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Tujuan Pelatihan

• Membangun pemahaman yang sama tentang
pentingnya TOR.

• Memberikan arahan / panduan pengusulan 
anggaran berbasis aktivitas Ormawa di UNEJ

• Peningkatan ketrampilan dalam penyusunan 
TOR bagi UKM dan Ormawa.
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PENGERTIAN TOR

• TOR = Term of Reffrence

• TOR = KAK : Kerangka Acuan Kegiatan

• TOR merupakan dokumen dalam sistem 
perencanaan suatu lembaga

Dasar Penyusunan TOR:

• Blue print pengembangan lembaga (APU; RENSTRA, RENJA)

• Kondisi aktual lembaga

• Masalah : Gap antara harapan (Renstra, Renjata) & Kenyataan



 Alat bagi pimpinan untuk melakukan pengendalian
kegiatan yang dilakukan oleh bawahannya.

 Alat bagi para Perencana Anggaran untuk menilai
urgensi pelaksanaan kegiatan tersebut dari sudut
pandang keterkaitan dengan Tugas Pokok dan Fungsi.

 Alat bagi pihak-pihak pemeriksa untuk melakukan
pemeriksaan realisasi kegiatan tersebut.

 Sebagai informasi bagaimana output kegiatan
dilaksanakan/didukung oleh komponen input, serta apa
saja input (tahapan-tahapan) yang dibutuhkan dan
bagaimana pelaksanaannya untuk mencapai output.

Fungsi TOR



PENTINGNYA TOR

• Sebagai dasar bahwa rencana kegiatan sesuai 

dengan garis-garis besar perencanaan 

kelembagaan

• Sebagai dasar pelaksanaan kegiatan

• Sebagai dasar rasionalisasi munculnya usulan 

anggaran

• Sebagai jaminan mutu sistem perencanaan

• Sebagai dasar audit internal ataupun eksternal

• Sebagai dasar bahwa usulan program memiliki 

kualifikasi yang baik atau tidak



Dasar Perngembangan TOR



1. WHAT

2. WHY

3. WHO

4. WHEN

5. WHERE

6. HOW

7. HOW
MUCH

Pengertian 
Kegiatan, 
Output

Mengapa Kegiatan 
dilaksanakan & apa 

hubungannya dg 
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dicapai

Siapa yang 
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Output

Kapan/jangka waktu 
kegiatan dimulai dan 
selesai dilaksanakan

Dimana     
kegiatan 

dilaksanakan

Bagaimana 
kegiatan tersebut 

di laksanakanBerapa biaya 
yang 

dibutuhkan 

PENGERTIAN 



• 1. Latar Belakang 
• Menjelaskan gambaran umum secara singkat mengapa (why) kegiatan 

tersebut dilaksanakan dan alasan penting kegiatan tersebut dilaksanakan  
serta  keterkaitan kegiatan yang dipilih dengan kegiatan keluaran (output) 
dalam mendukung pencapaian sasaran dan kinerja program, yang pada 
akhirnya akan mendukung pencapaian tujuan kebijakan.

. 

SUBSTANSI  TOR

• Latar belakang disusun berdasarkan substansi 
permasalahan aktual yang dihadapi unit kerja/UKM/ 
dan sejenisnya, kemudian dibuat skala prioritas
program kegiatan yang menjadi usulan kegiatan untuk 
program ini

• Sebaiknya di dalam latarbelakang disertakan bukti2 
yang menguatkan urgensi permasalahan yang dihadapi 
untuk segera diatasi



• 2. Kegiatan yang dilaksanakan (WHAT : 
Meaning, Activity, output)

• Menjelaskan uraian kegiatan apa (what) yang akan 
dilaksanakan dan batasan kegiatan.

• 3. Maksud dan Tujuan (WHY : Reasons Related 
to Program)

• Menjelaskan mengapa (why) kegiatan harus 
dilaksanakan dan berisikan hasil akhir yang 
diharapkan dari suatu kegiatan (bersifat kualitatif) 
serta manfaat (outcome) kegiatan.



4.  Pelaksana dan Penanggung jawab Kegiatan serta Penerima manfaat (WHO : 
Subject performing activity and Subject Receiving Benefit)
Menjelaskan siapa (who) saja yang terlibat dan bertanggungjawab atas 
pelaksanaan kegiatannya dan menerangkan bahwa kegiatan dilaksanakan 
berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku atas kebijakan yang telah 
ditetapkan oleh pemerintah dan pimpinan unit organisasi bersangkutan, dan 
menjelaskan siapa penerima manfaat terhadap keluaran dimaksud.

5.   Indikator Keluaran dan Keluaran
Menjelaskan indikator keluaran berupa target yang ingin dicapai (bersifat 
kualitatif) dan  keluaran (output) yang terukur dalam suatu kegiatan (bersifat 
kuantitatif). Misalnya : 50 km, 40 m2, 20 orang, 1 LHP, dan lain-lain.

6.  Waktu Pencapaian Keluaran (WHEN : certain time started & ended, 
how long) Menjelaskan berapa lama dan kapan (when) kegiatan tersebut 
dilaksanakan, dengan dilengkapi time table kegiatan dan menjelaskan sejak 
kapan (pertamakali) pekerjaan tersebut akan dilaksanakan dan kapan terakhir 
pekerjaan akan diselesaikan.

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) 

STANDAR BIAYA 



7.   Tempat Pelaksanaan Kegiatan (WHERE : Location of activity)
Menjelaskan dimana (where) kegiatan tersebut akan dilaksanakan.

8.   Strategi Pencapaian Keluaran (HOW : way, method, effort to 
implement). Menjelaskan bagaimana (how) cara pelaksanaan kegiatan baik 
berupa metode pelaksanaan, komponen, tahapan dalam mendukung 
pencapaian keluaran (output) kegiatan.

9.   Biaya (How much)
Berisikan total biaya (how much) kegiatan sebesar nilai nominal tertentu 

yang dirinci dalam RAB sebagai lampiran TOR. 

10. Penandatangan TOR
Diisi pejabat yang bertanggung jawab pada kegiatan yang akan 

dilaksanakan.

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE) 

STANDAR 



Format TOR

Halaman Depan
Halaman Pengesahan
A. Judul Kegiatan
B. Latar Belakang
C. Rasional
D. Tujuan
E. Mekanisme & Desain
F. Sumberdaya yang Dibutuhkan
G. Indikator Kinerja
H. Jadwal kegiatan
I. Keberlanjutan Program
J. Person in Charge



Judul : berbasis Aktivitas

‥ Hindari judul yang bersifat investasi

Judul Program

• Peningkatan kualitas performasi mahasiswa dalam penyusunan karya 
ilmiah

• Peningkatan daya saing mahasiswa dalam even nasional
melalui training intensif Olimpiade Sains di lingkungan UNEJ

• Pelatihan penulisan karya ilmiah untuk Mahasiswa Baru di
Lingkungan UNEJ

• Workshop …….

Contoh judul Investasi

Contoh judul Berbasis aktivitas:



Kemukakan alasan utama mengapa judul atau program 

tersebut penting untuk diusulkan

Rasional tentunya relevan dengan alur pikir di latar 

belakang

Rasional

• Rumusan Tujuan bersifat spesifik, dan terukur

• Tujuan berkaitan erat dengan indikator kinerja yang 

ditargetkan

Tujuan



 Uraikan secara rinci tahapan-tahap kegiatan
 Jelaskan siapa saja yang terlibat
 Jelaskan berapa volume atau jumlah peserta, jumlah 

pemateri, dst.
 Jelaskan kapan dan berapa dilaksanakan dan dimana 

tempatnya
Mekanisme dan disain berkaitan erat dengan justifikasi 

ketercapaian tujuan
Mekanisme dan disain berkaitan erat dengan justifikasi
 rasionalitas usulan anggaran

Mekanisme dan Disain

Semakin tidak jelas mekanisme dan disain semakin rendah kualitas 
TOR, krn semakin beresiko tidak tercapainya tujuan



Sumberdaya yang Dibutuhkan

• Jelaskan berapa jumlah kebutuhan dana 
keseluruhan dan rekapitulasi tiap cost 
componentnya

• Rekap sumberdaya disajikan dalam bentuk tabel 
tiap tahap atau sub kegiatan, berdasarkan cost
component



Indikator Kinerja
• Indikator kinerja dikembangkan berdasarkan based activity yang 

dapat diukur capaiannya bukan berdasarkan investasi.

• Dengan demikian hindari indikator seperti: jumlah computer 
yang dibeli, jumlah buku baru hasil pengadaan, dan seterusnya.

INDIKATOR   BISA  INPUT, PROSES, OUTPUT, OUTCOME



Jadwal kegiatan

Sajikan dalam bentuk bar chart atau susunan tabel disertai penunjukkan 
waktu pelaksanaan tiap sub kegiatan

SUB KEGIATAN Bulan 

3 4 5 dst



Keberlanjutan Program

• Uraikan apa keberlanjutan program yang akan 
dilaksanakan untuk tahun berikutnya sebagai 
bentuk kontinyuitas program yang sudah
dilaksanakan, walaupun tanpa harus bergantung
pada sumberdana yang sama



CONTOH TOR
1.  PEKAN KEPENDUDUKAN UNIVERSITAS JEMBER  

Tujuan dilaksanakannya kegiatan ini adalah:
• Menggalang komunikasi dan hubungan antara masyarakat, BKKBN, 

Koalisi Muda Kependudukan Jawa Timur, dan UKM Kependudukan 
UNEJ.

• Mensosialisasikan Program Keluarga Berencana (KB) dan Generasi 
Berencana (Genre) kepada masyarakat Jawa Timur.

• Meningkatkan kualitas pengurus dan anggota UKM Kependudukan.
• Melaksanakan pengabdian masyarakat untuk menuntaskan masalah 

kependudukan di wilayah Jember dan Jawa Timur.
• Meningkatkan citra dan kualitas UKM Kependudukan sebagai wadah 

bagi mahasiswa dalam  menanamkan jiwa sosial serta rasa simpati pada 
masyarakat. 

Apa Indikator keberhasilan kegiatan atau ketercapaian target kegiatan?



2.   FESTIVAL REOG SE TAPAL KUDA (FRT) 2015

Tujuan diadakannya Festival Reog Se Tapal Kuda ini adalah :

• Sebagai Perwujudan pengabdian kepada masyarakat dalam mengemban 

kewajiban sebagai bagian dari masyarakat untuk melestarikan seni budaya 

asli Indonesia.

• Memberikan nuansa yang positif terhadap perkembangan kesenian reog 

di wilayah Tapal kuda dan Bali mengingat potensi kesenian reog sebagai 

aset wisata yang bisa memacu pertumbuhan ekonomi mikro secara nyata.

• Memberikan kekayaan budaya dengan keanekaragaman seni di wilayah 

Tapal kuda dan Bali.

Indikator keberhasilan kegiatan atau ketercapaian target kegiatan?



3.  UKM Bridge Unej 

Peningkatan kualitas UKM Bridge 

dalam tujuan untuk menjadi Unit Kegiatan Mahasiswa yang modern dan

independen dalam menentukan arah kebijakan, profesional dalam

pengelolaan, dan berprestasi untuk mengangkat harkat dan martabat

Universitas Jember

1) Latihan Rutin 
2) Latihan Gabungan se-Kabupaten Jember 
3) Promosi 
4) Pendelegasian 
5) Rektor Cup 
6) Sirkuit Bridge 
7) Revormasi 

Indikator keberhasilan kegiatan atau ketercapaian target kegiatan ?



Penyusunan RAB harus didasarkan pada kegiatan yang akan atau yang

direncanakan untuk dilaksanakan, sehingga tidak sekedar menyusun RAB.

Sebagai contoh: HR Pembina (belum jelas berapa pembinanya dll), ATK,

Transportasi kemana dll.

CONTOH HASIL  REVIEW KEGIATAN PMW



A Belanja Bahan

1. ATK 1 Kegiatan 9.900.000 9.900.000 

2. Sepanduk 3 buah 150.000 450.000 

3. Kit Pelatihan / Seminar 11.200 buah 125 1.400.000 

B Belanja Barang Non Operasional

1. Konsumsi 75 ok 15.000 1.125.000 

2. Penggandaan 6.000 lembar 125 750.000 

3. Dokumentasi 1 Kegiatan 300.000 300.000 

Terdapat ketidak sinkronan antara kegiatan dengan RAB nya
seperti contoh: Pada RABMagang, sbb:

Apakah ada kegiatan yang membutuhkan Kit pelatihan/seminar?
Dibutuhakn ATK dengan dana yang besar?

Rekomendasi: mekanisme diperjelas, sehingga penyusunan RAB lebih  
realistis


