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i Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

KATA PENGANTAR 

 

Salah satu wujud dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi, adalah 

perwujudan kinerja pelaksanaan program dan anggaran yang 

transparan, e sien, efek�f dan akuntabel. Hal ini dibuk�kan 

dengan ketersediaan aplikasi pengukuran Kinerja Kementerian 

dan Lembaga, seper� e-monev Bappenas, yang mengukur 

kinerja Kementerian/Lembaga dari aspek pencapaian Output 

Rencana Kerja Pemerintah (RKP), sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor �� Tahun ����, Sistem 

Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) dari 

Kementerian Keuangan dan juga dipantau Sekretaris Kabinet, 

yang juga menilai kinerja Kementerian / Lembaga, melalui pencapaian output RKP dan 

korelasinya dengan serapan dan ketersediaan anggaran, sebagaimana diatur dalam Peraturan 

Menteri Keuangan (PMK) Nom or ��� Tahun ����, serta aplikasi Internal Elektronik Monitoring 

Pelaksanaan Anggaran (E-MPA), sebagaimana di atur pelaksanaannya melalui Peraturan 

Menteri Agama Nomor �� Tahun ����.  

Aplikasi terakhir, pada pelaksanaannya dapat merangkum amanat kedua aplikasi 

pendahulunya. Akan tetapi disebabkan beberapa dan lain hal, aplikasi kedua (SMART), belum 

mampu diakomodir oleh aplikasi e-MPA. Sedangkan pelaksanaan penilaian Kinerja tetap harus 

dilaksanakan. Sebagaimana diketahui, bahwa ��% (enam puluh �ga  persen) Satuan Kerja di 

Kementerian Agama, berada pada Eselon I Pendidikan Islam, yang bermakna bahwa EselonI 

Pendidikan Islam, memberikan sumbangsih ��% Penilaian Kinerja pada Kementerian Agama. 

Sebagai paungkas, maka melalui panduan ini diharapkan Satuan Kerja pada Eselon I Pendidikan 

Islam, mampu menyelesaikan aplikasi SMART dengan baik dan memberi sumbangsih posi�f 

pada penilaian kinerja Kementerian Agama, sambil membantu mengupayakan Integrasi E-MPA 

dengan SMART  

 Jakarta,    September ���� 
Sekretaris Jenderal 
 
 
 
Dr. H. Moh. Isom, M.Ag.  
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� Direktorat Jenderal Pendidikan Islam 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 
 

Salah satu wujud dari proses reformasi birokrasi adalah penerapan penganggaran berbasis 

kinerja (performance based budge�ng) yang menyaratkan se�ap unit kerja untuk memiliki 

indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan penganggaran, merencanakan program 

atau kegiatan serta melaksanakan dan mengevaluasi capaian indikator kinerja yang telah 

ditetapkan. 

Indikator kinerja tersebut tertuang dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja 

(Rencana Kerja) dan Rencana Anggaran (RKA). Untuk menganalisis capaian kinerja tersebut, 

kegiatan monitoring dan evaluasi menjadi pen�ng untuk dilakukan. Monitoring dan evaluasi 

dapat digunakan untuk menilai apakah suatu program atau kegiatan telah berjalan sesuai 

dengan rencana atau target, mengiden� kasi permasalahan dalam pelaksanaan program dan 

kegiatan dan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut. 

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor ���/���� bahwa 

Evaluasi Kinerja terdiri dari � (�ga) aspek, yaitu : (�) implementasi, (�) manfaat, dan (�) konteks. 

Pada evaluasi implementasi, pengukuran dilakukan menggunakan empat indikator, yaitu (�) 

penyerapan anggaran, (�) konsistensi perencanaan dan implementasi, (�) pencapaian output, 

dan (�) e siensi. Pada tahap operasional, para pengguna anggaran (�ngkat Eselon I, Eselon 

II,Eselon III, Madrasah dan Kantor Urusan Agama ), seringkali menemui kesulitan untuk 

mengukur perkembangan capaian output. Sedangkan serapan anggaran pada se�ap output 

kegiatan dapat terlaporkan rela�f lancar secara bulanan dan online dari Kantor Pelayanan 

Perbendaharaan Negara (KPPN) ke Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Data 

serapan anggaran tersebut kemudian dapat diakses oleh seluruh Kementerian/Lembaga.  

Pada kondisi tersebut lahir ke�mpangan, karena informasi tentang serapan anggaran dapat 

dengan mudah diakses oleh �ap level pengguna anggaran, akan tetapi informasi mengenai 

output yang dihasilkan dari penggunaan anggaran sangat minim, untuk �dak mengatakan 

ke�adaan informasi. 

Informasi mengenai hal tersebut pada awalnya telah dijembatani oleh Badan Perencanaan 

Pembangunan Nasional (Bappenas), melalui aplikasi e-monev, untuk mengukur efek� tas 

pembangunan sebagaimana telah ditetapkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
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(RPJM)  dan telah diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor �� Tahun ����, informasi 

realisasi output yang telah ditetapkan oleh masing-masing Kementerian/Lembaga dapat 

diketahui dengan baik melalui aplikasi ini. 

Karena beragam hal, aplikasi yang dilahirkan oleh Bappenas, tampaknya belum berjalan 

dengan maksimal, maka untuk menjembatani hal tersebut Kementerian Agama mencoba 

membuat jalan tengah melalui aplikasi e-MPA, sebagaimana diatur dalam PMA ��/���� , yang 

�dak hanya memuat informasi tentang realisasi anggaran, sebagaimana tercantum pada 

aplikasi keuangan, tetapi juga memuat realisasi sik output yang secara aplikasi sangat mudah 

untuk diterapkan, bahkan aplikasi ini kemudian mampu memberikan informasi kepada 

Kementerian Keuangan dan Bappenas untuk mengisi kekosongan data pada kedua aplikasi 

tersebut. 

Akan tetapi seiring berjalannya waktu, permasalahan klasik dari sebuah aplikasi kembali 

muncul, yaitu problem user atau Sumber Daya Manusia. Sebuah aplikasi akan tanpa makna, 

jika user �dak menggunakannya. Maka aplikasi e -MPA yang menjadi sumber informasi, �dak 

hanya bagi Kementerian Keuangan, akan tetapi bagi Kementerian Perencanaan dan 

Pembangunan Nasional pun (Bappenas), mengalami nasib yang sama dengan aplikasi-aplikasi 

lain yang sebelumnya diinformasikan melalui e-MPA.  

Hingga akhirnya urgensi aplikasi yang dapat mengukur capaian output didengungkan kembali 

melalui Surat Sekretaris Kabinet pada Pimpinan Kementerian/Lembaga, melalui Surat Nomor 

� Tahun ����, tanggal �� Juli ����. Pada surat tersebut, seluruh Kementerian/Lembaga 

dihimbau untuk mengisi capaian output kinerja melalui aplikasi SMART dan e Monev.   

Untuk mempermudah, pemahaman pemanfaat anggaran dalam melaporkan capaian output, 

pada aplikasi SMART, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik 

Indonesia, melalui Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi, Sekretariat Jenderal Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam, membuat panduan penggunaan aplikasi SMART, dengan 

per�mbangan (�). Unit Eselon I Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam, merupakan 

pemanfaat anggaran dengan jumlah 

pemanfaat (Satuan Kerja) terbesar, pada 

unit Kementerian Agama Republik 

Indonesia, yang memberi sumbangsih 

besar pada �ngkat peran ak�f 

pelaksanaan SMART (�). SMART 

merupakan aplikasi monitoring dan 

Evaluasi terbaru, yang panduannya 

belum sebanyak e Monev Bappenas dan 

e-MPA (�). SMART belum begitu familiar 

di kalangan Satuan Kerja Pendidikan Islam, sebagaimana � 

(dua) aplikasi monitoring capaian output pendahulunya.  

Sumber: Aplikasi SMART 
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2. Maksud dan Tujuan 
 

Panduan pengisian aplikasi SMART ini disusun dengan maksud agar Satuan Kerja, selaku 

pemanfaat dan pengguna anggaran mampu mengisi aplikasi SMART, sesuai dengan maksud 

dan cita-cita pembuatan aplikasi tersebut, agar didapat informasi yang jelas dan utuh 

pelaksanaan anggaran dan capaian output pada se�ap Satuan Kerja pengguna dan pemanfaat 

anggaran. 

Sedangkan tujuan dari penyusunan panduan ini adalah: (a). Berbagi pengalaman dan 

pemahaman kepada satuan kerja, tata cara pengisian aplikasi SMART, secara khusus �ps and 

tricks mengisi realisasi output dan progress pada se�ap output per bulan, (b). Mendapatkan 

informasi kinerja Satuan Kerja, berdasarkan pada realisasi/capaian output, baik secara 

bulanan, triwulan, semester, hingga tahunan, (c). Memudahkan proses evaluasi perencanaan 

dan kinerja �ap-�ap Satuan Kerja. 

3. Sasaran 
 

Panduan ini diperuntukkan pada: (a). Penanggungjawab kegiatan dan anggaran, (b). Person in 

Charge (PIC) aplikasi SMART, secara khusus pada satu an kerja unit Eselon I Pendidikan Islam 

Kementerian Agama Republik Indonesia. 

4. Hasil 
 

Hasil dari panduan ini, adalah ketersediaan informasi dari se�ap Satuan Kerja, tentang capaian 

output sik, progress dan kendala pencapaian output pada aplikasi SMART , dari seluruh 

kegiatan yang dibiayai oleh Negara se�ap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Sebagai 

sumber data evaluasi perencanaan dan kinerja satuan kerja program Pendidikan Islam. 

5. Ruang Lingkup 
 

Ruang lingkup dari SMART  adalah (a). Output per kegiatan, (b), Target dan realisasi anggaran, 

(c). Target dan realisasi output kegiatan, (d). Kendala dan upaya penyelesaian pelaksanaan 

anggaran serta pencapaian output kegiatan. Secara keseluruhan, ruang lingkup SMART 

merupakan tanggung jawab penanggungjawab kegiatan pada Satuan Kerja. 

6. Pengertian 
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a. Satuan Kerja adalah instansi yang dipimpin oleh Pejabat, yang ditetapkan sebagai 

Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan bertanggungjawab untuk melaksanakan 

kegiatan dari program unit Eselon I/Unit Organisasi dan/atau Kebijakan Pemerintah; 

 

b. Program adalah penjabaran dari kebijakan, sesuai dengan visi dan misi 

Kementerian/Lembaga yang rumusannya mencerminkan tugas dan fungsi unit Eselon 

I atau unit Kementerian/Lembaga yang berisi kegiatan untuk mencapai hasil, dengan 

Indikator Kinerja yang terukur; 

 

c. Kegiatan adalah penjabaran dari Program yang rumusannya mencerminkan tugas dan 

fungsi unit Eselon II/Satuan Kerja atau penugasan tertentu Kementerian/Lembaga 

yang berisi komponen kegiatan untuk mencapai keluaran (output) dengan Indikator 

Kinerja yang terukur; 

 

d. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan, yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan 

kebijakan; 

 

e. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disingkat RKA-

K/L adalah dokumen rencana kerja dan keuangan tahunan Kementerian/Lembaga 

yang disusun Kementerian/Lembaga. 

 

f. Petunjuk Operasional Kegiatan yang selanjutnya disingkat POK adalah Dokumen yang 

memuat uraian Program, Kegiatan, Output, Suboutput, Komponen, Subkomponen, 

Akun dan Detail pelaksanaan Kinerja dan Anggaran suatu Satuan Kerja yang disusun 

oleh se�ap Satuan Kerja, sebagai penjabaran rinci dari RKA-K/L.  

 

g. Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan RKA-K/L yang selanjutnya disebut 

Evaluasi Kinerja adalah proses untuk menghasilkan informasi capaian kinerja yang 

telah ditetapkan dalam dokumen RKA-K/L. 
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BAB II 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM 

MONITORING DAN EVALUASI KINERJA TERPADU 

(SMART) 

 

1. Gambaran Umum 
 

Aplikasi Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu, selanjutnya disingkat SMART, terdiri 

atas � (�ga) �ngkat dan tampilan, yaitu: (a). Tingkat dan tampilan Satuan Kerja yang 

diperuntukkan bagi pengguna di �ngkat Satuan Kerja, (b). Tingkat dan tampilan Eselon I, yang 

diperuntukkan bagi pengguna di �ngkat Eselon I/Penanggungjawab Program, (c). Tingkat dan 

Tampilan Kementerian/Lembaga yang diperuntukkan untuk pengguna di �ngkat 

Kementerian/Lembaga.  

Sebagai gambaran, ������ adalah kode dari satuan kerja program Pendidikan Islam, 

Kementerian Agama Republik Indonesia. Maka operator SMART memasukkan data pada 

aplikasi di �ngkat Satuan Kerja, Karena berada pada Program Pendidikan Islam, maka data yang 

dimasukkan pada SMART, akan disahkan oleh penanggungjawab SMART �ngkat Eselon 

I/Penanggungjawab Program. Hasil pengesahan di �ngkat Eselon I, akan disahkan oleh 

penanggungjawab SMART �ngkat Kementerian, yang hasilnya kemudian disampaikan oleh 

Menteri kepada  Pemerintah dan merupakan bagian dari penilaian pemerintah atas kinerja 

suatu Kementerian/Lembaga. 

Panduan ini, hanya berfokus pada �ngkat Satuan Kerja, dengan per�mbangan bahwa Tingkat 

Satuan Kerja adalah �ngkat terbesar, dan tentunya dengan karakteris�k yang lebih sulit 

dibandingkan dengan dua �ngkatan aplikasi SMART yang lain .  

2. Login 
 

Aplikasi ini berbasis jaringan, maka untuk masuk ke dalam aplikasi, pengguna harus terlebih 

dahulu terhubung pada internet. Jika sudah terhubung, lalu bukalah jendela peramban (web 

browser) pada komputer anda dan masukkan alamat monev.anggaran.depkeu.go.id pada 

jendela peramban anda. 
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Maka akan muncul tampilan berikut  

 

 

 

 

 

 

 

 

Tampilan muka aplikasi SMART 

Tampilan tersebut terdiri dari beberapa bagian sebagaimana berikut 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bagian-bagian pada tampilan awal aplikasi SMART, adalah (a). Logo, (b). Teks berjalan berisikan 

pemberitahuan dan ucapan selamat datang, (c). Pilihan Tahun Anggaran, (d). Tombol “OK ”, (e). 

tautan pada le tutorial singkat pengisian aplikasi, (f). Informasi dan himbauan dan (g). Kontak 

bantuan untuk aplikasi SMART.  
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Langkah berikutnya, adalah pilih salah satu Tahun anggaran yang akan kita kerjakan [lihat, hal. 

�] kemudian pilih tombol “OK ”. Seusai melalui tahapan tersebut, jendela peramban akan 

menampilkan fasilitas masuk ke dalam aplikasi SMART, sebagaimana berikut:  

 

 

 

 

 

 

 

Masukkan username dan password, kemudian klik login. Untuk username dan password yang 

baku untuk semua Satuan Kerja, adalah me+kodesatker+��, sebagai contoh ������ adalah 

sebuah Satuan Kerja, maka username dan password baku-nya adalah me��������. 

Tampilan awal aplikasi SMART 

Jika tahapan memasukkan username dan password, usai dilaksanakan. Maka aplikasi, secara 

otoma�s, akan tampil sebagaimana gambar di atas. Pada gambar tersebut terdapat menu 

“Dashboard”, “Entri Data”, “Monitoring ” dan “Ubah Password ” yang tercantum di bagian atas 

aplikasi. 

Tampilan masuk aplikasi SMART 
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Menu dashboard, berisikan gra k pagu anggaran secara berkala (series), penyerapan 

anggaran, Rencana Penarikan Dana (RPD) dan pencapaian kinerja penganggaran dalam Tahun 

anggaran berkenaan. 

 

3. Entry Data (Memasukkan Data) 
 

Disamping menu dashboard, pada tampilan awal, terdapat menu entri data. Jika di “klik” akan 

muncul dua submenu, yaitu (a). Entri Realisasi Output dan (b). Proses Pengiriman Data ke 

Eselon I. 

 

Submenu Entri Realisasi Output, merupakan area kerja utama Satuan Kerja, karena melalui 

submenu tersebut, Satuan Kerja akan mengisikan realisasi output, dan progres kinerja 

bulanannya, serta menyampaikan tahapan yang dilaksanakan se�ap bulan, kendala yang 

dihadapi, serta solusi yang didapat untuk menyelesaikan kendala tersebut. 

Tampilan utama Dashboard SMART 

Tampilan menu Entri SMART 
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Sedangkan submenu Proses Pengiriman Data ke Eselon I, merupakan pengakuan bahwa 

seluruh data yang dimasukkan Satuan Kerja pada aplikasi SMART, sudah benar dan siap 

diproses di �ngkat Eselon I. Walaupun submenu ini akan ak�f secara otoma�s setelah akhir 

tahun anggaran, tetap berha�-ha� sebelum memilihnya. Yakinkan bahwa data yang 

dimasukkan dan disampaikan telah benar. Karena, jika Eselon I telah memproses data yang 

dikirimkan, maka Satuan Kerja �dak dapat mengubah isian data. Kecuali, jika Satuan Kerja 

menghubungi Eselon I dan Eselon I membatalkan data Satuan Kerja. 

Setelah memilih submenu Entri Realisasi Output, maka akan tampil jendela berikut 

  

Pada gambar tersebut terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung program pada Satuan 

Kerja. Jika kita pilih salah satu kegiatan, maka akan tampillah output se�ap kegiatan yang 

disertai dengan kolom seper� berikut 

 

Secara otoma�s, sistem akan menampilkan rekapitulasi pagu, realisasi, target output, realisasi 

output, progres capaian output dan keterangan capaian output sebuah kegiatan yang terdapat 

pada satuan kerja, dengan rincian (a). Nama kegiatan, (b). Rekapitulasi dan periodisasi waktu 

dalam bulan, (c). Kode, nama dan satuan output, (d). Pagu anggaran �ap output, (e). Realisasi 

anggaran �ap output, (f). Target capaian output, (g). Total capaian output, (h). Total progres 

Tampilan menu Entri Realisasi Output SMART 

Tampilan menu Entri Realisasi Per Kegiatan SMART 
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kinerja pencapaian output, (i). Keterangan tentang tahapan, kendala dan solusi pencapaian 

output. 

Tampilan tersebut, merupakan rekapitulasi otoma�s oleh sistem, dari isian data per bulan yang 

diisikan Satuan Kerja. Sedangkan cara mengisi data per bulan, adalah dengan cara memilih 

bulan yang akan diisi pada kotak b [lihat keterangan poin b]. Jika telah memilih bulan tertentu, 

maka akan muncul tampilan berikut 

 

Tampilan muka entri realisasi output per bulan, terdiri dari beberapa bagian sebagai berikut 

(a). Nama kegiatan, (b). Pemberitahuan dan penjelasan tata-cara pengisian, (c). Periode bulan 

pengisian, (d). Nama output kegiatan, (e). Pagu anggaran per output, (f). Realisasi anggaran per 

output pada periode bulan isian, (g). Target output kegiatan, (h). Capaian output kegiatan 

periode bulan isian, (i). Progres pencapaian output pada periode bulan isian, (j). Keterangan 

progres, kendala dan solusi yang dihadapi satuan kerja, pada proses pencapaian output di 

bulan isian, (k). Check-list, (l). Tombol simpan. 

Bagian (a) sampai dengan (g), adalah bagian baku aplikasi SMART, dengan bagian (d) sampai 

dengan (e) dan (g) didapat dari back-up RKA-K/L online Satuan Kerja, dan bagian (f), didapat 

dari hasil rekonsiliasi Satuan Kerja dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di 

masing-masing wilayah. Sedangkan untuk bagian (h) sampai dengan (j), merupakan area kerja 

Satuan Kerja yang harus diisi se�ap periode bulan isian. Bagian (k) dipilih, jika Satuan Kerja 

telah mengisi bagian (h) sampai dengan (j), sebelum menekan tombol simpan (l). Jika Satuan 

Kerja �dak memberi tanda checklist (√) pada bagian (k), maka isian data �dak akan tersimpan 

ke�ka memilih tombol simpan. 

Tampilan menu Entri Realisasi Output Per Bulan SMART 
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Isian data tersebut akan te-rekapitulasi secara otoma�s oleh sistem sebagaimana dijelaskan 

sebelumnya [lihat penjelasan rekapitulasi output per kegiatan]. 

Karena isian per periode bulan isian akan secara otoma�s terakumulasi, maka diharapkan 

Satuan kerja dapat berha�-ha� dalam mengisikan capaian output dan progres capaian output. 

Jangan sampai capaian melebihi target dan atau progres melebihi angka ���% (seratus persen), 

karena Satuan Kerja, secara �dak langsung harus menjelaskan capaiannya yang melebihi target 

pada kolom keterangan (j). 

3.1 Output, Sub Output dan Komponen 
 

Output merupakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu kegiatan, yang dilaksanakan 

untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program dan kebijakan, untuk mencapai 

output yang dihasilkan dibutuhkan suboutput dan atau komponen pendukung untuk 

pencapaiannya. Seper� ditampilkan pada Petunjuk Operasional Kerja (POK) pada aplikasi RKA -

K/L berikut: 

 

(a). memberikan penjelasan posisi kegiatan (giat), Output (out), suboutput (sOut), komponen 

(Kmp), sub komponen (sKmp) dan akun (Akun), (b). Merupakan kode untuk kegiatan, output, 

suboutput dan seterusnya, (c). Nama atau uraian dari kode tersebut, (d). Volume output yang 

menjadi target output pada aplikasi SMART, (e). Satuan output yang terdapat di bagian bawah 

nama output pada aplikasi SMART, (f). Harga satuan, (g). Pagu anggaran.  

Tampilan POK pada aplikasi RKA-K/L 

Tampilan POK pada aplikasi RKA-K/L 
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3.2 Realisasi Output, Progres dan Keterangan 
 

Untuk melakukan pengisian data pada SMART, pemahaman mengenai Kegiatan, Output, Sub 

output dan Komponen sangat diperlukan, karena proses pengisian �dak terlepas dari 

pemahaman hal tersebut di atas, dan untuk melakukan pengisian dimulai dengan tahap 

berikut: 

a. Buatlah proporsi pada suboutput dan atau komponen, untuk output tanpa suboutput. 

Proporsi tersebut juga sebaiknya dibedakan antara proporsi untuk anggaran dan proporsi 

untuk pelaksanaan sik, maksud pembedaan adalah agar kita mampu mengukur progres 

pencapaian output, walaupun belum ada anggaran yang terealisasi. Sebagai contoh, output 

����.���. (Siswa PAI Berdaya Saing) dengan output �.��� siswa. Dimisalkan output tersebut 

terdiri dari � (�ga) suboutput dan atau komponen, kemudian tentukan proporsi masing-

masing suboutput dan atau komponen. 

No. Kode Nama Proporsi 

Proporsi 
Fisik 

Proporsi 
Realisasi 

Total 

1 2127.00
1 

Siswa PAI Berdaya Saing 50%  50%  100%  

2 052 Program TBTQ bagi Siswa 10%  10%  20%  

3 053 Pengembangan Wawasan dan Ketrampilan 
Bagi Siswa 

20%  20%  40%  

4 054 Penguatan Wawasan Islam Rahmatan Lil 
‘Alamin. 

20%  20%  40%  

 

Proporsi dibuat untuk mengisi progres capaian output pada aplikasi SMART, sebagai contoh, 

misalkan pada periode isian bulan Februari, belum ada realisasi anggaran, tetapi telah 

dilaksanakan kegiatan sik untuk mendukung pencapaian output pada suboutput kesatu 

dengan bobot nilai ��%, maka progres pada bulan Februari adalah ��/�� X ���% = � ,�. 

Kemudian pada bulan April, berdasarkan aplikasi SAIBA, telah dilaksanakan realisasi 

anggaran pada komponen ke�ga dan keempat, masing-masing �% dan �% , maka 

perhitungan progres output realisasinya adalah �/�� X ���%  = �,�� untuk komponen ke�ga 

dan �/�� X ���% = �.�� untuk komponen keempat, dengan bobot sik pada komponen 

ke�ga sebesar �% dan ke empat �%, sedangkan penghitungan bobot siknya adalah  �/�� 

Penentuan proporsi sebaiknya dilaksanakan bersama antara Pengguna Anggaran / 

Kuasa Pengguna Anggaran dengan para pegawai yang bertanggungjawab pada 

pelaksanaan pencapaian output sesuai dengan kemampuan masing-masing pegawai. 

Dengan besaran proporsi disesuaikan dengan suboutput dan atau komponen yang 

memiliki dukungan lebih besar, pada pencapaian output. Penentuan proporsi pun dapat 

digunakan untuk pembobotan nilai pada Sasaran Kinerja Pegawai (SKP). 



                                                     
Panduan 

 

�� 

X���%  = �.�� dan �/�� X ���%  = �.�� Sehingga total progress pada bulan April adalah �,�� 

+ 0.25 + 0.15 + 0.25 = 1%  

b. Sedangkan capaian output dapat melihat pada detail SPM pada aplikasi SPM/SPP atau 

SAIBA. Misalkan kegiatan pada suboutput pertama telah dilaksanakan dengan jumlah siswa 

penerima manfaat sejumlah ��� orang, maka output nya adalah ��� orang pada periode 

bulan isian tersebut dan begitu seterusnya, hingga pada akhir tahun anggaran. Total 

penerima manfaat sama dan atau mendeka� target output yang telah ditetapkan. 

Pertanyaan yang muncul kemudian, bagaimana jika output memiliki satuan berupa paket, 

kegiatan, lembaga, ruang, unit, bulan layanan dan lain sebagainya. Berikut tabel untuk 

mempermudah pengisian capaian output. 

No. 
Satuan 
Output 

Acuan Keterangan 

    

1. Siswa / 
Santri / 
Mahasiswa  

Jumlah siswa / Mahasiswa 
pada SPM / SP�D yang 
tercantum pada aplikasi 
SAIBA 

Jika jumlah siswa sama dengan 
jumlah target output, maka capaian 
output diisi pada akhir tahun 
anggaran dengan asumsi, output 
menerima manfaat dalam satu tahun 
anggaran. Cukup isikan progres 
dengan cara di atas dan isi kolom 
keterangan. 

2. Guru / 
Dosen 

Jumlah Guru / Dosen pada 
SPM / SP�D yang tercantum 
pada aplikasi SAIBA 

Jika jumlah guru sama dengan jumlah 
target output, maka capaian output 
diisi pada akhir tahun anggaran 
dengan asumsi, output menerima 
manfaat dalam satu tahun anggaran. 
Jika anggaran sudah terealisasi ���% 
sebelum akhir tahun anggaran, maka 
output diisikan pada bulan anggaran 
terealisasi ���% dan untuk bulan 
lainnya cukup isikan progres dengan 
cara di atas dan isi kolom keterangan. 

3. Lembaga Jumlah lembaga pada SPM / 
SP�D yang tercantum pada 
aplikasi SAIBA 

Jika jumlah lembaga sama dengan 
jumlah target output, maka capaian 
output diisi pada akhir tahun 
anggaran dengan asumsi, output 
menerima manfaat dalam satu tahun 
anggaran. Jika anggaran sudah 
terealisasi ���% sebelum akhir tahun 
anggaran, maka output diisikan pada 
bulan anggaran terealisasi ���% dan 
untuk bulan lainnya cukup isikan 
progres dengan cara di atas dan isi 
kolom keterangan 
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4. Kegiatan Jumlah kegiatan yang telah 
dilaksanakan pada bulan 
kegiatan dilaksanakan. 

Diisikan sesuai jumlah pelaksanaan 
kegiatan, jika jumlah kegiatan pada 
sub komponen  dan atau sub output 
sama dengan jumlah kegiatan pada 
output. Jika berbeda, maka isikan 
output pada akhir tahun anggaran, 
dan atau pada bulan anggaran telah 
terealisasi ���% dan untuk bulan 
lainnya cukup isikan progres dengan 
cara di atas dan isi kolom keterangan 

5. Unit  / 
Ruang / 
Set 

Jumlah Unit / Ruang / Set 
pada SPM / SP�D yang 
tercantum pada aplikasi 
SAIBA 

Diisikan sesuai jumlah unit / ruang / 
set yang terealisasi pada aplikasi 
SAIBA, jika jumlah unit / ruang / set 
pada sub output dan atau komponen 
sama dengan jumlah target output, 
jika berbeda maka capaian output 
diisi pada akhir tahun anggaran 
dengan asumsi, output menerima 
manfaat dalam satu tahun anggaran, 
dan atau pada bulan saat anggaran 
terealisasi ���%. Untuk bulan lainnya 
cukup isikan progres dengan cara di 
atas dan isi kolom keterangan. 

6. Bulan Capaian output = � di se�ap 
periode isian. 

cukup isikan progres dengan cara di 
atas dan isi kolom keterangan. 

7. Paket Jumlah Paket pada SPM / 
SP�D yang tercantum pada 
aplikasi SAIBA 

Diisikan sama dengan SAIBA jika sub 
output dan atau komponen sama 
dengan jumlah target output, jika 
berbeda maka capaian output diisi 
pada akhir tahun anggaran dengan 
asumsi, output menerima manfaat 
dalam satu tahun anggaran, dan atau 
pada bulan saat anggaran terealisasi 
���%. Untuk bulan lainnya cukup 
isikan progres dengan cara di atas dan 
isi kolom keterangan. 

8. Dokumen  Jumlah Dokumen pada SPM 
/ SP�D yang tercantum pada 
aplikasi SAIBA 

Diisikan sama dengan SAIBA jika sub 
output dan atau komponen sama 
dengan jumlah target output, jika 
berbeda maka capaian output diisi 
pada akhir tahun anggaran dengan 
asumsi, output menerima manfaat 
dalam satu tahun anggaran, dan atau 
pada bulan saat anggaran terealisasi 
���%. Untuk bulan lainnya cukup 
isikan progres dengan cara di atas dan 
isi kolom keterangan. 



                                                     
Panduan 

 

�� 

9. Jurnal Jumlah Jurnal pada SPM / 
SP�D yang tercantum pada 
aplikasi SAIBA 

Diisikan sesuai jumlah jurnal yang 
terealisasi pada aplikasi SAIBA, jika 
jumlah jurnal pada sub output dan 
atau komponen sama dengan jumlah 
target output, jika berbeda maka 
capaian output diisi pada akhir tahun 
anggaran dengan asumsi, output 
menerima manfaat dalam satu tahun 
anggaran, dan atau pada bulan saat 
anggaran terealisasi ���%. Untuk 
bulan lainnya cukup isikan progres 
dengan cara di atas dan isi kolom 
keterangan. 

10. Prodi Jumlah Prodi yang 
diakreditasi pada SPM / 
SP�D yang tercantum pada 
aplikasi SAIBA 

Diisikan sesuai jumlah prodi yang 
terealisasi pada aplikasi SAIBA, jika 
jumlah jurnal pada sub output dan 
atau komponen sama dengan jumlah 
target output, jika berbeda maka 
capaian output diisi pada akhir tahun 
anggaran dengan asumsi, output 
menerima manfaat dalam satu tahun 
anggaran, dan atau pada bulan saat 
anggaran terealisasi ���%. Untuk 
bulan lainnya cukup isikan progres 
dengan cara di atas dan isi kolom 
keterangan. 

11. Seluruh 
bentuk 
pengadaan 
Barang / 
Jasa 
dengan 
proses 
Lelang / 
Seleksi 

Realisasi output diisi pada 
saat pekerjaan selesai 

Progres diisikan sesuai dengan cara di 
atas, dalam kolom keterangan diisi 
dengan progres pelaksanaan dan 
proses kerja. 

 

c. Kolom keterangan, berisikan kinerja pencapaian output, kendala dan solusi dari kendala 

yang ditemui. 

Secara ideal, pengisian data dilakukan se�ap bulan, dan se�ap terjadi proses pencairan 

anggaran agar �dak terjadi penumpukan pekerjaan dan se�ap akhir bulan Satuan Kerja dapat 

memeriksa apakah data yang diisikan sudah sesuai dengan realisasi anggaran atau �dak. 
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BAB III 

ASPEK PENILAIAN PADA SMART 

 

SMART (Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu), merupakan perwujudan sistem 

evaluasi yang diamanatkan pada PP �� / ���� dan PMK ��� Tahun ����. Pada peraturan kedua 

tersebut, terdapat evaluasi kinerja yang melipu� Aspek Implementasi, Aspek Manfaat dan 

Aspek Konteks. Aspek pertama mengukur penyerapan anggaran pada Satuan Kerja, konsistensi 

perencanaan dan implementasi, pencapaian output dan e siensi. Sedangkan Aspek kedua 

mengukur pencapaian serta manfaat dari outcome Satuan Kerja, dan Aspek ke�ga 

mengevaluasi relevansi kegiatan, input, output dan hasil dengan kondisi masyarakat terkini dan 

kebijakan Pemerintah, dan SMART baru mengevaluasi aspek implementasi pada Satuan Kerja 

sebagaimana terlihat secara otoma�s pada saat login. 

 

Adapun indikator yang diukur pada evaluasi aspek implementasi, adalah: (�). Penyerapan 

Anggaran, (�). Konsistensi, (�). Pencapaian Keluaran dan (�). E siensi. Sebagaimana uraian 

berikut: 

1. Penyerapan Anggaran 
 

Pengukuran penyerapan anggaran, pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi dilakukan 

dengan cara membandingkan akumulasi realisasi anggaran Satuan Kerja dengan akumulasi 

pagu anggaran, sebagaimana berikut: 

 

Hasil penilaian ke�ga aspek pada SMART 

%100
PA

RA
P
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Contoh: 

Suatu satuan kerja memiliki pagu anggaran TA ���� sebesar Rp. ��.���.���.���,- dengan 

realisasi anggaran, hingga akhir tahun ���� sebesar Rp. �.���.���.���,-. Maka pengukuran 

penyerapan anggarannya sebagai berikut 

 

 

 

 

2. Konsistensi 
 

Pengukuran Konsistensi (PK) antara perencanaan dan implementasi pada Evaluasi Kinerja atas 

aspek implementasi, dilakukan berdasarkan rata-rata ketepatan waktu penyerapan se�ap 

bulan, dengan membandingkan jumlah hasil perbandingan akumulasi realisasi anggaran 

bulanan  Satuan Kerja, dengan akumulasi Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan Satuan Kerja, 

dengan jumlah bulan. Sebagaimana berikut: 

 

 

Keterangan: 
P  : Penyerapan Anggaran 
RA : Akumulasi realisasi anggaran Satuan Kerja 
PA : Akumulasi pagu anggaran Satuan Kerja 

PA = 10.000.000.000,- 
RA =   8.750.000.000,- 

P =  
��

��
 � 100% 

 

 =
�.���.���.���

��.���.���.���
 � 100%   

 
= 87,50%   

 

n

RPD

RAn

i

i

j
























1

i

1j

1 %100
j kebulan  

j kebulan  

K

Keterangan: 
K  : Konsistensi antara perencanaan dan implementasi 
RA : Realisasi Anggaran 
RPD : Rencana Penarikan Dana pada DIPA Satuan Kerja 
n : Jumlah Bulan 
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Contoh: 

Rencana Penarikan Dana (RPD) bulanan dan Realisasi Anggaran pada Satuan Kerja (X) adalah 

sebagai berikut: 

Bulan RPD 
RPD 

Kumulatif 
Realisasi Anggaran 

Kumulatif 

Januari 800.000.000          800.000.000                           -  

Februari 800.000.000       1.600.000.000        100.000.000  

Maret  800.000.000       2.400.000.000        300.000.000  

April 800.000.000       3.200.000.000        500.000.000  

Mei  800.000.000       4.000.000.000     1.250.000.000  

Juni 800.000.000       4.800.000.000     1.800.000.000  

Juli 800.000.000       5.600.000.000     2.100.000.000  

Agustus 800.000.000       6.400.000.000     4.000.000.000  

September 900.000.000       7.300.000.000     5.000.000.000  

Oktober  900.000.000       8.200.000.000     7.000.000.000  

November 900.000.000       9.100.000.000     8.000.000.000  

Desember 900.000.000     10.000.000.000     9.500.000.000  

 

Langkah pertama adalah menentukan proporsi penyerapan per bulan, dengan cara 

membandingkan akumulasi Realisasi Anggaran dengan akumulasi Rencana Penarikan Dana, 

seper� berikut:  

Berdasarkan tabel, terlihat bahwa pada bulan Februari didapat perbandingan akumulasi 

Realisasi Anggaran (RA) bulanan dengan akumulasi Rencana Penarikan Dana (RPD) : 

Dari proses di langkah pertama, maka kita akan mendapatkan proporsi realisasi per bulan, 

sebagai berikut: 

RA bulan Januari (1)  = 0 
RA bulan Pebruari (2) = 100.000.000,- 
RPD bulan Januari  = 800.000.000,- 
RPD bulan Februari  = 800.000.000,- 
 
∑ �� ����� �� ��

�� �

∑ ���  ����� �� ��
�� �

 � 100%  = 
�� �������� �� ��������

���  �������� ���  ��������
 � 100% 

 

   =  
�� ���.���.���

���.���.���� ���.���.���
 � 100% 

   

   =  
���.���.���

�.���.���.���
 � 100% 

 
   = 6,25%  
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Bulan 
Tingkat Penyerapan 

per Bulan 
Bulan 

Tingkat Penyerapan 

per Bulan 

Januari 0,00%  Juli 37,50%  

Februari 6,25%  Agustus 62,50%  

Maret  12,50%  September 68,49%  

April 15,63%  Oktober  85,37%  

Mei  31,25%  November 87,91%  

Juni 37,50%  Desember 95,00%  

Berdasarkan tabel di atas, maka langkah kedua adalah mengukur konsistensi Satuan Kerja 

berdasarkan formula di atas, maka akan di peroleh 

K  = 

∑ �
∑ ��  �����  �� ��

�� �

∑ ���  �����  �� ��
�� �

 � ���%��
�� �

�
 

= 
�,��%� �,��%� ��,��%� ��,��%� ��,��%� ��,��%� ��,��%� ��,��%� ��,��%� ��,��%� ��,��%� ��,��%

��
 

= 
���,��%

��
 

= 44,99%  

3. Pencapaian Keluaran (Output) 
 

Pengukuran Pencapaian keluaran (output) pada evaluasi kinerja atas aspek implementasi, 

dilakukan berdasarkan rata-rata dari perkalian, antara perbandingan realisasi dan target 

volume keluaran (output), dengan rata-rata perbandingan antara realisasi dan target Indikator 

Kinerja Keluaran dan jika Indikator Kinerja Keluaran belum tersedia pada Satuan Kerja, maka 

dapat menggunakan Indikator Kinerja Kegiatan. Sebagaimana berikut: 

PK = 

∑ �
���  �� �

��� �� �
 � 

∑
���� �� �
���� �� �

�
�� �

�
� � ���%�

�� �

�
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 Contoh: 
Satuan Kerja (X) memiliki �ga jenis output, dengan target dan realisasi sebagai berikut: 

Output 
(Satuan) 

Volume Indikator Kinerja Keluaran (IKK) 

Target (TVK) 
Realisasi 

(RVK) 
IKK Target (TKK) 

Realisasi 
(RKK) 

Output �  
(Orang)  

50 45 
IKK ke 1 5 3 

IKK ke 2 10 7 

Output �  
(Laporan) 

3 3 

IKK ke 1 3 3 

IKK ke 2 6 3 

IKK ke 3 5 5 

Output �  
(Paket) 

1 1 
IKK ke 1 4 2 

IKK ke 2 3 1 

Maka pencapaian keluarannya adalah: 

PK  = 

∑ �
���  �� �

��� �� �
 � 

∑
���� �� �
���� �� �

�
�� �

�
��

�� �  � ���%

�
  

= 

��
��

��
 � �

�

�
�

�

��
���  �

�

�
 � �

�

�
�  

�

�
�

�

�
���  �

�

�
 � �

�

�
�  

�

�
�� � ���%�

�
 

= 
(�,����� �,����� �,����) � ���%

�
 

= 61,17%  

Keterangan : 
PK  = Pencapaian Keluaran 
RVK = Realisasi Volume Keluaran 
TVK = Target Volume Keluaran 
RKKi = Realisasi Indikator Kinerja Keluaran ke i 
TKKi = Target Indikator Kinerja Keluaran ke i 
m = Jumlah Indikator Kinerja Keluaran 
n = Jumlah Jenis Keluaran 
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4. Efisiensi 
 

Pengukuran E siensi pada Evaluasi Kinerja atas aspek implementasi, dilakukan berdasarkan 

rata-rata e siensi untuk se�ap jenis keluaran (output) yang diperoleh, dengan mengurangkan 

angka � (satu) pada hasil perbandingan realisasi anggaran per keluaran (output) dengan pagu 

anggaran per keluaran (output), sebagaimana berikut: 

    E  = 

∑ ���
���  �� � ���  �� �⁄

���  �� � ��� �� �⁄
� � ���%�

�� �

�
 

Contoh: 
Satuan Kerja (X) memiliki pagu anggaran, serta realisasi dari se�ap keluaran (Output), sebagai 

berikut: 

Output 
(Satuan) 

Volume Anggaran 

Target 
(TVK) 

Realisasi 
(RVK) 

Pagu 
(PAK) 

Realisasi 
(RAK) 

Output � 
(Orang)  

50 45 4.000.000.000,- 3.800.000.000,- 

Ouput � 
(Laporan) 

3 3 1.000.000.000,- 975.000.000,- 

Output � 
(Paket) 

1 1 5.000.000.000,- 4.725.000.000,- 

Berdasarkan tabel tersebut, maka pengukuran realisasinya adalah sebagai berikut: 
 

E = 
∑ ���

���  �� � ���  �� �⁄

���  �� � ��� �� �⁄
� � ���%�

�� �

�
 

 = 

��� 
�.���.���.��� ��⁄

�.���.���.��� ��⁄
� � ���%� ��� 

���.���.��� �⁄

�.���.���.��� �⁄
� � ���%� �

�.���.���.��� �⁄

�.���.���.��� �⁄
� � ���%

�
 

 = 
��,��% �  �,��% �  �,��%

�
 

 = 0,81%  
  

Keterangan : 
E = E siensi 
RAK = Realisasi Anggaran per Keluaran (Output) 
PAK = Pagu Anggaran per Keluaran (Output) 
RVK = Realisasi Volume Keluaran (Output) 
TVK = Target Volume Keluaran (Output) 
n = Jumlah Jenis Keluaran 
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BAB IV 

P E N U T U P 

 

Dengan ketersediaan panduan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART), 

diharapkan seluruh Satuan Kerja berperan ak�f dalam melaporkan pencapaian keluaran 

(output) melalui SMART, demi mewujudkan transparansi dan akuntabilitas Kinerja 

sebagaimana diamanatkan pada Peraturan Pemerintah Nomor �� Tahun ����, tentang 

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga, serta Peraturan 

Menteri Keuangan Nomor ��� Tahun ����, tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja atas 

Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara / Lembaga. Karena hasil 

evaluasi SMART, kelak akan menjadi acuan bagi Penyusunan RKA-K/L tahun berikutnya. 

Pelaksanaan aplikasi SMART, inipun menjadi bahan penilaian Kementerian Agama, disamping 

komponen lain, seper� Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), pelaksanaan 

e-monev Bappenas (PP ��/����), pemantauan capaian kegiatan Prioritas melalui Kantor Staf 

Presiden. 

Mengingat jumlah Satuan Kerja pada Eselon I Pendidikan Islam, dengan �dak bermaksud 

mena kan kontribusi Eselon I lainnya, yang sangat besar dan berimplikasi pada kontribusi 

penilaian evaluasi kinerja pada aplikasi SMART, maka diharapkan seluruh penanggung jawab / 

PIC aplikasi SMART pada Eselon I Pendidikan Islam di seluruh Satuan Kerja melakukan 

pelaporan progres dan pencapaian output melalui SMART, mengacu pada pedoman ini.  

Pada akhirnya, semoga panduan ini dapat memberi manfaat dan memperoleh kri�k konstruk�f 

dari seluruh pembaca dan pengguna. Tidak hanya dalam pelaksanaan aplikasi SMART, tetapi 

juga pelaksanaan kinerja dan panduan singkat penetapan serta penilaian Sasaran Kinerja 

Pegawai (SKP). 

 

Jakarta,     September ���� 
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LAMPIRAN 


