
 

 

 
 
 

KOMISI YUDISIAL 
REPUBLIK INDONESIA 

 
PERATURAN  

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL 
REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 5 TAHUN 2012 

TENTANG 
 

PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN KEGIATAN  
DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL  

KOMISI YUDISIAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA, 
 

Menimbang  a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan 

negara yang bersih dan bebas KKN menuju tercapainya 

kepemerintahan yang baik dan meningkatkan 

akuntabilitas kinerja instansi pemerintah perlu 

menetapkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi 

Yudisial RI tentang Penyusunan Laporan Periodik 

Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran di Lingkungan 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial ; 

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, 

dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3851); 

  2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) 

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang  

Nomor…
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Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4150); 

  3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 

Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

  4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi 

Yudisial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2004 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4415) sebagaimana telah dibubah 

dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5250) ; 

  5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 

Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4614); 

  6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang 

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4890); 

  7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 

2012 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 

151); 

  8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 

1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

 

9. Peraturan…
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  9. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 

tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat 

Jenderal Komisi Yudisial. 

 

 

MEMUTUSKAN 

 

Menetapkan : PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENYUSUNAN LAPORAN 

PERIODIK PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DI 

LINGKUNGAN SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

 

Pasal  1 

 

Dalam Peraturan Sekretaris Jenderal ini yang dimaksud dengan: 

a. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Republik 

Indonesia. 

b. Laporan Periodik yang selanjutnya disingkat Laporan adalah media 

pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai hasil pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran yang disusun setiap bulan. 

c. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan 

yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan masyarakat yang 

dikoordinasikan instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan 

serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau seluruhnya dari APBN.  

d. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau 

beberapa unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada 

suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya 

berupa personil (Sumber Daya Manusia), barang modal termasuk peralatan 

dan teknologi, dana, atau kombinasi dari berberapa atau semua jenis 

sumber daya tersebut.  

e. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan yang 

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Program 

dan kebijakan. 

f. Hasil… 
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f. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya Keluaran dari 

Kegiatan dalam satu Program. 

g. Satuan Kerja adalah Sekretariat Jenderal yang melaksanakan satu atau 

beberapa kegiatan dan mengelola anggaran dalam hal ini adalah Sekretariat 

Jenderal Komisi Yudisial. 

h. Unit Kerja adalah unit yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab 

melaksanakan Kegiatan dari Program unit eselon I/Unit Organisasi dan/atau 

Kebijakan Pemerintah yang dalam hal ini adalah Biro/Pusat di lingkungan 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 

 

Pasal  2 

 

Tujuan penyusunan laporan adalah untuk: 

a. Mengetahui tingkat keberhasilan dan informasi pelaksanaan program dan 

kegiatan unit kerja secara periodik; 

b. Mengetahui realisasi penyerapan anggaran; 

c. Meningkatkan akuntabilitas kinerja unit kerja;  

d. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya; 

 

Pasal  3 

 

Ruang lingkup penyusunan laporan mencakup: 

a. Capaian keluaran dan/atau hasil pelaksanaan kegiatan; 

b. Alokasi anggaran, rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan 

anggaran; 

c. Hambatan pelaksanaan kegiatan; dan 

d. Rencana aksi program/kegiatan. 

 

Pasal  4 

 

(1) Masing-masing unit kerja menyusun laporan dengan memuat keluaran 

dan/atau hasil yang telah dicapai pada periode bulan pelaporan.   

(2) Laporan… 
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(2) Laporan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada 

Bagian Perencanan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. 

 

Pasal  5 

 

(1) Pimpinan unit kerja menunjuk pejabat/staff di lingkungan kerjanya untuk 

menyusun laporan; 

(2) Dalam melasanakan tugasnya, pejabat/staff yang ditunjuk dapat 

berkoordinasi dengan unit kerja lain dalam rangka pengumpulan data/atau 

informasi yang diperlukan. 

 

Pasal  6 

 

Penyusunan laporan harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 

a. Dibuat dengan memperhatikan periode bulan pelaporan; 

b. Memuat data yang lengkap/cukup, mutakhir, akurat, kompeten, relevan, 

tepat dan cermat; 

c. Diselesaikan dan disampaikan tepat waktu, agar informasi pokok yang 

terkandung di dalamnya dapat bermanfaat; dan 

d. Menyajikan informasi berdasarkan fakta dengan teliti, dibuat dalam kalimat 

yang sederhana, ringkas, jelas dan mudah dimengerti.  

 

Pasal  7 

 

(1) Laporan disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dan mengungkapkan 

hal-hal penting bagi perbaikan manajemen kinerja unit kerja.  

(2) Laporan direviu secara berjenjang oleh pejabat unit kerja yang bersangkutan 

dan ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.  

 

 

 

 

Pasal 8… 
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Pasal  8 

 

(1) Penulisan dan format laporan mengikuti Pedoman Penyusunan Laporan 

Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan Anggaran Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial sebagaimana terlampir dalam Lampiran Peraturan ini. 

(2) Pedoman Penyusunan Laporan Periodik Pelaksanaan Kegiatan dan 

Anggaran Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial dalam Lampiran Peraturan 

ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini. 

 

Pasal  9 

 

Peraturan Sekretaris Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di  : JAKARTA 

Pada tanggal   :  26  November 2012 

 

SEKRETARIS JENDERAL, 

 

              ttd 

 

MUZAYYIN MAHBUB 

 

 

NoyNeengan aslinya,epala Biro Kerja Sama, Hukum, dan 

 



-7- 
 

 

LAMPIRAN I 
PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL 
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK 
INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK 
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN 
ANGGARAN DI LINGKUNGAN 
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI 
YUDISIAL. 

 

 

 

 

 

I. LATAR BELAKANG 
Dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan baik 

ditandai dengan bekerjanya tiga pilar utama yang merupakan elemen dasar 

yang saling berkaitan, yaitu partisipasi, transparansi dan akuntabilitas. 

Suatu pemerintahan yang baik harus membuka pintu yang seluas-luasnya 

agar semua pihak yang terkait dalam pemerintahan tersebut dapat 

berperan serta atau berpartisipasi secara aktif. Sehingga jalannya 

pemerintahan dapat diselenggarakan secara akuntabel dan transparan. 

Penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan baik (clean and good 

governance) menuntut suatu sistem pertanggungjawaban (accountability) 

yang tepat, jelas, dan nyata dalam menjamin berlangsungnya tugas-tugas 

pemerintahan secara ekonomis, efisien, efektif, ekuiti/berkeadilan, dan 

ekselen/prima (5E) serta berfokus pada peningkatan akuntabilitas dan 

sekaligus peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (outcome).   

Seiring dengan kebijakan pemerintah untuk melihat sampai sejauh 

mana suatu instansi pemerintah mampu melaksanakan dan 

memperlihatkan kinerja organisasinya, serta sekaligus untuk mendorong 

adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu sistem 

pelaporan yang memadai dalam rangka untuk mengetahui tingkat 

keberhasilan melalui penyampaian informasi pelaksanaan program dan 

kegiatan yang dilaksanakan secara periodik.  

BAB I 
PENDAHULUAN 
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Agar terdapat keseragaman dalam penyusunan laporan, maka 

disusunlah Pedoman Penyusunan Laporan Periodik Hasil 

Program/Pelaksanaan Kegiatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial. 

 

II. MAKSUD DAN TUJUAN  
Pedoman ini disusun dengan maksud untuk memberikan petunjuk 

dalam rangka penyusunan laporan periodik bulanan di lingkungan 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial agar terdapat keseragaman bentuk 

laporan. 

Selain itu pedoman ini juga memberi panduan bagi penyusun laporan 

dalam hal: 

1. Pemahaman mengenai tujuan penyusunan laporan; 

2. Penetapan langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses 

penyusunan laporan; 

3. Mekanisme pelaporan serta jenis informasi yang disampaikan. 

 

III. RUANG LINGKUP  
Ruang lingkup laporan periodik meliputi: 

1. Capaian keluaran dan/atau hasil pelaksanaan kegiatan; 

2. Alokasi anggaran, rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan 

anggaran; 

3. Hambatan pelaksanaan kegiatan; dan 

4. Rencana aksi kegiatan periode berikutnya. 

 

IV. TERMINOLOGI 
Beberapa terminologi dalam pedoman ini yang perlu dijelaskan antara 

lain:  

1. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial 

Republik Indonesia. 

2. Laporan Periodik yang selanjutnya disingkat Laporan adalah media 

pertanggungjawaban yang berisi informasi mengenai hasil pelaksanaan 

program/kegiatan dan anggaran yang disusun setiap bulan. 
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3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) adalah dokumen yang berisi informasi 

tentang tingkat atau target kinerja berupa output dan atau outcome 

yang ingin diwujudkan oleh suatu organisasi pada satu tahun tertentu. 

4. Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga yang selanjutnya 

disingkat RKA-K/L adalah dokumen rencana keuangan tahunan 

Kementerian/Lembaga yang disusun menurut Bagian Anggaran 

Kementerian/Lembaga. 

5. Penetapan Kinerja adalah pernyataan tekad dan janji dalam bentuk 

kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/unit 

kerjayang menerima amanah/tanggung jawab/kinerja dengan pihak 

yangmemberikan amanah/tanggung jawab/kinerja. Penetapan kinerja 

ini akan menggambarkan capaian kinerja yang akandiwujudkan oleh 

suatu instansi pemerintah/unit kerja dalam suatu tahuntertentu 

dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya. 

6. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih 

kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau kegiatan 

masyarakat yang dikoordinasikan instansi pemerintah untuk mencapai 

sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran sebagian atau 

seluruhnya dari APBN.  

7. Kegiatan adalah sebagian dari program yang dilaksanakan oleh satu 

atau beberapa unit kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran 

terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan 

pengerahan sumber daya berupa personil (Sumber Daya Manusia), 

barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi 

dari berberapa atau semua jenis sumber daya tersebut.  

8. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh suatu Kegiatan 

yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan 

Program dan kebijakan. 

9. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya 

Keluaran dari Kegiatan dalam satu Program. 

10. Satuan Kerja adalah Sekretariat Jenderal yang melaksanakan satu 

atau beberapa kegiatan dan mengelola anggaran dalam hal ini adalah 

Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial. 
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11. Unit Kerja adalah unit yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung 

jawab melaksanakan Kegiatan dari Program unit eselon I/Unit 

Organisasi dan/atau Kebijakan Pemerintah yang dalam hal ini adalah 

Biro/Pusat di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial 

 

V. DASAR HUKUM  
Pelaksanaan penyusunan laporan pada Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial didasarkan pada:  

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 

Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;  

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 

Negara; 

4. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial; 

5. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Perubahan Undang-

undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial;  

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;  

7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem 

Pengendalian Intern Pemerintah;  

8. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan 

Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga; 

9. Keputusan Presiden No. 75 tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal 

Komisi Yudisial; 

10. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang 

Percepatan Pemberantasan Korupsi;  

11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;  

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan 

Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah; 
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13. Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 4 tahun 2012 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi 

Yudisial.  

 

VI. SISTEMATIKA  
Sistematika pedoman ini terdiri dari 4 (empat) Bab dan lampiran-

lampiran. 

BAB  I : PENDAHULUAN berisi latar belakang, maksud dan 

tujuan, ruang lingkup, terminologi, dasar hukum, dan 

sistematika penyajian. 

BAB  II : PERENCANAAN PENYUSUNAN LAPORAN meliputi 

persiapan penyusunan laporan;  

BAB  

III 

: PELAKSANAAN PENYSUNAN LAPORAN memuat tahapan 

penyusunan, dan supervisi pelaksanaan penyusunan 

laporan. 

BAB  

IV 

: PELAPORAN mencakup kerangka laporan, uraian 

kerangka laporan dan pendistribusian Laporan. 

 

 LAMPIRAN 

1. Format Kerangka Laporan; 

2. Format Lampiran K – 1. 

3. Bagan Arus Penyusunan Laporan. 
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Perencanaan penyusunan laporan memberi kerangka kerja pada 

seluruh proses kegiatan penyusunan laporan periodik yang dilaksanakan 

setiap bulan. Kegiatan perencanaan bertujuan untuk mengelola sumber 

daya (dana, waktu, dan tenaga) secara tepat guna yang diperlukan dalam 

melakukan penyusunan laporan. Adapun persiapan yang perlu dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Pimpinan unit kerja menunjuk pejabat/staff di unit kerjanya untuk 

menyusun konsep laporan periodik. 

2. Pejabat/staff yang telah ditunjuk melakukan persiapan penugasan 

dengan membuat Surat Tugas yang memuat antara lain: (1) periode 

pelaporan; (2) jangka waktu penyusunan dan kelengkapan lainnya yang 

diperlukan. 

3. Surat Tugas ditandatangani oleh pimpinan unit kerja.  

4. Dalam pelaksanaan tugas penyusunan laporan, pejabat/staff yang 

ditunjuk dapat berkoordinasi dengan unit-unit kerja lain di lingkungan 

Sekretariat Jenderal. 

5. Pejabat/staff yang ditunjuk melakukan pengumpulan data/informasi 

yang diperlukan sebagai bahan penyusunan laporan. Data/informasi 

yang diperlukan adalah antara lain sebagai berikut:  

1) Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada unit kerja yang 

bersangkutan. 

2) Rencana penarikan dana dan jumlah realisasi anggaran sampai 

dengan bulan pelaporan pada unit kerja. 

3) Rencana penarikan dana dan rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan periode berikutnya. 

4) Dokumen Penetapan Kinerja (PK). 

5) Dokumen RKA K/L atau Petunjuk Operasional Kegiatan. 

6) Laporan pelaksanaan kegiatan yang diterbitkan unit kerja pada bulan 

pelaporan; 

BAB II 
PERENCANAAN PENYUSUNAN LAPORAN 
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7) Informasi lainnya yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan unit 

kerja.  

6. Pengumpulan data atau informasi yang diperlukan dapat dilakukan 

dengan beberapa cara antara lain melalui penyebaran format isian, 

wawancara, observasi lapangan, studi dokumentasi, atau kombinasi 

diantara beberapa cara tersebut. Format isian pengumpulan data 

disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing unit kerja.  

 

 

 

 

I. TAHAPAN PENYUSUNAN 
1. VERIFIKASI DATA/INFORMASI  

Pada tahap ini pejabat/staff yang ditunjuk perlu perlu melakukan 

verifikasi data/informasi sehingga ketepatan dan keakuratannya 

dapat dipertanggungjawabkan.   
Sebagaimana telah diuraikan di atas bahwa data/informasi yang 

diharapkan diperoleh antara lain sebagai berikut:  

1) Dokumen Rencana Kerja Tahunan (RKT) pada unit kerja yang 

bersangkutan. 

2) Rencana penarikan dana dan jumlah realisasi anggaran sampai 

dengan bulan pelaporan pada unit kerja. 

3) Rencana penarikan dana dan rencana kegiatan yang akan 

dilaksanakan periode berikutnya. 

4) Dokumen Penetapan Kinerja (PK). 

5) Dokumen RKA K/L atau Petunjuk Operasional Kegiatan. 

6) Laporan pelaksanaan kegiatan yang diterbitkan unit kerja pada 

bulan pelaporan; 

7) Informasi lainnya yang diperlukan terkait pelaksanaan kegiatan 

unit kerja.  

 

 

 

BAB III 
PELAKSANAAN PENYUSUNAN LAPORAN 
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2. ANALISA DATA/INFORMASI 
Setelah data/informasi yang diperoleh dilakukan verifikasi, 

selanjutnya dilakukan analisa. Analisa data/informasi mencakup 

sebagai berikut: 

1) Capaian keluaran dan/atau hasil pelaksanaan kegiatan periode 

pelaporan; 

Teliti dan bandingkan kesesuaian target kinerja berupa output dan 

atau outcome dalam RKT dengan realisasinya. 

2) Alokasi anggaran, rencana penarikan dana dan realisasi 

penyerapan anggaran periode pelaporan; 

Teliti dan bandingkan kesesuaian alokasi anggaran, rencana 

penarikan dana dengan realisasi anggaran pada setiap 

program/kegiatan pada unit kerja yang dilaksanakan. 

3) Hambatan pelaksanaan kegiatan; 

Uraikan mengenai hambatan yang ditemui baik pada saat 

pelaksanaan kegiatan maupun alasan-alasan atau pertimbangan 

bila sesuatu kegiatan terlambat atau tidak dapat dilaksanakan. 

4) Rencana aksi program/kegiatan bulan berikutnya.  

Bila terdapat hal-hal khusus yang harus diperhatikan terkait 

dengan rencana program/kegiatan yang akan dilaksanakan pada 

bulan berikutnya maka harus diidentifikasi secara lebih awal 

sehingga dapat segera diantisipasi dan dicarikan solusinya. 

Rencana ini mencakup jumlah dan jenis kegiatan beserta 

anggaran yang diperlukan. 

 
II. SUPERVISI PELAKSANAAN PENYUSUNAN 

Setiap langkah kerja yang dilakukan dalam pelaksanaan penyusunan 

laporan harus dilakukan supervisi secara berjenjang oleh pejabat di 

lingkungan unit kerja yang bersangkutan. Supervisi dapat dilakukan antara 

lain dengan mengadakan pembahasan terkait ketepatan rencana, realisasi 

anggaran, reviu laporan dan kegiatan lainnya yang diperlukan.  
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1. Tahap ini bertujuan untuk mengkomunikasikan hasil pelaksanaan 

kegiatan dan anggaran kepada pimpinan satuan kerja dan pihak 

terkait lainnya yang akan digunakan untuk melaksanakan perbaikan 

kinerja.  

2. Laporan periodik secara garis besar menyajikan informasi sebagai 

berikut:  

1) Capaian keluaran dan/atau hasil pelaksanaan kegiatan; 

2) Alokasi anggaran, rencana penarikan dana dan realisasi penyerapan 

anggaran; 

3) Hambatan pelaksanaan kegiatan; dan 

4) Rencana aksi program/kegiatan 

3. Masing-masing unit kerja dalam menyampaikan informasi pada 

laporan pelaksanaan kegiatannya dapat mengembangkan 

kreatifitasnya disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. 

4. Informasi yang disampaikan dapat dimuat dalam batang tubuh 

laporan maupun sebagai lampiran dalam bentuk tabel. 

5. Laporan direviu secara berjenjang oleh pejabat unit kerja yang 

bersangkutan. Reviu yang dilakukan dapat berupa penelaahan 

terhadap substansi, susunan, tata cara penulisan, kesesuaian dengan 

lampiran dan penomoran. 

6. Laporan ditandatangani oleh pimpinan masing-masing unit kerja. 

7. Laporan dibuat minimal dalam 3 (tiga) eksemplar dan disampaikan 

paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya kepada: 

1) Sekretaris Jenderal; 

2) Bagian Perencanaan; 

3) Arsip. 

8. Secara garis besar, bentuk atau format laporan periodik adalah 

sebagaimana terlampir pada Lampiran 1. 

BAB IV 
PELAPORAN 
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9. Format Lampiran K-1 pada laporan sebagaimana terlampir pada 

Lampiran 2 merupakan standar yang harus disertakan dalam laporan. 

10. Masing-masing Biro/Pusat dapat mencantumkan lampiran tambahan 

terkait hasil kinerjanya disesuaikan dengan tugas dan fungsinya. 

Uraian dan penjelasan lebih rinci dalam kerangka Laporan adalah 

sebagai berikut:  

1. KEGIATAN UTAMA 
Pada bagian ini diuraikan tentang capaian masing-masing 

program/kegiatan utama yang telah dilaksanakan pada periode bulan 

pelaporan. Capaian tersebut meliputi output dan/atau outcome yang 

tercantum dalam Penetapan Kinerja (PK) atau kegiatan yang menjadi 

core bussines. 

2. KEGIATAN PENDUKUNG 
Bagian ini menguraikan capaian masing-masing program/kegiatan 

pendukung yang telah dilaksanakan pada periode bulan pelaporan. 

Capaian tersebut meliputi output dan/atau outcome yang tercantum 

dalam RKA K/L atau Petunjuk Operasional Kegiatan (POK). 

3. REVISI KEGIATAN 
Pada bagian ini dijelaskan tentang apabila terdapat revisi kegiatan yang 

terjadi pada unit kerja 

4. AGENDA BULAN DEPAN 

Bagian ini menguraikan hal-hal terkait rencana program/kegiatan yang 

akan dilaksanakan pada bulan berikutnya. Rencana ini mencakup 

jumlah dan jenis kegiatan. 

5. KINERJA KEUANGAN 
Pada bagian ini diuraikan mengenai jumlah realisasi anggaran pada 

bulan pelaporan dan akumulasi penyerapan anggaran sampai dengan 

bulan pelaporan.  
6. REVISI ANGGARAN 

Dijelaskan apabila terjadi perubahan target baik volume kegiatan 

maupun anggaran sebagai akibat dari revisi kegiatan. 
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7. KEBUTUHAN ANGGARAN BULAN DEPAN (RENCANA PENARIKAN 
ANGGARAN) 
Menguraikan rencana jumlah anggaran yang diperlukan untuk 

pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya. 

8. HAMBATAN DAN KENDALA 
Pada bagian ini diuraikan hambatan yang terjadi atas pelaksanaan 

kegiatan dan penyerapan anggaran yang ditemui baik pada saat 

pelaksanaan kegiatan maupun tidak terlaksananya kegiatan. Alasan-

alasan atau pertimbangan bila suatu program/kegiatan terlambat atau 

tidak dapat dilaksanakan. 
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LAMPIRAN II 
PERATURAN SEKRETARIS 
JENDERAL KOMISI YUDISIAL 
REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 
TAHUN 2012  
TENTANG  
PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK 
PELAKSANAAN KEGIATAN DAN 
ANGGARAN DI LINGKUNGAN 
SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI 
YUDISIAL. 

 
KOMISI YUDISIAL REPUBLIK INDONESIA 

SEKRETARIAT JENDERAL 

BIRO/PUSAT..................................................... 
Jl. Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat, Telp...........fax................. 

 

 

Nomor : ................ Jakarta,............................. 

Lampiran : ................  

Hal  : Laporan Bulanan ......... 20xx  

 

Yth. Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial 

        Republik Indonesia 

        di  

                      Jakarta 

 

Berdasarkan Peraturan Sekretaris Jenderal Komisi Yudisial Nomor 

...... Tahun .........tanggal ............, berikut kami sampaikan laporan 

kegiatan dan anggaran bulan ...... tahun .... pada ........ dengan garis besar 

sebagai berikut:  

1. KINERJA OPERASIONAL 
1) KEGIATAN UTAMA 

 

 

 

 

 

Pada bagian ini diuraikan tentang capaian masing-masing 

program/kegiatan utama yang telah dilaksanakan pada periode 

bulan pelaporan. Capaian tersebut meliputi output dan/atau 

outcome yang tercantum dalam Penetapan Kinerja atau kegiatan 

yang menjadi core bussines. 
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2) KEGIATAN PENUNJANG 
 

 

 
 
 

 
 

3) REVISI KEGIATAN 
 

 

 

 

4) AGENDA BULAN DEPAN 

 

 

 

 

2. KINERJA KEUANGAN 
 

 

 

 

1) REVISI ANGGARAN 
 

 

 

2) KEBUTUHAN ANGGARAN BULAN DEPAN (RENCANA PENARIKAN 
ANGGARAN) 
 

 

Bagian ini menguraikan capaian masing-masing 

program/kegiatan pendukung yang telah dilaksanakan pada 

periode bulan pelaporan. Capaian tersebut meliputi output 

dan/atau outcome yang tercantum dalam RKA K/L atau Petunjuk 

Operasional Kegiatan (POK). 

Pada bagian ini dijelaskan tentang apabila terdapat revisi kegiatan 

yang terjadi pada unit kerja. 

Bagian ini menguraikan hal-hal terkait rencana program/kegiatan 

yang akan dilaksanakan pada bulan berikutnya. 

Pada bagian ini diuraikan mengenai jumlah realisasi anggaran pada 

bulan pelaporan dan akumulasi anggaran sampai dengan bulan 

pelaporan. 

Dijelaskan apabila terjadi perubahan target baik volume kegiatan 

maupun anggaran sebagai akibat dari revisi kegiatan. 

Menguraikan rencana jumlah anggaran yang diperlukan untuk 

pelaksanaan kegiatan bulan berikutnya. 
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3. HAMBATAN DAN KENDALA 
 

 

 

 

 

 

Kepala (Unit Kerja) 

 

 

      Nama.......................... 
    NIP.............................. 

 
 
Tembusan Kepada: 
Bagian Perencanaan Komisi Yudisial. 

Pada bagian ini diuraikan hambatan yang terjadi atas pelaksanaan 

kegiatan dan penyerapan anggaran yang ditemui baik pada saat 

pelaksanaan kegiatan maupun tidak terlaksananya kegiatan. Alasan-

alasan atau pertimbangan bila suatu program/kegiatan terlambat 

atau tidak dapat dilaksanakan. 



FORMAT : K - 1

(Rp) (%) (Rp) (%) (Rp) (%)
1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

I.

II.

III.

KEPALA BIRO/PUSAT

NAMA ...............................
NIP  ....................................

PENETAPAN KINERJA (PK)

RKA K/L (POK)

NON PK DAN RKA K/L (POK)

REKAPITULASI PELAKSANAAN KEGIATAN DAN ANGGARAN

BIRO/PUSAT ................................................

PERIODE BULAN ................TAHUN ...............

No Indikator Kegiatan

Target Anggaran Realisasi s.d. Bulan lalu Realisasi Bulan ini Realisasi s.d. Bulan ini

Keterangan
Volume (%)

Keuangan

LAMPIRAN III

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK PELAKSANAAN 

KEGIATAN DAN ANGGARAN DI LINGKUNGAN 

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI YUDISIAL.

2

Volume (%)
Keuangan

Output Output Output Output

Satuan Volume Keuangan
 Volume (%)
Keuangan



tidak

tidak

Karo/Kapus Sekjen Perencanaan

LAMPIRAN IV

PERATURAN SEKRETARIS 

JENDERAL KOMISI YUDISIAL 

REPUBLIK INDONESIA NOMOR 

5 TAHUN 2012 

TENTANG 

PENYUSUNAN LAPORAN 

PERIODIK PELAKSANAAN 

KEGIATAN DAN ANGGARAN DI 

LINGKUNGAN SEKRETARIAT 

JENDERAL KOMISI YUDISIAL.

BAGAN ARUS PENYUSUNAN LAPORAN PERIODIK

Staff Kasubbag/Kabag

Lapbul

Lengkap

Lapbul

Lapbul

Lengkap?

Lapbul

Lapbul

Kompilasi
Lapbul

ya

ya

Lap 3/6
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