Penginputan Realisasi Perkin 2021
pada sistem e-Sakip
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
PROV DKI JAKARTA
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Overview

Overview
Hak Akses*

Level
Inputan

Validasi

1. Admin SKPD (Kepala SKPD)
dapat menginput realisasi di
semua menu level inputan
Terdapat beberapa level
realisasi
indikator yang harus di input
2. Admin UKPD (Kepala UKPD)
Periode
realisasinya per triwulan,
dapat menginput realisasi di
yaitu :
level kegiatan/subkeg/Setara
1. Tujuan
Es.1.2.3.4 sesuai dengan
2. Sasaran
Periode Penginputan
indikator yang diampunya
3. Program
maupun tidak
TW 1 : 1 April – 30 April 2021
4. Kegiatan
3. Operator (Eselon selain
5. SubKegiatan
Kepala SKPD & Kepala UKPD)
6. Setara Es. 1/2/3/4
dapat menginput realisasi di
level Setara Es.1.2.3.4 sesuai
dengan indikator yang
diampunya

Input
Realisasi
Semua indikator yang ada pada
e-Sakip WAJIB untuk diinput
realisasi indikator per Triwulan
meskipun indikator tersebut
tidak diampu oleh eselon
manapun. Untuk Indikator yang
tidak diampu oleh Eselon
manapun, maka diinput
realisasinya oleh Admin SKPD
dan Admin UKPD yang
bersangkutan

Validasi
Atasan langsung dari eselon yang
bersangkutan WAJIB melakukan
validasi inputan realisasi per
indikator pada menu Validasi.
Jika tidak divalidasi, maka
realisasi tersebut tidak akan
diakui sebagai capaian triwulan
berjalan dan tidak bisa dialirkan
ke e-TPP

*Untuk TW 2,3 dan 4, operator operator dapat mengakses*level program, keg, subkeg

Langkah Umum Penginputan Realisasi

Memilih
Periode

Menginput
Realisasi

Validasi
Atasan

“Jangan sampai terlewat!”

Mengecek
Laporan

Indikator Tujuan

Menginput Realisasi pada level Tujuan SKPD

Pastikan memilih dan
Submit SKPD INDUK
sebelum proses input
data
Pastikan periode TW
sesuai dengan periode
TW yang akan diinput
realisasinya

Pada sakip.jakarta.go.id, ada beberapa tahap yang harus dilakukan :
1. Memilih tahun 2021 pada pemilihan tahun pada menu awal sakip.Jakarta.go.id
2. Memasukkan user id dan password terdaftar (user id yang dapat mengakses pada menu Tujuan : Admin SKPD)
3. Memilih SKPD Induk & periode, klik “Submit” setelah memastikan SKPD &periode yang terpilih sudah sesuai
4. Klik submit

Menginput Perkin pada level Tujuan SKPD
1

2

3

Untuk mulai menginput perkin pada level Tujuan SKPD, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :
1. Pada pilihan “SKPD”, klik “Tujuan SKPD”
2. Akan muncul list Tujuan Renstra yang data tersebut diambil dari SIPJM Perubahan, klik Indikator
3. Klik “Realisasi TW” untuk membuka form penginputan realisasi Indikator Tujuan

Form Penginputan Realisasi Tujuan SKPD
1

2
3

4

Pada menu form pada Target Tujuan, Langkah-Langkah pengisian adalah sebagai berikut :
1. Berisikan informasi indikator, meta indikator, hasil inputan dan breakdown target dan realisasi dari Indikator tujuan yang dipilih
2. Form penginputan keterangan per Triwulan
3. Form penginputan realisasi per TW berjalan sesuai dengan TW yang dipilih di menu sbelumnya. Jika belum ada realisasi centang “Belum ada realisasi”
4. Menu untuk upload bukti realisasi dan melihat hasil upload bukti realisasi

Indikator Sasaran

Menginput Realisasi pada level Sasaran SKPD

Pastikan memilih dan
Submit SKPD INDUK
sebelum proses input
data
Pastikan periode TW
sesuai dengan periode
TW yang akan diinput
realisasinya

Pada sakip.jakarta.go.id, ada beberapa tahap yang harus dilakukan :
1. Memilih tahun 2021 pada pemilihan tahun pada menu awal sakip.Jakarta.go.id
2. Memasukkan user id dan password terdaftar (user id yang dapat mengakses pada menu Sasaran : Admin SKPD)
3. Memilih SKPD Induk & periode, klik “Submit” setelah memastikan SKPD &periode yang terpilih sudah sesuai
4. Klik submit

Menginput Perkin pada level Sasaran SKPD
1

2

3

Untuk mulai menginput perkin pada level Sasaran SKPD, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :
1. Pada pilihan “SKPD”, klik “Sasaran SKPD”
2. Akan muncul list Sasaran Renstra yang data tersebut diambil dari SIPJM Perubahan, klik Indikator
3. Klik “Realisasi TW” untuk membuka form penginputan realisasi Indikator Tujuan

Form Penginputan Realisasi Sasaran SKPD
1

2
3

4

Pada menu form pada Realisasi Indik Sasaran, Langkah-Langkah pengisian adalah sebagai berikut :
1. Berisikan informasi indikator, meta indikator, hasil inputan dan breakdown target dan realisasi dari Indikator Sasaran yang dipilih
2. Form penginputan keterangan per Triwulan
3. Form penginputan realisasi per TW berjalan sesuai dengan TW yang dipilih di menu sbelumnya. Jika belum ada realisasi centang “Belum ada realisasi”
4. Menu untuk upload bukti realisasi dan melihat hasil upload bukti realisasi

Indikator Program

Menginput Realisasi pada level Program

Pastikan memilih dan
Submit SKPD INDUK
sebelum proses input
data
Pastikan periode TW
sesuai dengan periode
TW yang akan diinput
realisasinya

Pada sakip.jakarta.go.id, ada beberapa tahap yang harus dilakukan :
1. Memilih tahun 2021 pada pemilihan tahun pada menu awal sakip.Jakarta.go.id
2. Memasukkan user id dan password terdaftar (user id yang dapat mengakses pada menu Sasaran : Admin SKPD)
3. Memilih SKPD Induk & periode, klik “Submit” setelah memastikan SKPD &periode yang terpilih sudah sesuai
4. Klik submit

Menginput Perkin pada level Program SKPD
(PJ Bersama)

1

2

3

Untuk mulai menginput perkin pada level Program SKPD dengan tagging PJ Bersama, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :
1. Pada pilihan “SKPD”, klik “Program SKPD”
2. Akan muncul list Program Renstra yang data tersebut diambil dari SIPJM Perubahan, klik Indikator
3. Klik “Realisasi TW” untuk membuka form penginputan realisasi Indikator Tujuan

Form Penginputan Realisasi Program SKPD
(PJ Bersama)

1

2
3

4

Pada menu form pada Realisasi Indik Program, Langkah-Langkah pengisian adalah sebagai berikut :
1. Berisikan informasi indikator, Satuan, tahun, dan TW dari Indikator Program yang dipilih
2. Form penginputan keterangan per Triwulan
3. Form penginputan realisasi per TW berjalan sesuai dengan TW yang dipilih di menu sbelumnya. Jika belum ada realisasi centang “Belum ada realisasi”
4. Menu untuk upload bukti realisasi dan melihat hasil upload bukti realisasi

Menginput Perkin pada level Program SKPD
(PJ Individu)

1

2

3

Form Target
Total

Untuk mulai menginput perkin pada Program SKPD dengan tagging PJ Individu, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :
1. Pada pilihan “SKPD”, klik “Tujuan SKPD”
2. Akan muncul list Program Renstra yang data tersebut diambil dari SIPJM Perubahan, klik Indikator
3. Klik “Realisasi ” untuk membuka form penginputan realisasi Indikator Program (form target total sama dengan pengisian
realisasi pada PJ Bersama)
4. Kemudian agar melakukan input realisasi per Eselon, klik tombol Individu

Form Penginputan Realisasi Program SKPD
(PJ Individu)

Es Pengampu 1

Es Pengampu 2

Es Pengampu 3
Untuk breakdown realisasi per Eselon, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
a. Untuk PJ Individu (Akumulasi), total realisasi dari semua Eselon PJ harus sama dengan target total yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh, jika pada menu sebelumnya
telah ditentukan realisasi total Indikator Program adalah 100. maka Total realisasi dari Es. Pengampu 1-3 harus 100 juga (contoh 50+25+25=100)
b. Untuk PJ Individu (Rata-rata), rata realisasi dari semua Eselon PJ harus sama dengan target total yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh, jika pada menu sebelumnya
telah ditentukan realisasi total Indikator Program adalah 100. maka rata-rata realisasi dari Es. Pengampu 1-3 harus 100 juga (contoh ((150+50+100)/3)=100)

Indikator Kegiatan

Menginput Realisasi pada level Kegiatan

Pastikan memilih dan
Submit SKPD INDUK
sebelum proses input
data
Pastikan periode TW
sesuai dengan periode
TW yang akan diinput
realisasinya

Pada sakip.jakarta.go.id, ada beberapa tahap yang harus dilakukan :
1. Memilih tahun 2021 pada pemilihan tahun pada menu awal sakip.Jakarta.go.id
2. Memasukkan user id dan password terdaftar (user id yang dapat mengakses pada menu Kegiatan : Admin SKPD & Admin
UKPD)
3. Memilih SKPD Induk & periode, klik “Submit” setelah memastikan SKPD &periode yang terpilih sudah sesuai
4. Klik submit

Menginput Perkin pada level Kegiatan SKPD
(PJ Bersama)

1

2

3

Untuk mulai menginput perkin pada level Kegiatan SKPD dengan tagging PJ Bersama, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :
1. Pada pilihan “SKPD”, klik “Kegiatan”
2. Akan muncul list Kegiatan yang data tersebut diambil dari e-Monev Bappeda, klik Indikator
3. Klik “Realisasi TW” untuk membuka form penginputan realisasi Indikator Kegiatan

Form Penginputan Realisasi Kegiatan SKPD
(PJ Bersama)

1

2
3

4

Pada menu form pada Realisasi Indik Kegiatan, Langkah-Langkah pengisian adalah sebagai berikut :
1. Berisikan informasi indikator, Satuan, tahun, dan TW dari Indikator Program yang dipilih
2. Form penginputan keterangan per Triwulan
3. Form penginputan realisasi per TW berjalan sesuai dengan TW yang dipilih di menu sbelumnya. Jika belum ada realisasi centang “Belum ada realisasi”
4. Menu untuk upload bukti realisasi dan melihat hasil upload bukti realisasi

Menginput Perkin pada level Kegiatan SKPD
(PJ Individu)

1

2

3

Form Target
Total

Untuk mulai menginput perkin pada Kegiatan SKPD dengan tagging PJ Individu, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :
1. Pada pilihan “SKPD”, klik “Kegiatan SKPD”
2. Akan muncul list kegiatan SKPD yang data tersebut diambil dari e-Monev, klik Indikator
3. Klik “Realisasi ” untuk membuka form penginputan realisasi Indikator Program (form target total sama dengan pengisian
realisasi pada PJ Bersama)
4. Kemudian agar melakukan input realisasi per Eselon, klik tombol Individu

Form Penginputan Realisasi Kegiatan SKPD
(PJ Individu)

Es Pengampu 1

Es Pengampu 2

Es Pengampu 3
Untuk breakdown realisasi per Eselon, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
a. Untuk PJ Individu (Akumulasi), total realisasi dari semua Eselon PJ harus sama dengan target total yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh, jika pada menu sebelumnya
telah ditentukan realisasi total Indikator Program adalah 100. maka Total realisasi dari Es. Pengampu 1-3 harus 100 juga (contoh 50+25+25=100)
b. Untuk PJ Individu (Rata-rata), rata realisasi dari semua Eselon PJ harus sama dengan target total yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh, jika pada menu sebelumnya
telah ditentukan realisasi total Indikator Program adalah 100. maka rata-rata realisasi dari Es. Pengampu 1-3 harus 100 juga (contoh ((150+50+100)/3)=100)

Indikator SubKegiatan

Menginput Realisasi pada level SubKegiatan

Pastikan memilih dan
Submit SKPD INDUK
sebelum proses input
data
Pastikan periode TW
sesuai dengan periode
TW yang akan diinput
realisasinya

Pada sakip.jakarta.go.id, ada beberapa tahap yang harus dilakukan :
1. Memilih tahun 2021 pada pemilihan tahun pada menu awal sakip.Jakarta.go.id
2. Memasukkan user id dan password terdaftar (user id yang dapat mengakses pada menu Subkegiatan: Admin
SKPD & Admin UKPD)
3. Memilih SKPD Induk & periode, klik “Submit” setelah memastikan SKPD & periode yang terpilih sudah sesuai

Menginput Perkin pada level SubKegiatan SKPD
(PJ Bersama)

1

2

3

Untuk mulai menginput perkin pada level SubKegiatan SKPD dengan tagging PJ Bersama, hal-hal yang harus dilakukan adalah
sbb :
1. Pada pilihan “SKPD”, klik “Tujuan SKPD”
2. Akan muncul list subKegiatan yang data tersebut diambil dari e-Monev Bappeda, klik Indikator
3. Klik “Realisasi TW” untuk membuka form penginputan realisasi Indikator Kegiatan

Form Penginputan Realisasi subKegiatan SKPD
(PJ Bersama)

1

2
3

4

Pada menu form pada Realisasi Indik subKegiatan, Langkah-Langkah pengisian adalah sebagai berikut :
1. Berisikan informasi indikator, subSatuan, tahun, dan TW dari Indikator Program yang dipilih
2. Form penginputan keterangan per Triwulan
3. Form penginputan realisasi per TW berjalan sesuai dengan TW yang dipilih di menu sbelumnya. Jika belum ada realisasi centang “Belum ada realisasi”
4. Menu untuk upload bukti realisasi dan melihat hasil upload bukti realisasi

Menginput Perkin pada level subKegiatan SKPD
(PJ Individu)

1

2

3

Form Target
Total

Untuk mulai menginput perkin pada subKegiatan SKPD dengan tagging PJ Individu, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :
1. Pada pilihan “SKPD”, klik “subKegiatan”
2. Akan muncul list subkegiatan SKPD yang data tersebut diambil dari e-Monev, klik Indikator
3. Klik “Realisasi ” untuk membuka form penginputan realisasi Indikator Program (form target total sama dengan pengisian
realisasi pada PJ Bersama)
4. Kemudian agar melakukan input realisasi per Eselon, klik tombol Individu

Form Penginputan Realisasi Kegiatan SKPD
(PJ Individu)

Es Pengampu 1

Es Pengampu 2

Es Pengampu 3
Untuk breakdown realisasi per Eselon, hal-hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut :
a. Untuk PJ Individu (Akumulasi), total realisasi dari semua Eselon PJ harus sama dengan target total yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh, jika pada menu sebelumnya
telah ditentukan realisasi total Indikator Program adalah 100. maka Total realisasi dari Es. Pengampu 1-3 harus 100 juga (contoh 50+25+25=100)
b. Untuk PJ Individu (Rata-rata), rata realisasi dari semua Eselon PJ harus sama dengan target total yang telah ditentukan sebelumnya. Contoh, jika pada menu sebelumnya
telah ditentukan realisasi total Indikator Program adalah 100. maka rata-rata realisasi dari Es. Pengampu 1-3 harus 100 juga (contoh ((150+50+100)/3)=100)

PK Setara Eselon 1 / 2

Menginput Realisasi pada level Setara Es. 1/2

Pastikan memilih dan
Submit SKPD INDUK
sebelum proses input
data
Pastikan periode TW
sesuai dengan periode
TW yang akan diinput
realisasinya

Pada sakip.jakarta.go.id, ada beberapa tahap yang harus dilakukan :
1. Memilih tahun 2021 pada pemilihan tahun pada menu awal sakip.Jakarta.go.id
2. Memasukkan user id dan password terdaftar (user id yang dapat mengakses pada menu Setara: Admin SKPD,
Admin UKPD, Operator)
3. Memilih SKPD Induk & periode, klik “Submit” setelah memastikan SKPD &periode yang terpilih sudah sesuai

Menginput Perkin pada level Setara Es. 1/2
(PJ Bersama)

1

2

3

Untuk mulai menginput perkin pada level Setara, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :
1. Pada pilihan “SKPD”, klik “PK Setara Es. 1/2”
2. Akan muncul list Sasaran setara es.1/2 lalu klik indikator
3. Klik “Realisasi” untuk membuka form penginputan realisasi Indikator Setara

Form Penginputan Realisasi Setara Es. 1/2
1

2

3

4

Pada menu form pada Realisasi Indik Setara, Langkah-Langkah pengisian adalah sebagai berikut :
1. Form penginputan realisasi per TW berjalan sesuai dengan TW yang dipilih di menu sbelumnya. Jika belum ada realisasi centang “Belum ada realisasi”
2. Form penginputan keterangan per Triwulan
3. Menu untuk upload bukti realisasi dan melihat hasil upload bukti realisasi
4. Penginputan Keterangan, Pendorong dan Penghambat untuk realisasi tahunan (diisi saat TW 4)

PK Setara Eselon 3

Menginput Realisasi pada level Setara Es. 3

Pastikan memilih dan
Submit SKPD INDUK
sebelum proses input
data
Pastikan periode TW
sesuai dengan periode
TW yang akan diinput
realisasinya

Pada sakip.jakarta.go.id, ada beberapa tahap yang harus dilakukan :
1. Memilih tahun 2021 pada pemilihan tahun pada menu awal sakip.Jakarta.go.id
2. Memasukkan user id dan password terdaftar (user id yang dapat mengakses pada menu Setara: Admin SKPD,
Admin UKPD, Operator)
3. Memilih SKPD Induk & periode, klik “Submit” setelah memastikan SKPD &periode yang terpilih sudah sesuai

Menginput Perkin pada level Setara Es. 3
1

2

3

Untuk mulai menginput perkin pada level Setara, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :
1. Pada pilihan “SKPD”, klik “PK Setara Es. 3”
2. Akan muncul list Sasaran setara es.3 lalu klik indikator
3. Klik “Realisasi” untuk membuka form penginputan realisasi Indikator Setara

Form Penginputan Realisasi Setara Es. 3
1

2

3

4

Pada menu form pada Realisasi Indik Setara, Langkah-Langkah pengisian adalah sebagai berikut :
1. Form penginputan realisasi per TW berjalan sesuai dengan TW yang dipilih di menu sbelumnya. Jika belum ada realisasi centang “Belum ada realisasi”
2. Form penginputan keterangan per Triwulan
3. Menu untuk upload bukti realisasi dan melihat hasil upload bukti realisasi
4. Penginputan Keterangan, Pendorong dan Penghambat untuk realisasi tahunan (diisi saat TW 4)

PK Setara Eselon 4

Menginput Realisasi pada level Setara Es. 4

Pastikan memilih dan
Submit SKPD INDUK
sebelum proses input
data
Pastikan periode TW
sesuai dengan periode
TW yang akan diinput
realisasinya

Pada sakip.jakarta.go.id, ada beberapa tahap yang harus dilakukan :
1. Memilih tahun 2021 pada pemilihan tahun pada menu awal sakip.Jakarta.go.id
2. Memasukkan user id dan password terdaftar (user id yang dapat mengakses pada menu Setara: Admin SKPD,
Admin UKPD, Operator)
3. Memilih SKPD Induk & periode, klik “Submit” setelah memastikan SKPD &periode yang terpilih sudah sesuai

Menginput Perkin pada level Setara Es. 4
1

2

3

Untuk mulai menginput perkin pada level Setara, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :
1. Pada pilihan “SKPD”, klik “PK Setara Es. 4”
2. Akan muncul list Sasaran setara es.4 lalu klik indikator
3. Klik “Realisasi” untuk membuka form penginputan realisasi Indikator Setara

Form Penginputan Realisasi Setara Es. 4
1

2

3

4

Pada menu form pada Realisasi Indik Setara, Langkah-Langkah pengisian adalah sebagai berikut :
1. Form penginputan realisasi per TW berjalan sesuai dengan TW yang dipilih di menu sbelumnya. Jika belum ada realisasi centang “Belum ada realisasi”
2. Form penginputan keterangan per Triwulan
3. Menu untuk upload bukti realisasi dan melihat hasil upload bukti realisasi
4. Penginputan Keterangan, Pendorong dan Penghambat untuk realisasi tahunan (diisi saat TW 4)

Validasi

Validasi

1
2

3
Untuk mulai melakukan validasi inputan perkin per indikator
per eselon, hal-hal yang harus dilakukan adalah sbb :
1. Klik tombol “Validasi” pada halaman utama e-Sakip
2. Akan muncul list eselon bawahan dibawah eselon atasan
sesuai dengan struktur e-TPP BKD
3. Centang pilihan “valid” jika realisasi sudah sesuai

Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah
Pemerintah Provinsi DKI
Jakarta

SEKIAN
TERIMA
KASIH

