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Bab 1 Menu Beranda



1.1. Langkah 1 : Pengaksesan Aplikasi

Aplikasi e-Monev PP 39 tahun 2006 dapat diakses di alamat :
e-monev.bappenas.go.id dengan tampilan halaman depan sebagai berikut:

Informasi
• Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 (PP 39/2006) adalah

Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan.

• Aplikasi e-Monev merupakan aplikasi pemantauan dan pelaporan
pemantauan pelaksanaan Renja-KL yang berbasis PP 39/2006.

• Pemantauan merupakan salah satu fungsi yang diatur dalam PP 39/2006
yang memandatkan pemantauan pelaksanaan Renja-KL dan pelaporannya
oleh seluruh stakeholders (pemangku kepentingan) pelaksana Renja-KL
baik di lingkup Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, melalui
mekanisme Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan dan Urusan Bersama.
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1.2. Langkah 2 : Login

Pengguna K8 (User K8) dapat login dengan cara mengklik tombol “login”
dihalaman depan menggunakan username dan password sebagai berikut :

Username : K8_kode satker (contoh : K8_606322)
Password : xxxxxxxxxxxxxxxx

Informasi
• Satuan Kerja atau disingkat Satker adalah Unit organisasi lini Kementerian

/Lembaga atau unit organisasi Pemerintah Daerah yang melaksanakan
kegiatan Kementerian/Lembaga dan memiliki kewenangan dan tanggung
jawab penggunaan anggaran.

• Kode satker (6 digit angka) adalah unik, dimana semua satker memiliki
kode satker berbeda.

• Password awal adalah bhinnekatunggalika, dan dianjurkan untuk diganti
setelah melakukan login untuk pertama kalinya.
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1.3. Langkah 3 : Memasuki Beranda Mula

Halaman pertama setelah User K8 melakukan Login adalah halaman
Beranda. Pada halaman ini, terdapat dashboard mengenai kinerja satker
berdasarkan akuntabilitas kepatuhan pelaporan. Dashboard ini memberikan
Informasi mengenai jumlah komponen yang data realisasinya telah
dilaporkan melalui aplikasi e-monev. (komponen dilaporkan adalah seluruh
komponen yang ada di Satker yang mempunya alokasi anggaran)

Akses E-Monev Generasi III versi 3.0 untuk User K8 terdiri dari empat menu,
yaitu Beranda, Pemantauan, Pratinjau Laporan dan Cetak laporan. Pada
halaman Beranda ini User K8 dapat melakukan perubahan password dan
perubahan alamat Satker yang bersangkutan.
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Bab 2 Menu Pemantauan 



2.1. Langkah 1 : Pilih Menu Pemantauan

Pemantauan adalah menu utama pada aplikasi ini. Untuk masuk ke halaman
entri data realisasi, User K8 harus mengklik menu Pemantauan.

Pada halaman pemantauan ini terdapat dua panel informasi, yakni data
referensi (panel bagian atas) dan data realisasi (panel bagian bawah). Selain
itu terdapat informasi (notifikasi) mengenai komponen yang sudah dientri
sesuai dengan kegiatannya. Notifikasi kelengkapan entri data realisasi
komponen disimbolkan dengan tanda jika data realisasi komponen sudah
terentri untuk triwulan dimaksud (terentri lengkap setiap bulannya), dan
tanda jika data realisasi komponen belum dientri atau belum lengkap
terentri untuk setiap bulannya.

Sebagai informasi, Notifikasi kelengkapan entri data realisasi komponen ini
akan muncul baik di halaman kegiatan, output, sub output, maupun
komponen.

Selanjutnya, untuk menuju halaman komponen dan melakukan entri data
realisasi, User K8 harus melewati tiga halaman yaitu halaman kegiatan,
output, sub output dengan cara mengklik nomenklatur kegiatan, output, sub
output yang dipilih atau mengklik tombol yang ada di sebelah kanan layar
sesuai dengan baris kegiatan, output, sub output yang dipilih.

Sebagai catatan, seluruh komponen yang mempunyai alokasi anggaran wajib
di entrikan data realisasinya.
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Pada halaman komponen, User K8 dapat mengetahui kelengkapan entri data
realisasi komponen melalui notifikasi kelengkapan data realisasi. Selain itu,
User K8 diminta pula untuk memeriksa Renja-KL dan RKA-KL untuk melihat
komponen yang memiliki alokasi anggaran. Untuk komponen yang tidak
memiliki alokasi anggaran, User K8 dapat menonaktifkan komponen tersebut
dengan cara mengklik tombol ON atau OFF yang ada di masing-masing baris
nomenklatur komponen.

Sebagai catatan, komponen dapat dinonaktifkan apabila tidak mendapatkan
alokasi anggaran untuk tahun berjalan. Namun jika komponen mendapatkan
alokasi anggaran meskipun tidak penuh selama satu tahun (12 bulan) maka
komponen tersebut harus tetap aktif.

Selanjutnya, User K8 diminta untuk memeriksa rincian masing-masing
komponen dengan cara mengklik salah satu nomenklatur komponen untuk
menuju halaman rincian komponen. Pada halaman tersebut User K8 diminta
untuk memeriksa dan melengkapi rincian komponen sebagai data referensi
yang akan digunakan sebagai basis data pemantauan.

Sebagai informasi, khusus untuk volume dan satuan komponen, beberapa
informasi tersebut saat ini belum tersedia secara lengkap baik di Renja-KL
maupun di RKA-KL.
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2.2. Langkah 2 : Periksa Komponen Yang Mendapat Alokasi Anggaran



Pada halaman berikut, User K8 diminta untuk memeriksa dan atau
melengkapi rincian komponen sebagai data referensi yang akan digunakan
sebagai basis data pemantauan.

Rincian komponen terdiri dari volume komponen, alokasi anggaran, jenis
komponen dan jenis kewenangan. Khusus untuk alokasi anggaran, satu
komponen bisa mendapatkan alokasi untuk dua jenis belanja, misal belanja
barang dan belanja modal.

Mohon agar User K8 memeriksa rincian komponen ini sesuai dengan Renja-
KL dan RKAKL atas satker/komponen dimaksud. Setelah itu User K8 dapat
menyimpan perubahan data dengan mengklik tombol simpan.

Setelah User K8 melengkapi dan memeriksa rincian komponen, selanjutnya
User K8 mengklik tombol realisasi untuk masuk ke halaman entri data
berikutnya.
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2.3. Langkah 3 : Lengkapi Rincian Komponen



Setelah mengklik tombol realisasi, aplikasi akan membawa User K8 ke
halaman berikut. Pada halaman ini, User K8 dapat membandingkan data
volume komponen di panel atas dengan data realisasi di panel bawah untuk
melihat progress / perkembangan pelaksanaan secara garis besar.

Langkah selanjutnya, User K8 mengklik tombol pensil ( ) yang ada di
sebelah kanan masing masing bulan untuk mengentri data realisasi. Entri
data dilakukan sesuai dengan bulan pemantauan yang dipilih. Pengisian
komponen wajib dilakukan untuk setiap bulannya.

Informasi tambahan, apabila User K8 ingin menghapus data realisasi, dapat
mengklik tombol garbage bin ( ) di sebelah tombol pensil.
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2.4. Langkah 4 : Pilih Bulan Entri Data Realisasi



Berikut adalah halaman entri data realisasi. User K8 akan mengakses
halaman ini dan mengentri data realisasi setiap bulannya, dari Januari hingga
Desember tahun berjalan.

Sesuai dengan bulan pelaksanaannya, User K8 mengentri data realisasi
berupa capaian fisik; realisasi anggaran (sesuai dengan jenis belanjanya);
Permasalahan yang dihadapi dan keterangan permasalahannya; status
pelaksanaan beserta keterangan mengenai status pelaksanaan dimaksud;
serta bukti pendukung pelaksanaan berupa dokumen, foto dan video
(Khusus untuk bukti pendukung, User K8 hanya menuliskan URL atau link dari
bukti pendukung dimaksud).

Sebagai informasi, data capaian fisik yang dientri adalah data absolut (bukan
persentase). Selain itu, untuk data capaian fisik dan realisasi anggaran
merujuk pada realisasi hanya di bulan itu dan bukan merupakan kumulatif
dari bulan-bulan sebelumnya.
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Bab 3 Menu Pratinjau Laporan



Setelah User K8 mengentri data realisasi, User K8 dapat melihat preview
(pratinjau) dari seluruh data yang telah dientrikan pada menu pratinjau.

Selanjutnya, untuk menuju halaman pratinjau data realisasi komponen, User
K8 harus melewati halaman kegiatan, output, sub output dengan cara
mengklik nomenklatur kegiatan, output, sub output yang diplilih atau
tanda yang ada di sebelah kanan layar sesuai dengan baris kegiatan,
output, sub output yang dipilih.

Sebagai informasi, pada menu pratinjau laporan ini, untuk setiap halaman
kegiatan, output, dan sub output tersedia informasi mengenai alokasi dan
realisasi anggaran.

Pada halaman pratinjau realisasi komponen ini, data realisasi ditampilkan
untuk 12 bulan. Seluruh data realisasi yang telah dientri setiap bulannya
akan muncul dalam pratinjau realisasi komponen ini. User K8 dapat melihat
progress pelaksanaan dengan membandingkan data output (nomenklatur
output dan volume) di panel referensi (panel atas) dengan data realisasi
komponen/ pratinjau di panel bawah.

12

3.1. Pratinjau Laporan 



Pada halaman pratinjau realisasi komponen ini, data realisasi ditampilkan
untuk 12 bulan. Seluruh data realisasi yang telah dientri setiap bulannya
akan muncul dalam pratinjau realisasi komponen ini. User K8 dapat melihat
progress pelaksanaan dengan membandingkan data output (nomenklatur
output dan volume) di panel referensi (panel atas) dengan data realisasi
komponen/ pratinjau di panel bawah.
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Bab 4 Menu Cetak Laporan



Selain dapat melihat data secara digital, User K8 dapat mencetak laporan
pelaksanaan komponen. User K8 dapat mencetak laporan pada menu cetak
laporan. Sebagai informasi, laporan dapat dicetak bulanan maupun
triwulanan. Pada cetak laporan bulanan, data ditampilkan secara parsial
sesuai bulan yang dipilih, sementara pada cetak laporan triwulan, data
ditampilkan secara kumulatif untuk triwulan dimaksud.

Setelah memilih bulan dan atau triwulan yang akan dicetak, User K8
mengklik tombol unduh.

Setelah User K8 mengklik tombol unduh, maka layar akan menampilkan
jendela unduh. Jika ingin melanjutkan proses unduh, User K8 dapat mengklik
tombol OK. Sementara ini bentuk laporan yang tersedia untuk diunduh
adalah dalam bentuk file Pdf.
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Berikut adalah hasil unduh berupa laporan dalam bentuk file PDF.

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345

12345
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Bab 5 Penutup



Petunjuk Teknis e-Monev Gen III versi 3.0 Modul K8
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pedoman umum Aplikasi e-
Monev Gen III versi 3.0. Buku Petunjuk teknis ini hanya memuat tahapan
pengentrian data realisasi komponen. Pengguna atau User e-Monev
diharapkan dapat menggunakan baik pedoman umum dan petunjuk teknis
secara bersama-sama, mengingat perbedaan metode pengukuran di aplikasi
ini cukup berbeda dibandingkan dengan metode pengukuran pada e-monev
sebelumnya.

Kami berharap petunjuk teknis ini dapat membantu unit kerja dan satuan
kerja dalam melakukan pengentrian data melalui aplikasi e-Monev. Data dan
Informasi hasil pemantauan yang baik dapat bermanfaat tidak saja bagi
birokrasi, aparatur penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan, namun
juga bagi khalayak publik. Kami berharap dapat terus menyempurnakan
aplikasi dan informasi yang disajikan, sehingga gambaran pelaksanaan
pembangunan dapat kita dapatkan secara lebih utuh dan lengkap.
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5.1. Penutup



19




