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Memilih SKPD

1

2 3

Sebelum mulai penginputan data 2020, pastikan pada menu “Pilih SKPD” sudah memilih pilihan-pilihan sbb :
1. Untuk pilihan SKPD yang mengalami peribahan kode atau nama, pastikan ada keterangan tahun (2020), sedangkan untuk SKPD yang 

tdk mengalami perubahan kode, hanya ada 1 pilihan SKPD (2019)
2. Periode untuk 2020 setelah perubahan SOTK dengan : “2017-2022 Perubahan”, untuk melihat data tahun sebelumnya, dapat dirubah

dengan “ 2017-2022”. Pastikan sebelum input data di 2020 memilih “2017-2022 Perubahan”
3. Tahun dipilih : periode 2020 (data tahun sebelumnya : 2019)



Perkin Eselon II (Sasaran)

1. Eselon II yang semua Indikator sasarannya memiliki Program
Untuk menginput Perkin Eselon 2 hal yang harus dilakukan adalah sbb :
a. Mengisi Tujuan & menjodohkan tujuan dengan Indikator sasaran DKI pada menu SKPD -> Tujuan (user ID Kepala)
b. Mengisi dan breakdown target Indikator tujuan (user ID Kepala)
c. Mengisi Sasaran & menjodohkan Sasaran dengan Indikator tujuan yang telah diinput sebelumnya pada menu SKPD ->

Sasaran (user ID Kepala)
d. Mengisi Indikator sasaran, dan menjodohkan indikator sasaran dgn es.2 pengampu (user ID Kepala)
e. Breakdown target Indikator Sasaran (User ID Kepala)
f. Menjodohkan Program dengan Indikator sasaran yang telah diinput sebelumnya (user ID Kepala)
g. Mengecek menu laporan Eselon 2 apakah perkin sudah sesuai atau belum pada menu Laporan -> Perjanjian Kinerja

(user ID kepala, user ID Eselon). Jika belum sesuai, cek penjodohan pada menu Sasaran hingga program

2. Eselon II dengan sasaran yang tidak memiliki program
Untuk menginput Perkin Eselon 2 indikator kinerja lainnya, hal yang harus dilakukan adalah sbb :
a. Menginput Sasaran Kinerja Lainnya pada menu PK Non Sasaran/ Setara Sasaran (user ID kepala/user ID Es. 2 yang

bersangkutan)
b. Menginput Indikator kinerja lainnya pada Sasaran yang telah diinput
c. Breakdown target per triwulan indikator kinerja lainnya





1.a Mengisi Tujuan & menjodohkan tujuan dengan Indikator 
sasaran Gubernur

1

Dropdown untuk memilih indikator
sasaran DKI

Form untuk mengisi Tujuan SKPD



1.B Mengisi dan breakdown target Indikator tujuan

Pada menu inputan Indikator Tujuan SKPD, langkah-langkah
yang harus dilakukan:
1. Klik tombol untuk mulai menambahkan data 

indikator tujuan RPJMD
2. Klik tombol untuk membuka form input data 

indikator tujuan RPJMD

1

2



1.B Mengisi dan breakdown target Indikator tujuan

Pada menu inputan Indikator Tujuan SKPD, hal yang perlu dilakukan adalah mengisi data 
sbb :
a. Nomor indikator tujuan dan deskripsi indikator tujuan
b. Satuan indikator dan rumus indikator tujuan (Akumulasi / Target Akhir)
c. Target pertahun dari indikator tujuan (Target Keuangan & Target K )

Isi Nomor
& Indikator

Tujuan

Isi Satuan
dari

Indikator

Akumulasi : jika kondisi akhir
merupakan penjumlahan target
dari 2018 – 2022
Target Akhir : jika kondisi akhir
sama dengan target 2022

Isi meta 
indikato
tujuan

Isi target 
pertahun

dari
indikator

tujuan
(keuangan

& K ) 3 menu baru (Revisi, 
Verifikasi & Hapus) akan

muncul setelah menginput
Indikator Tujuan SKPD

Status validasi oleh Bidang Bappeda
(“Menunggu Verifikasi”, “diterima”, 
“ditolak”)



1.C Mengisi Sasaran & menjodohkan Sasaran dengan Indikator tujuan
yang telah diinput sebelumnya pada menu SKPD 

1 2

Form pengisian
Sasaran SKPD

Form pengisian pendorong, 
penghambat serta tindak lanjut
untuk tercapainya sasaran (terdapat
pada renstra)

Dropdown list pemilihan Tujuan
SKPD yang telah diinput sebelumnya

3

List Sasaran yang berhasil diinput, klik tombol
“Indikator” untuk menginput indikator sasaran



1.e Breakdown Target Indikator Sasaran

Deskripsi rumus target :
a. Normal : apabila targetnya semakin besar semakin baik, misal : peningkatan

angka melek huruf. Maka semakin besar capaian targetnya semakin baik
b. Invert : apabila targetnya semakin kecil semakin baik, misal : indikator angka

kematian bayi dan ibu melahirkan. Maka semakin kecil capaian targetnya
semakin baik

c. Zero : Apabila targetnya harus kosong (nol) atau sama setiap tahun
(stagnan)

Deskripsi rumus Realisasi :
a. Rata-rata : Rata-rata per twiwulan pada tahun tertentu (jumlah per TW/4)
b. Jumlah : Akumulasi dari masing-masing TW (TW1 + TW2 + TW3 + TW4)
c. Absolut : hanya diambil dari realisasi TW4
d. Absulut X : hanya diambil dari realisasi TW tertentu

Form untuk breakdown target per
triwulan dari target indikator
sasaran

Form untuk mengisi keterangan
dari realisasi target (diisi setelah
ada realisasi)

Form untuk mengisi factor
pendorong, penghambat dari
mencapai target indikator

Dropdown untuk rumus target dan
rumus realisasi



1.F Menjodohkan Program dengan Indikator sasaran yang 
telah diinput sebelumnya

a. Sasaran
Program perlu
di input 
kedalam sistem
e-Sakip

b. Program perlu
dijodohkan
dengan
Indikator
Sasaran SKPD

Klik tombol
Revisi untuk
mulai
menginput
Sasaran
program dan 
menjodohkan
indikator
sasaran

Dropdown untuk memilih indikator
sasaran SKPD yang telah diinput di 
menu SKPD -> Sasaran

2

1

3

Form untuk mengisi Sasaran Program



1.g Mengecek Perkin Eselon III

Menu E-Sakip : 

Untuk mengecek Perkin Eselon II, pastikan program sudah dijodohkan dengan Eselon indikator Sasaran

1

2



2.a Menginput Sasaran Kinerja Lainnya untuk Es.2

Setelah memilih SKPD dan
periode sesuai dengan Es. II
yang bersangkutan , pilih
menu “PK Non
Sasaran/Setara Sasaran”

Klik tombol +Sasaran
untuk mulai menginput
indikator kinerja lainnya

Dropdown untuk
memilih jabatan Es. 2

Form untuk pengisian
Sasaran Es. 2 yg tidak
memiliki program

List Indikator kinerja
lainnya yang telah
diinput sebelumnya

Klik tombol “indikator” 
untuk mulai menginput
target dan indikator dari
sasaran yang telah
diinput

1 2

3

4



2.b Menginput Sasaran Kinerja Lainnya untuk Es.2
2.c Breakdown target per triwulan indikator kinerja lainnya

Setelah menginput sasaran
lainnya “+indikator”

5

Deskripsi rumus Capaian :
a. Normal (1) : apabila targetnya semakin besar semakin baik,

misal : peningkatan angka melek huruf. Maka semakin besar
capaian targetnya semakin baik

b. Invert (2): apabila targetnya semakin kecil semakin baik, misal
: indikator angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Maka
semakin kecil capaian targetnya semakin baik

c. Zero (3) : Apabila targetnya harus kosong (nol) atau sama
setiap tahun (stagnan)

Deskripsi rumus Akhir :
a. Rata-rata : Rata-rata per twiwulan pada tahun tertentu

(jumlah per TW/4)
b. Jumlah : Akumulasi dari masing-masing TW (TW1 + TW2 +

TW3 + TW4)
c. Absolut : hanya diambil dari realisasi TW4
d. Absulut X : hanya diambil dari realisasi TW tertentuKolom breakdown target per triwulan, 

realisasi dan mengisi keterangan

Form untuk pengisian
indikator lainnya Es. 2 yg
tidak memiliki program
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Memilih SKPD

1

2 3

Sebelum mulai penginputan data 2020, pastikan pada menu “Pilih SKPD” sudah memilih pilihan-pilihan sbb :
1. Untuk pilihan SKPD yang mengalami peribahan kode atau nama, pastikan ada keterangan tahun (2020), sedangkan untuk SKPD yang 

tdk mengalami perubahan kode, hanya ada 1 pilihan SKPD (2019)
2. Periode untuk 2020 setelah perubahan SOTK dengan : “2017-2022 Perubahan”, untuk melihat data tahun sebelumnya, dapat dirubah

dengan “ 2017-2022”. Pastikan sebelum input data di 2020 memilih “2017-2022 Perubahan”
3. Tahun dipilih : periode 2020 (data tahun sebelumnya : 2019)



Perkin Eselon III (Program)

1. Eselon III yang Mengampu Indikator Program
Untuk menginput Perkin Eselon 3 hal yang harus dilakukan adalah sbb :
a. Mengisi Sasaran Program Renstra pada menu SKPD -> Program -> Revisi (user ID Kepala)
b. Menjodohkan Program dengan Indikator Sasaran SKPD (user ID Kepala)
c. Menjodohkan Indikator Program dengan Eselon III Pengampu (user ID Kepala)
d. Breakdown target Kinerja per TW pada Indikator Program(user ID Kepala)
e. Mengecek menu laporan Eselon III apakah perkin sudah sesuai atau belum pada menu Laporan -> Laporan Eselon III

(user ID kepala, user ID Es.3). Jika belum sesuai, cek penjodohan pada menu Indikator Program

2. Eselon III yang tidak mengampu indikator program (memiliki indikator kinerja lainnya)
Untuk menginput Perkin Eselon 3 indikator kinerja lainnya, hal yang harus dilakukan adalah sbb :
a. Menginput Sasaran Kinerja Lainnya pada menu (user ID kepala/user ID Es. 3 yang bersangkutan)
b. Menginput Indikator kinerja lainnya pada Sasaran yang telah diinput
c. Breakdown target per triwulan indikator kinerja lainnya

3. Eselon III pengampu indikator program dan memiliki indikator Kinerja Lainnya
Untuk Eselon III yang mengampu program dan memiliki Indikator Kinerja lainnya, agar melakukan poin nomor 1, kemudian
melakukan input indikator kinerja lainnya seperti poin nomor 2



1.a Mengisi Sasaran Program Renstra
1.b Menjodohkan Program dengan Indikator Sasaran SKPD 

a. Sasaran
Program perlu
di input 
kedalam sistem
e-Sakip

b. Program perlu
dijodohkan
dengan
Indikator
Sasaran SKPD

Klik tombol
Revisi untuk
mulai
menginput
Sasaran
program dan 
menjodohkan
indikator
sasaran

Dropdown untuk memilih indikator
sasaran SKPD yang telah diinput di 
menu SKPD -> Sasaran

2

1

3

Form untuk mengisi Sasaran Program



1.c Menjodohkan Indikator Program dengan Eselon III Pengampu
1.d Breakdown target Kinerja per TW pada Indikator Program 

Klik tombol
“Indikator” 

Dropdown untuk memilih Eselon 3 
Pengampu (jika indikator Progam diampu
lebih dari satu es.3 dapat dipilih lebih dari
satu)

2
1

Form untuk breakdown target K (kinerja) per TW dan mengisi realisasi per TW
(untuk target pertahun, dapat mengacu pada sistem SIRPJMD) 

Form untuk mengisi keterangan (bila ada)
Contoh pengisian : dapat diisi keterangan penyebab bila target tidak achieve



1.e Mengecek Perkin Eselon III

Menu E-Sakip : 

Untuk mengecek Perkin Eselon III, pastikan indikator program sudah dijodohkan dengan Eselon III pengampu

1

2



2.a Menginput Sasaran Kinerja Lainnya untuk Es.3 non 
PPTK

Setelah memilih SKPD dan
periode sesuai dengan
Es. III yang bersangkutan ,
pilih menu “PK Non
Program/Setara Program”

Klik tombol +Sasaran
untuk mulai menginput
indikator kinerja lainnya

Dropdown untuk
memilih jabatan Es. 3

Form untuk pengisian
Sasaran Es. 3 non PPTK / 
diluar kegiatan DPA

List Indikator kinerja
lainnya yang telah
diinput sebelumnya

Klik tombol “indikator” 
untuk mulai menginput
target dan indikator dari
sasaran yang telah
diinput

1 2

3

4



2.b Menginput Sasaran Kinerja Lainnya untuk Es.3
2.c Breakdown target per triwulan indikator kinerja lainnya

Setelah menginput sasaran
lainnya “+indikator”

5

Deskripsi rumus Capaian :
a. Normal (1) : apabila targetnya semakin besar semakin baik,

misal : peningkatan angka melek huruf. Maka semakin besar
capaian targetnya semakin baik

b. Invert (2): apabila targetnya semakin kecil semakin baik, misal
: indikator angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Maka
semakin kecil capaian targetnya semakin baik

c. Zero (3) : Apabila targetnya harus kosong (nol) atau sama
setiap tahun (stagnan)

Deskripsi rumus Akhir :
a. Rata-rata : Rata-rata per twiwulan pada tahun tertentu

(jumlah per TW/4)
b. Jumlah : Akumulasi dari masing-masing TW (TW1 + TW2 +

TW3 + TW4)
c. Absolut : hanya diambil dari realisasi TW4
d. Absulut X : hanya diambil dari realisasi TW tertentuKolom breakdown target per triwulan, 

realisasi dan mengisi keterangan

Form untuk pengisian
indikator lainnya Es. 3
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Perkin Eselon IV (Kegiatan)

1. Eselon IV PPTK
Untuk menginput Perkin Eselon 4 PPTK, hal yang harus dilakukan adalah sbb :
a. Mengecek menu laporan Eselon IV pada e-sakip apakah perkin sudah sesuai atau

belum pada menu Laporan -> Laporan Eselon IV (user ID kepala, user ID Eselon)
b. Jika perkin Eselon IV belum sesuai, diharapkan agar menjodohkan Kegiatan DPA

dengan eselon IV pengampu pada e-Monev DKI Jakarta (user ID e-Monev
masing-masing SKPD/UKPD)

c. Mengisi Sasaran kegiatan Renstra pada menu SKPD -> Kegiatan di e-Sakip (user
ID Kepala)

2. Eselon IV non PPTK
Untuk menginput Perkin Eselon 4 non PPTK, hal yang harus dilakukan adalah sbb :
a. Menginput Sasaran Kinerja Lainnya pada menu “PK Non Kegiatan/Setara

Kegiatan (Non PPTK/JFT/JFU)” (user ID kepala/user ID Es. 4 yang bersangkutan)
b. Menginput Indikator kinerja lainnya pada Sasaran yang telah diinput
c. Breakdown target per triwulan indikator kinerja lainnya

3. Eselon IV PPTK dengan indikator Kinerja Lainnya
Untuk Eselon IV PPTK yang memiliki Indikator Kinerja lainnya, agar melakukan poin
nomor 1, kemudian melakukan input indikator kinerja lainnya seperti poin nomor 2



1.a Mengecek Perkin Eselon IV (PPTK)

Menu E-Sakip : 

Menu E-Monev : 

Untuk mengecek Perkin Eselon IV (PPTK), pastikan kegiatan yang diampu oleh Eselon IV PPTK pada sistem E-Sakip sudah sesuai
dengan perkin yang diampu. Jika belum sesuai, cek e-Monev, apakah penjodohan kegiatan DPA sudah sesuai dengan Eselon IV 
pengampunya

1

2

3



1.b Menjodohkan Kegiatan DPA dengan Eselon IV 
pengampu pada e-Monev

Pada monev.bapedadki.net, pastikan kegiatan DPA telah
dijodohkan dan sesuai dengan Eselon 3 & eselon 4 
pengampu. Data tersebut akan ditarik kedalam sistem e-Sakip
dan akan menjadi perkin Esleon IV PPTK

Klik tombol edit untuk menjodohkan kegiatan dengan Eselon
3 & 4 Pengampu



1.c Mengisi Sasaran kegiatan Renstra

Sasaran kegiatan perlu di 
input kedalam sistem e-Sakip

Klik tombol
Revisi untuk
mulai
menginput
Sasaran
Kegiatan

Form pengisian Sasaran Kegiatan
(belum terdapat di Renstra, SKPD 
harus membuat sendiri)

2
1

3



2.a Menginput Sasaran Kinerja Lainnya untuk Es.4 non 
PPTK

Setelah memilih SKPD dan
periode sesuai dengan
Es. IV yag bersangkutan ,
pilih menu “PK Non
Kegiatan/Setara Kegiatan”

Klik tombol +Sasaran
untuk mulai menginput
indikator kinerja lainnya

Dropdown untuk
memilih jabatan Es. 4

Form untuk pengisian
Sasaran Es. 4 non PPTK / 
diluar kegiatan DPA

List Indikator kinerja
lainnya yang telah
diinput sebelumnya

Klik tombol “indikator” 
untuk mulai menginput
target dan indikator dari
sasaran yang telah
diinput

1 2

3

4



2.b Menginput Sasaran Kinerja Lainnya untuk Es.4
2.c Breakdown target per triwulan indikator kinerja lainnya

Setelah menginput sasaran
lainnya “+indikator”

5

Deskripsi rumus Capaian :
a. Normal (1) : apabila targetnya semakin besar semakin baik,

misal : peningkatan angka melek huruf. Maka semakin besar
capaian targetnya semakin baik

b. Invert (2): apabila targetnya semakin kecil semakin baik, misal
: indikator angka kematian bayi dan ibu melahirkan. Maka
semakin kecil capaian targetnya semakin baik

c. Zero (3) : Apabila targetnya harus kosong (nol) atau sama
setiap tahun (stagnan)

Deskripsi rumus Akhir :
a. Rata-rata : Rata-rata per twiwulan pada tahun tertentu

(jumlah per TW/4)
b. Jumlah : Akumulasi dari masing-masing TW (TW1 + TW2 +

TW3 + TW4)
c. Absolut : hanya diambil dari realisasi TW4
d. Absulut X : hanya diambil dari realisasi TW tertentuKolom breakdown target per triwulan, 

realisasi dan mengisi keterangan

Form untuk pengisian
indikator lainnya Es. 4



THANK 
YOU


