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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 Memiliki sasaran dan indikator sasaran
Untuk menginput Perkin Eselon 2 hal yang harus dilakukan adalah sbb :
a. Mengisi Realisai Indikator Sasaran serta mengupload bukti realisasi (SKPD -> Sasaran ->

Indikator -> Target dan Realisasi) (user ID Kepala)

2. Eselon II yang tidak memiliki sasaran (Menu Setara Sasaran)
Untuk menginput realisasi Perkin Eselon 2 indikator kinerja lainnya, hal yang harus dilakukan adalah
sbb :
a. Mengisi Realisasi di menu Setara Sasaran yang sudah diinput sebelumnya serta mengupload

bukti realisasi (SKPD -> PK Setara Sasaran/Program -> Indikator ->Revisi) (user ID Kepala)

3. Pengisian realisasi per triwulan hanya dapat dilakukan dalam periode waktu pengisian realisasi
sesuai ketentuan.
TW 1 = 1 Maret s.d 8 April
TW 2 = 1 Juni s.d 8 Juli
TW 3 = 1 September s.d 8 Oktober
TW 4 = 1 Desember s.d 8 Januari



1.a Mengisi Realisai Indikator Sasaran serta mengupload bukti realisasi

Kolom untuk pengisian realisasi
pencapaian. Pengisian per
triwulan dilakukan saat periode
pengisian dibuka

Kolom untuk upload bukti
realisasi (bisa berupa foto, PDF,
dokumen, dsb)

Kolom untuk pengisian
keterangan, factor pendukung
dan factor pengmabnat
tercapainya target



2a Mengisi Realisai Setara Sasaran yang sudah diinput sebelumnya

Form untuk pengisian realisasi
pencapaian. Pengisian per
triwulan dilakukan saat periode
pengisian dibuka

Form untuk upload bukti
realisasi (bisa berupa foto, PDF,
dokumen, dsb)



Daftar Isi

2

1

Realisasi Perkin Eselon III

Realisasi Perkin Eselon II

3 Realisasi Perkin Eselon IV

struktur esakip.pdf
struktur esakip.pdf
struktur esakip.pdf
Guide SAKIP.xlsx
struktur esakip.pdf
Guide SAKIP.xlsx


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 memiliki Program dan indikator program
Untuk eselon 3, terdapat dua jenis perkin sesuai dengan jenis indikator sasarannya, yaitu Indikator
Program PJ Bersama (1 target diampu oleh beberapa Eselon 3 sama rata) dan Indikator Program PJ
Individu (1 target dibagi oleh beberapa eselon 3 sesuai kesepakatan masing-masing SKPD):
a. Indikator Program PJ Bersama

Mengisi realisasi indikator program yang sifatnya diampu oleh beberapa eselon 3 sama rata
(SKPD -> Program -> Indikator -> Triwulan Bersama) (user ID Kepala)

b. Indikator Program PJ Individu
Mengisi realisasi indikator program yang sifatnya memecah target sesuai dengan kesepakatan
Eselon 3 dan SKPD masing-masing
(SKPD -> Program -> Indikator -> Triwulan Individu) (user ID Kepala)

2. Eselon III yang tidak memiliki Indikator Program (Menu Setara Sasaran/Program)
Untuk menginput realisasi Perkin Eselon 3 indikator kinerja lainnya, hal yang harus dilakukan adalah
sbb :
a. Mengisi Realisasi di menu Setara Sasaran/program yang sudah diinput sebelumnya serta

mengupload bukti realisasi (SKPD -> PK Setara Sasaran/Program -> Indikator ->Revisi) (user ID
Kepala/ User ID masing-masing Eselon)

3. Pengisian realisasi per triwulan hanya dapat dilakukan dalam periode waktu pengisian realisasi
sesuai ketentuan



1.a Mengisi Realisasi Indikator Program PJ Bersama

Form untuk pengisian realisasi
pencapaian.. Pengisian per
triwulan dilakukan saat periode
pengisian dibuka

Form untuk pengisian
keterangan terkait realisasi
target per triwulan

Form untuk upload bukti
realisasi (bisa berupa foto, PDF,
dokumen, dsb)



1.b Mengisi Realisasi Indikator Program PJ Individu

Form untuk pengisian realisasi
pencapaian per masing-masing
Eselon 3
(Pastikan TOTAL dari pengisian
tiap Eselon 3 per triwulan
sesuai dengan Target
TriwulanBersama yang telah
diinput sebelumnya. Data tdk
akan bisa ter submit jika target
total per eselon tdk sama
dengan target total Triwulan
Bersama)

Sebelum mengisi realisasi per individu
Eselon, diharuskan mengisi realisasi total
per TW dari indikator program yg
bersangkutan (cara sama seperti slide
sebelumnya)

Klik untuk
memulai mengisi
realisasi per
Eselon 3 setelah
mengisi realisasi
Triwulan
Bersama



2.a Mengisi Realisasi Setara Program yang sudah diinput sebelumnya

Form untuk pengisian realisasi
pencapaian. Pengisian per
triwulan dilakukan saat periode
pengisian dibuka

Form untuk upload bukti
realisasi (bisa berupa foto, PDF,
dokumen, dsb)
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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 IV (Kegiatan)

1. Eselon IV yang memiliki Kegiatan DPA (PPTK)
Untuk eselon 4 dengan kegiatan yang memiliki DPA, agar berkoordinasi dengan PIC Operator e-
Monev, dikarenakan realisasi indikator kegiatan/Output Kegiatan dan anggaran diambil sepenuhnya
dari e-Monev (berdasarkan inputan di e-Monev). Di e-Sakip tidak harus menginput realisasi

2. Eselon IV yang tidak memiliki Kegiatan DPA/Non PPTK (Menu Setara Kegiatan)
Untuk menginput realisasi Perkin Eselon 4 indikator kinerja lainnya, hal yang harus dilakukan adalah
sbb :
a. Mengisi Realisasi di menu Setara Kegiatan yang sudah diinput sebelumnya serta mengupload

bukti realisasi (SKPD -> PK Setara Kegiatan -> Indikator ->Revisi) (user ID Kepala/ User ID
masing-masing Eselon)

3. Pengisian realisasi per triwulan hanya dapat dilakukan dalam periode waktu pengisian realisasi
sesuai ketentuan.
TW 1 = 1 Maret s.d 8 April
TW 2 = 1 Juni s.d 8 Juli
TW 3 = 1 September s.d 8 Oktober
TW 4 = 1 Desember s.d 8 Januari



1. Realisasi Output e-Monev

Kolom perhitungan target,
realisasi dan % realisasi di
website e-Monev untuk
menjadi nilai realisasi dari
indikator kegiatan yang
ada di e-Sakip



2.a Mengisi Realisasi Setara Kegiatan yang sudah diinput sebelumnya

Form untuk pengisian realisasi
pencapaian. Pengisian per
triwulan dilakukan saat periode
pengisian dibuka

Form untuk upload bukti
realisasi (bisa berupa foto, PDF,
dokumen, dsb)



THANK 
YOU


