
 
CHECKLIST  

MONEV PROGRAM KERJA ORMAWA 

 

Nama Organisasi Mahasiswa : 

Nama Program Kerja  : 

Tanggal Pelaksanaan  : 

 

NO ASPEK PENILAIAN 

NILAI 

1 2 3 

A. TERTIB ADMIN 

1 

Pengajuan TOR dan Proposal 

   

1: Pengajuan TOR dan Proposal tidak sesuai ketentuan dan 

melebihi dari H-2 minggu kegiatan 

2: Pengajuan TOR dan Proposal telah sesuai, namun melebihi 

dari H-2 minggu kegiatan 

3: Pengajuan TOR dan Proposal telah sesuai serta tidak 

melebihi dari H-2 minggu kegiatan 

2 

Pengajuan Laporan Pertanggung Jawaban 

   

1: Pengajuan LPJ tidak sesuai ketentuan dan lebih dari 3 

minggu setelah kegiatan selesai 

2: Pengajuan LPJ telah sesuai ketentuan dan diajukan tepat 3 

minggu setelah kegiatan selesai 

3: Pengajuan LPJ telah sesuai ketentuan dan dilakukan antara 

1-3 minggu setelah kegiatan selesai 

B. ON TIME 

3 

Persiapan acara berjalan sesuai dengan timeline 

   

1 : Tidak ada timeline persisapan acara 

2 : Ada timeline persiapan acara tetapi kegiatan tidak 

terlaksana sesuai timeline yang telah ditentukan 

3 : Ada timeline persiapan acara dan kegiatan berjalan sesuai 

timeline yang telah ditentukan 

4 

Acara berjalan tepat waktu sesuai rundown  

   

1 : Acara dimulai tidak tepat waktu dan selesai tidak tepat 

waktu 

2 : Acara dimulai tepat waktu, selesai tidak tepat waktu atau 

sebaliknya 

3 : Acara dimulai tepat waktu dan selesai tepat waktu 



 

5 

Panitia hadir tepat waktu dalam setiap rangkaian acacra 

   

1 : panitia hadir tidak tepat waktu 

2 : - 

3 : paniitia hadir tepat waktu 

C. TEKNIS 

6 

Panitia aktif bekerja sesuai jobdesc masing-masing sie 

   

1 : panitia tidak melakukan pekerjaan sesuai dengan jobdesc 

masing-masing sie 

2 : - 

3 : panitia bekerja sesuai jobdesc masing-masing sie 

7 

Apakah terjadi masalah atau kendala selama acara berlangsung? 

Ya 

 
Tidak 

 

8 

Apakah semua masalah dapat terselesaikan? 

1 : Tidak ada masalah yang terselesaikan 

 

  

2 : Beberapa masalah dapat diselesaikan 

3 : Semua masalah terselesaikan 

D. INTERNALISASI 

9 

Panitia hadir dalam setiap rangkaian acara  

   

1 : panitia tidak hadir sama sekali dalam setiap rangkaian 

acara 

2 : beberapa dari panitia hadir dalam rangkaian acara 

3 : semua panitia hadir dalam setiap rangkaian acara 

E. TUJUAN 

10 

Acara berjalan sesuai dengan tujuan yang telah 

ditentukan 

   

1 : acara tidak berjalan sesuai dengan tujuan 

2 : - 

3 : acara sudah berjalan sesuai dengan tujuan 

11 

Tujuan dari acara sudah tercapai 

   

1 : tujuan dari acara belum tercapai 

2 : - 

3 : tujuan dari acara sudah tercapai 

Keterangan : 



 
 


