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PANDUAN PENGISIAN SMART SATKER LIPI TAHUN 2019 
 

A. LATAR BELAKANG 
 

1. Ditetapkannya PMK Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi 

Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan  RKA-K/L yang merupakan pergantian dari PMK 

Nomor 249/PMK.02/2011; 

2. Perubahan mekanisme/tahapan pengisian Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA) pada 

tingkat Satuan Kerja, Tingkat Unit Eselon I dan Tingkat K/L;    

3. Fungsi Evaluasi Kinerja Anggaran : 

 Fungsi Akuntabilitas : untuk membuktikan dan mempertanggungjawabkan 

secara professional kepada pemangku kepentingan atas penggunaan anggaran 

yg dikelola oleh K/L (sasaran) , Unit eselon I (Program) dan satker LIPI (kegiatan); 

 Fungsi Peningkatan kualitas : untuk mengukur efektivitas dan efisiensi, serta 

mengidentifikasikan factor pendukung dan kendala atas pelaksanaan RKA-K/L 

dalam peningkatan kinerja anggaran dan bahan masukan penyusunan kebijakan 

alokasi anggaran. 

 
B. SUBYEK EVALUASI KINERJA ANGGARAN  
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1. Kerangka Kerja Tingkat Satuan Kerja 
 

 
 
2. Kerangka Kerja Tingkat Unit Eselon I/Program dan K/L 
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C. TAHAPAN PENGISIAN DATA APLIKASI SMART DI TINGKAT 
SATKER 

 
1. PERSIAPAN DATA DUKUNG 

 
Data Dukung yang diperlukan : 
1. Dokumen RKA-K/L; 
2. Data pencapaian output perbulan baik progres kegiatan dan realisasi keuangannya; 
3. Realisasi Volume Keluaran (RVK) per bulan; 
4. Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan per semester; 
5. Laporan Kinerja Anggaran Satker per semester. 
 
Contoh perhitungan RVK: 
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2. MEMBUKA APLIKASI 
 
Langkah 1: 
Buka browser dan masukkan alamat http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/, maka 
akan muncul tampilan sebagai berikut : 
 

http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/
http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart/
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Langkah 2: 
Pilih tahun anggaran, kemudian akan muncul tampilan: 
 

 
 
Langkah 3: 
Masukkan username dan password satker (username/password = meKodeSatker00). 
Tampilan awal aplikasi adalah sebagai berikut : 
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3. PENGISIAN DATA REALISASI VOLUME KELUARAN 
 
Pengisian Data Realisasi Volume Keluaran (Output) diisi perbulannya dengan meminta data 
dari Satker LIPI terkait progres pencapaian masing-masing output beserta realisasi 
keuangannya perbulan.  Data Realisasi Volume Keluaran (Output) Kegiatan, Progres dan 
Keterangan yang tersedia akan terisi otomatis pada aplikasi SMART (melalui Data Integrasi 
Capaian Keluaran yang telah diisi pada aplikasi SAS). Namun sampai saat ini aplikasi SMART 
dan SAS masih belum terintegrasi sehingga harus mengisinya secara manual, dan cara 
pengisiannya adalah sebagai berikut:  
 
Langkah 1: 
Klik menu Entri Data >> Realisasi Volume Keluaran, selanjutnya akan muncul Program dan 
Kegiatan yang terdapat pada satker tersebut seperti pada tampilan berikut : 
 



7 
 

 
 

 
Langkah 2: 

Pilih Kegiatan yang akan dicek capaian keluarannya dengan mengklik nama Kegiatan (√) 
tersebut, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 
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Langkah 3: 

 Pilih salah satu bulan (√), maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

 

√ 

√ 
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PENGECEKAN DATA 

 Bila data yang terisi secara otomatis dari aplikasi SAS, maka kita dapat melakukan 
approval dengan meng-klik tombol “Setuju”  pada kolom konfirmasi data integrasi 
capaian keluaran, sehingga data yang terdapat pada kolom Koreksi akan sama dengan 
data pada kolom Data Integrasi Capaian Keluaran. 

 Dan bila tidak setuju, kita dapat meng-klik tombol “Tidak” pada kolom konfirmasi data 
integrasi capaian keluaran, sehingga kolom Koreksi akan terbuka dan dapat melakukan 
koreksi terhadap data realisasi volume keluaran beserta progres dan penjelasannya. 

 Sepanjang realisasi volume keluaran belum terisi secara otomatis dari Aplikasi SAS, kita 
dapat melakukan entri data melalui kolom koreksi (RVK, Progres, Penjelasan) setelah 
mengklik tombol "Tidak" pada kolom Konfirmasi Data Integrasi Capaian Keluaran.  
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Langkah 4: 

Setelah data Realisasi Volume Keluaran diisi, klik tombol simpan (√) setelah sebelumnya 

mencentang kolom pilih (√). Lakukan proses yang sama untuk mengisi semua capaian 

keluaran. 
 

 
 

4. PENGISIAN DATA TARGET DAN REALISASI INDIKATOR KELUARAN 
KEGIATAN (IKK) 

Pengisian data target dan realisasi indikator keluaran kegiatan (IKK) dilakukan per semester 
(6 bulan) dengan meminta data ke satker data pencapaian indikator keluaran kegiatan baik 
target maupun realisasinya per semester. 
 
Langkah 1: 
Klik menu Entri Data >> Indikator Keluaran Kegiatan, selanjutnya akan muncul tampilan 
sebagai berikut : 
 

 

√ 

√ 
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Langkah 2: 

Klik tombol entri pada kolom paling kanan (√), selanjutnya akan muncul tampilan sebagai 

berikut: 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

√ 
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Langkah 3: 

Pilih periode yang akan diisi, Semester I atau Semester II (√). Maka akan muncul tampilan 

sebagai berikut: 
 

 
 

 
 
 
 

√ 
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Langkah 4: 
Isi target Indikator Keluaran Kegiatan, Persentase Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan dan 
penjelasannya: 

 Pengisian target Indikator Keluaran Kegiatan Tahunan pada Semester I akan secara 
otomatis mengisi target IKK Tahunan pada Semester II, begitu juga sebaliknya. 

 Pengisian Persentase Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan pada Semester I dan Semester 
II bila dijumlahkan menjadi 100% atau lebih (bila realisasinya melebihi target), sehingga 
diperlukan perhatian dalam pengisian Persentase Realisasi Indikator Keluaran Kegiatan 
per-semesternya. 

 
Langkah 5: 

Klik tombol simpan (√) setelah sebelumnya mencentang kolom pilih (√). Lakukan proses 

yang sama untuk mengisi semua IKK. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

√ 

√ 
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5. PENYUSUNAN LAPORAN 

Penyusunan laporan dilakukan per semester (Semester I dan Tahunan) dengan meminta 

data ke satker yang terdiri dari : 

1.) Laporan Semester I : 

a. Capaian Keluaran. 

i. Faktor penghambat: Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi terhadap faktor-

faktor yang menghambat pencapaian keluaran (output) kegiatan. 

ii. Faktor pendukung : Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi terhadap keluaran-

keluaran yang perlu ditingkatkan, identifikasi kewajaran target dan realisasi keluaran 

(output) dan identifikasi faktor-faktor yang mendukung pencapaian keluaran kegiatan 

tahun berjalan. 

iii.  Rekomendasi : Berisi uraian dan penjelasan terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan capaian keluaran (output) kegiatan, serta meminimalkan dan 

mengatasi permasalahan yang dapat menghambat pencapaian keluaran (output) 

b. Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan. 

i. Faktor penghambat : Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi terhadap faktor-

faktor yang dapat menyebabkan tidak konsistennya penyerapan anggaran terhadap 

perencanaan dan identifikasi kegiatan, keluaran (output), dan komponen yang tidak 

dilakukan sesuai rencana. 

ii. Faktor pendukung : Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi terhadap faktor-

faktor yang mendukung konsistennya penyerapan anggaran terhadap perencanaan 

dan identifikasi kegiatan, keluaran (output), dan komponen yang dilakukan sesuai 

rencana. 

iii. Rekomendasi : Berisi uraian dan penjelasan terkaitupaya untuk mengatasi 

permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan 

anggaran, sehingga dapat meningkatkan konsistensi penyerapan anggaran terhadap 

perencanaan pada tahun berjalan. 

c. Penyerapan Anggaran. 

i. Faktor penghambat : Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi faktor-faktor 

yang menghambat pelaksanaan kegiatan dan menyebabkan rendahnya tingkat 

penyerapan anggaran sehingga dapat menghambat pencapaian target keluaran 

(output) yang telah ditetapkan. 
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ii. Faktor pendukung : Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi faktor-faktor yang 

mendukung pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan penyerapan anggaran. 

iii. Rekomendasi : (Berisi uraian dan penjelasan terkait upaya untuk mengatasi 

permasalahan yang dapat menghambat penyerapan anggaran/pencapaian keluaran 

(output). 

d. Lain-Lain Terkait Kualitas Pencapaian Kinerja Anggaran. 

i. Faktor penghambat : Berisi uraian dan penjelasan terkait faktor-faktor penghambat 

lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas pencapaian kinerja anggaran selain dari 

ketiga variabel diatas. 

ii. Faktor pendukung : Berisi uraian dan penjelasan terkait faktor-faktor pendukung 

lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas pencapaian kinerja anggaran selain dari 

ketiga variabel diatas. 

iii. Rekomendasi : Berisi uraian dan penjelasan terkait upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi dan meminimalkan faktor penghambat lainnya sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pencapaian kinerja anggaran tahun berjalan. 

2.) Laporan Tahunan : 

a. Nilai Kinerja. 

i. Penjelasan umum : Berisi uraian penjelasan umum terkait nilai capaian keluaran, 

efisiensi, konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan dan penyerapan 

anggaran. 

ii. Rekomendasi : Berisi uraian dan penjelasan terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan nilai kinerja serta meminimalkan faktor-faktor yang dapat 

menyebabkan rendahnya nilai kinerja anggaran untuk tahun anggaran berikutnya atas 

dasar realisasi tahun anggaran yang dilaporkan. 

b. Capaian Keluaran. 

i. Faktor penghambat : Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi terhadap faktor-

faktor yang menghambat pencapaian keluaran (output) kegiatan. 

ii. Faktor pendukung : Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi terhadap keluaran-

keluaran yang perlu ditingkatkan, identifikasi kewajaran target dan realisasi keluaran 

(output) dan identifikasi faktor-faktor yang mendukung pencapaian keluaran kegiatan 

tahun anggaran berikutnya. 
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iii. Rekomendasi : Berisi uraian dan penjelasan terkait upaya-upaya yang dapat dilakukan 

untuk meningkatkan capaian keluaran (output) kegiatan, serta meminimalkan dan 

mengatasi permasalahan yang dapat menghambat pencapaian keluaran (output). 

c. Efisiensi. 

i. Faktor penghambat : Berisi uraian dan penjelasan terkaitidentifikasi terhadap faktor-

faktor yang menghambat efisiensi dalam pencapain keluaran (output). 

ii. Faktor pendukung : Berisi uraian dan penjelasan terkaitidentifikasi terhadap faktor-

faktor yang mendukungefisiensi dalam pencapaian keluaran (output). 

iii. Rekomendasi : Berisi uraian dan penjelasan terkaitupaya-upaya yang dapat dilakukan 

untuk peningkatan efisiensi dalam pencapaian keluaran (output), serta rekomendasi 

terkait alokasi yang sesuai dengan capaian keluaran (output). 

d. Konsistensi Penyerapan Anggaran Terhadap Perencanaan. 

i. Faktor penghambat : Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi terhadap faktor-

faktor yang dapat menyebabkan tidak konsistennya penyerapan anggaran terhadap 

perencanaan dan identifikasi kegiatan, keluaran (output), dan komponen yang tidak 

dilakukan sesuai rencana. 

ii. Faktor pendukung : Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi terhadap faktor-

faktor yang mendukung konsistennya penyerapan anggaran terhadap perencanaan 

dan identifikasi kegiatan, keluaran (output), dan komponen yang dilakukan sesuai 

rencana. 

iii. Rekomendasi : Berisi uraian dan penjelasan terkaitupaya untuk mengatasi 

permasalahan yang dapat menghambat pelaksanaan kegiatan dan penyerapan 

anggaran, sehingga dapat meningkatkan konsistensi penyerapan anggaran terhadap 

perencanaan pada tahun anggaran berikutnya. 

e. Penyerapan Anggaran. 

i. Faktor penghambat : Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi faktor-faktor 

yang menghambat pelaksanaan kegiatan dan menyebabkan rendahnya tingkat 

penyerapan anggaran sehingga dapat menghambat pencapaian target keluaran 

(output) yang telah ditetapkan. 

ii. Faktor pendukung : Berisi uraian dan penjelasan terkait identifikasi faktor-faktor yang 

mendukung pelaksanaan kegiatan dan meningkatkan penyerapan anggaran. 
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iii. Rekomendasi : Berisi uraian dan penjelasan terkait upaya untuk mengatasi 

permasalahan yang dapat menghambat penyerapan anggaran/pencapaian keluaran 

(output). 

f. Lain-Lain Terkait Kualitas Pencapaian Kinerja Anggaran. 

i. Faktor penghambat : Berisi uraian dan penjelasan terkait faktor-faktor penghambat 

lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas pencapaian kinerja anggaran selain dari 

ketiga variabel diatas. 

ii. Faktor pendukung : Berisi uraian dan penjelasan terkait faktor-faktor pendukung 

lainnya yang dapat mempengaruhi kualitas pencapaian kinerja anggaran selain dari 

ketiga variabel diatas. 

iii. Rekomendasi : Berisi uraian dan penjelasan terkait upaya yang dapat dilakukan untuk 

mengatasi dan meminimalkan faktor penghambat lainnya sehingga dapat 

meningkatkan kualitas pencapaian kinerja anggaran tahun anggaran berikutnya. 

 

Langkah 1: 
Klik menu Entri Data >> Laporan Kinerja Anggaran Satker >> Semester I / Tahunan, 
selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut : 
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Langkah 2: 
Isi Faktor penghambat, Faktor pendukung dan rekomendasinya. 
 

 
 
Langkah 3: 

Klik tombol Simpan (√) untuk mengirim laporan ke Eselon 1 dan klik tombol                                                 

Print Preview (√) untuk melihat laporannya.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


