .. ...1
Pengukuran Kineria .....1
Pelaporan Kineria .....1
Pen ca na ia n Kineria .....1
Total Nilai .....1

3. Praktik baik yang telah dilakukan:
a .
b.
c .
d . dst.

4 . Kepada Kementerian Keuangan jUnit Eselon I {Nama Un it Ese/on I] beserta
seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:
a .
b .
c .
d . dst.
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Dasar Hukum
5. Dasar hukum pelaksanaan Evaluasi atas Implementasi SAKIP Kementerian

Keuangan/Unit Eselon I [Nama Unit Ese/on I] tahun [.... .J adalah sebagai
berikut:
a . Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
b. Peraturan Menteri Pendayagunaan dan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas
Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor [.... ]/PMK.09/2016 tentang Evaluasi
atas Impelementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di
Lingkungan Kementerian Keuangan;

d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.Ol /2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan;

susunan tim se azai en ut:
Penanzzunz Jawab f.....1 NIP .....1
Penzendali Teknis r. .. .. l NIP .....1
Ketua Tim [.....1 NIP .....1
Anggota Tim 1. 1.....1 NIP .. ...1

2 . 1.....1 NIP .....1
3. r. ... .1 NIP .....1

e.
f.
g. Surat Tugas Inspektur Jenderal Nomor [.... .J tanggal [.. .. .1 dengan

b . b lk

Tujuan Evaluasi
6 . Tujuan dilakukannya Evaluasi atas Implementasi SAKIP adalah:

a . Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP ;

b . Menilai tingkat implementasi SAKIP;

c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implemen tasi SAKIP;

d . Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

penerapan
pencapaian

Ruang Lingkup Evaluasi
7 . Ruang lingkup evaluasi adalah evaluasi atas

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan
organisasi yang meliputi aspek-aspek sebagai berikut:
a . Perencanaan kinerja
b. Pengukuran kinerja
c . Pelaporan kinerja
d. Evaluasi Internal (Khusus untuk Tingkat Kementerian Keuangan)
e. Pencapaian kinerja

Sistem
kinerja

8. Periode evaluasi adalah untuk Implementasi SAKIP Kementerian
Keuangari/Unit Eselon 1[.....] tahun [.. ...]
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Kesesuaian terhadap Standar
9 . Evaluasi atas im plemen tasi sistem akuntabilitas kinerja dilaksanakan

sesuai dengan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang diterbitkan
oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI).

Metodologi Evaluasi
10. ... . . [berisi metodologi yang digunakan oleh auditor dalam pelaksanaan

evaluas i atas implementasi SAKIP Kementerian Keuangan/ Unit Eselon I,
misalnya: wawancara, penelaahan dokumen, dsb]

Gambaran Umum
11 . Sis tem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya

disingkat SAKIP. ada lah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat,
dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran,
pengumpulan data, pengklasiflkasian, pengikhtisaran, dan pelaporan
kinerj a pada in s tansi pernerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan
peningkatan kinerja in stan s i pemerintah.

12 . Evaluasi atas im plem en ta si SAKIP adalah aktivitas analisis ya n g sisterna tis,
pemberian n ilai , a tribut , apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta
pemberian solu si atas masalah yang diteinukan untuk tujuan peningkatan
akuntabilitas dan kinerja Kementerian KeuanganjUnit Eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan .

13. ... .. [berisi informasi umum mengenai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kementerian Keuangan/ Unit Eselon 1]

Hasil Evaluasi [oerisi uraian secara lengkap dan jelas hasil evaluasi atas
Implementasi SAKIP per Komponenj
14.
15.
16 .
17 . ... .. • dst.

Tinda k Lanju t atas Hasil Evaluasi yang Lalu {berisi tindak lanjut yang dilakukan
oleh Kementerian Keuangan/ Unit Eselon I atas rekomendasi yang diberikan
auditor pada pelaksanaan evaluasi tahun sebelumnyaj
18 .
19.
20 .
2 1. ..... . dst.

Hal-Hal La in yang Perlu Mendapat Perhatian [berisi
komponen-komponen yang die valuasi yang dapat
organisas i yang perlu diungkapkan kepada manajemenj
22.
2 3 .
24.
2 5 . ...... dst

isu-isu strategis dHuar
mempengaruhi kinerja
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Apresiasi
26. Inspektorat J enderal Kernenterian Keuangan rnenyampaikan teri ma kasih

dan penghargaan atas bantuan dan kerja sarna dari seluruh pejaba t dan
pegawai pada [nama unit ese/on ~ selarna evalu asi berlangsung.

J akarta, [.... .1
Penanggung Jawab Kegiatan [berisi nomenklatur jabatan]

[nama penanggung jawab]
NIP [.....]

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Urnu m

u .b.
Kepala Bagian T.U. Kernenterian

ARIF B1NTAR 0 YUWONOr
NIP 197109121997031001

http://www.jdih.bppk.kemenkeu.go.id




