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Kata Pengantar

Terima kasih dan apresiasi kepada Kementerian/Lembaga dan satker pelaksana Renja-KL yang telah melakukan
pelaporan data realisasi hasil pemantauan tahun berjalan pada aplikasi e-Monev untuk tahun 2018, 2019, dan
2020. Tahun 2021 ini kami telah menyempurnakan aplikasi e-Monev sehingga data yang dilaporkan dan disajikan
dapat lebih baik.

Kami juga terus berupaya memberikan layanan yang lebih baik sehingga pemahaman terkait pemantauan
pelaksanaan Renja-KL dan pelaporannya melalui aplikasi e-Monev akan semakin baik pula. Meningkatnya
pemahaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas data sehingga pelaksanaan pengendalian dan
evaluasi (secara berjenjang) akan dapat semakin baik dalam kerangka mengawal pencapaian sasaran-sasaran
pembangunan.

Petunjuk teknis User K8 ini diharapkan dapat memberikan panduan dan koridor bagi kementerian Lembaga/unit
kerja/satuan kerja (Satker) untuk melakukan pelaporan data realisasi hasil pemantauan Renja-KL di level
komponen. Selain itu petunjuk teknis ini dapat pula dimanfaatkan oleh user e-Monev yang lain dalam kerangka
pemahaman atas data realisasi yang dilaporkan dalam aplikasi e-Monev.

Saat ini kami juga terus berupaya untuk melakukan integerasi dengan stakeholder terkait, sehingga akurasi data
yang dilaporkan akan semakin baik, semakin tepat waktu dan semakin akurat, sehingga dapat menggambarkan
kondisi riil yang sesungguhnya. Kami sangat terbuka untuk saran dan kritik, sehingga gambaran pelaksanaan
pembangunan dapat disampaikan secara lebih jelas dan lengkap.

Jakarta, Maret 2021
Kedeputian Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional /Bappenas





BAB 1
Aplikasi e-Monev



A. Pemantauan dan Aplikasi e-Monev

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi pelaporan data realisasi hasil pemantauan. Penjelasan lebih lengkap terkait
aplikasi e-Monev dapat dilihat di pedoman umum Aplikasi e-Monev tahun 2021



B. Aplikasi e-Monev

Aplikasi e-Monev adalah aplikasi berbasiskan web (web-based), yang digunakan oleh Kementerian/Lembaga dalam
melaporkan data realisasi hasil pemantauan pelaksanaan rencana kerjanya. Aplikasi e-Monev dapat diakses di
alamat https://e-monev.bappenas.go.id

https://e-monev.bappenas.go.id/




BAB 2
Login/Masuk Aplikasi



A. Halaman Depan Aplikasi e-Monev

Pedoman Umum dan 
petunjuk teknis terdapat

pada menu Panduan 
Pengguna

Sekilas mengenai
Direktorat Sistem dan 

Prosedur
Pemantauan, Evaluasi, 

dan Pengendalian
Pembangunan

Dasar hukum
pemantauan, evaluasi

dan pengendalian
terdapat pada menu 

Peraturan
Perundangan

Link ke aplikasi KRISNA 
Renja-KL

Alamat kontak Tim 
Pengelola e-Monev 

termasuk fitur chat online 
dapat ditemukan pada 

menu Kontak

Untuk masuk ke dalam
aplikasi, dapat melalui
menu Login e-Monev

Layanan klinik e-Monev tersedia sesuai
dengan kebutuhan dan permintaan, 

terutama pada masa pandemi ini



B. Login ke Aplikasi e-Monev

Aplikasi e-Monev dapat diakes pada alamat
e-monev.bappenas.go.id. Aplikasi e-Monev dapat berjalan baik

pada berbagai aplikasi browser,  namun kami menyarankan untuk
dapat menggunakan Google Chrome atau Mozilla Firefox. Pun 

demikian dengan beberapa fitur lain yang memerlukan konfirmasi
terkait akses dan security dimasing-masing browser

User mengklik menu 
login e-Monev 

dihalaman depan
aplikasi e-Monev

Setelahnya User akan
dihadapkan pada jendela
pilih tahun. User mohon

dapat memilih tahun 2021 
sesuai dengan tahun

pelaporan
User K8 dapat mengakses
emonev dengan format 
username dan password 

sebagai berikut : 
Username : K8_(kode satker)
Contoh : K8_345678
Password   : AYOPAKAIMASKER

PERHATIAN : User K8 DIHARAPKAN DAPAT MENGGANTI PASSWORD KETIKA PERTAMA KALI MASUK APLIKASI.
Layanan username dan password dapat menghubungi pengelola e-Monev atau melalui Biro Perencanaan masing-masing Kementerian/Lembaga





BAB 3
Halaman Beranda



A. Halaman Beranda Aplikasi e-Monev
Setelah melakukan login, User K8 akan dihadapkan pada halaman beranda e-Monev. Pada halaman beranda ini
User K8 dapat melakukan ubah password dan mengentri profil satuan kerja, yang akan ditampilkan pada dokumen
cetak laporan

Pada halaman beranda ini, User K8 akan disajikan daftar kelengkapan data pelaporan, baik di level komponen
maupun rincian output (RO) satker. RO Satker merupakan RO yang terdapat pada kertas kerja RKAKL 

1. Sembunyikan kolom menu
2. Menampilkan layer secara

penuh
3. Keluar aplikasi,ubah

password dan mengentri
profil satker (Menu Profil).

Kolom menu



B. Menu Aplikasi e-Monev
Pada aplikasi e-Monev User K8, terdapat menu-menu yang dapat digunakan baik untuk entri data (pelaporan)  dan 
pemanfaatan data. 

Menu di aplikasi e-Monev untuk User K8 dapat mengalami perubahan (minor) terkait pengembangan aplikasi dan 
penyempurnaan fitur. Setiap perubahan atas menu dan fitur tersebut akan diberitahukan melalui aplikasi e-Monev

1. Beranda, halaman depan yang akan tampil pertama kali setelah melakukan
login/masuk aplikasi

2. Dashboard, menampilkan data realisasi yang telah dientrikan dalam bentuk grafik
3. Pemantauan, menu yang akan digunakan setiap bulannya untuk melaporkan (entri

data) data realisasi hasil pemantauan di level komponen dan RO satker
4. Pratinjau, menampilkan data realisasi yang telah dientrikan. Pratinjau dapat

digunakan langsung untuk memperesentasikan progres/perkembangan pelaksanaan
pekerjaan baik di level komponen dan RO Satker

5. Cetak Laporan, data realisasi yang telah dilaporkan dapat disajikan dalam bentuk
laporan cetak, baik secara bulanan maupun triwulanan, dengan pendekatan parsial
(untuk masing-masing bulan dan triwulan) maupun kumulatif (kumulatif “hingga”, di 
masing-masing bulan dan triwulan)

6. Unduh excel, data realisasi disajikan dalam bentuk data tabular dalam format .xls
7. Management data, User K8 dapat melihat komponen yang dilaksanakan dan menjadi

obyek pelaporan. User K8 dapat menonaktifkan komponen apabila tidak
dilaksanakan atau terdapat pemotongan anggaran untuk keseluruhan satu
komponen dimaksud





BAB 4
Pelaporan/Entri Data 
Komponen



A. Menu Pemantauan
Pelaporan data realisasi hasil pemantauan yang dilakukan oleh User K8 dilakukan untuk komponen dan RO satker. 
Pada menu pemantauan , terdapat dua sub menu yaitu submenu Komponen dan submenu Rincian Output. 

Untuk seluruh menu pemantauan, setelah mengklik menu pemantauan, 
User K8 akan mendapati dua panel pada satu halaman. Panel atas berisi
informasi dan panel bawah berisi transaksi/obyek yang akan dipantau dan 
dilaporkan data realisasinya

1. Panel informasi

2. Panel transaksi

User K8 dapat
melakukan
entri data 
realisasi di 

level rincian
outut (RO) 

setelah
melengkapi
pelaporan

atas
komponen
terkait RO 
tersebut.



B. Pelaporan Data Realisasi Komponen (1)

Untuk menuju ke komponen yang 
akan menjadi obyek pelaporan, User 

K8 harus mengklik tanda plus atau
mengklik nomenklatur kegiatan, KRO 

dan RO

Sebagaimana
diketahui, 

volume 
komponen tidak
tersedia dalam

kertas kerja
RKAKL, maka

User K8 diminta
untuk

melengkapi
volume di 

masing-masing 
komponen



C. Pelaporan Data Realisasi Komponen (2)

• Sebelum menetapkan volume komponen, pahami dan pelajari
bagaimana komponen-komponen membentuk/berkontribusi pada 
pencapaian RO

• Bisa saja satu RO hanya terdiri dari satu komponen, namun dalam
banyak kasus, satu RO dibentuk oleh lebih dari satu komponen. 

• Contoh pada petunjuk teknis ini, satu RO memiliki 14 komponen

Relasi antara RO dan komponen dapat bervariasi sesuai dengan
karateristik maupun bisnis proses di masing-masing 

program/kegiatan/KRO/RO dan komponen

Secara garis besar, relasi antara RO dengan komponen tidak bisa
semata mata merupakan agregasi atau penjumlahan dari seluruh

komponen yang ada dalam RO tersebut.

Dapat dimungkinkan satu atau beberapa komponen merupakan
komponen yang mendukung langsung RO  (misal ditunjukkan dengan
satuan yang sama), sementara komponen yang lain bersifat dukungan

tidak langsung terhadap RO tersebut. 



D. Pelaporan Data Realisasi Komponen (3)

• Setelah mengklik
nomenklatur
komponen yang 
menjadi obyek
pelaporan, User K8 
akan diarahkan ke
halaman ini. 

• Pada halaman ini User 
K8 diminta
menetapkan volume 
komponen.

• Penetapan volume 
komponen dapat
merujuk pada RO (dan 
volumenya).

• Penetapan volume 
komponen dapat juga 
melihat kepada rincian
kertas kerja dan atau
berdasarkan bisnis
proses pelaksanaan
komponen tersebut.

Mohon dapat mengklik tombol simpan perubahan
setelah menetapkan volume komponen.

XXXXXXXX



E. Pelaporan Data Realisasi Komponen (4)
Setelah menetapkan volume komponen dan mengklik simpan perubahan, User K8 akan diarahkan ke panel 
berikutnya yaitu panel capaian bulanan. 

XXXXXXXX

• Untuk melakukan entri
data realisasi, User K8 
dapat mengklik tombol
berikut →

• Sementara apabila DIPA 
User K8 bukan berupa
DIPA 12 Bulan, User K8 
dapat mengklik tombol
berikut → untuk
menandai bahwa
pekerjaan belum
dilakukan tanpa harus
masuk ke halaman
realisasi.

• Tombol ini hanya
aktif sebelum pekerjaan
dimulai.



F. Pelaporan Data Realisasi Komponen (5)

• Setelah mengklik
tombol entri data        
User K8 akan diarahkan
ke halaman realisasi.

• Halaman realisasi terdiri
dari panel informasi dan 
panel transaksi (panel 
capaian komponen).

• Pada panel capaian
komponen, User 
diminta mengentri
capaian fisik komponen
secara parsial di masing-
masing bulan.

• Pendekatan dan tata 
cara entri data realisasi
dapat dilihat pada 
pedoman umum
aplikasi e-Monev.

Jika belum terdapat realisasi, maka dapat dientrikan nilai 0. Kemudian, setelah seluruh
target telah tercapai sebelum akhir tahun, maka pada bulan berikutnya hingga akhir

tahun tetap dientrikan capaian sebesar 0

XXXXXXXX



G. Pelaporan Data Realisasi Komponen (6)

• Data realisasi lain yang 
harus dientrikan dalam
aplikasi e-Monev adalah
realisasi anggaran.

• Realisasi anggaran yang 
dientrikan adalah hanya
realisasi sesuai bulannya

• Entri data dapat dilakukan
pula secara kumulatif
(pendekatan hingga bulan) 
di masing-masing bulan.

• Entri data realisasi
anggaran sesuai dengan
alokasi per jenis belanja. 

• Apabila terdapat lebih dari
satu jenis belanja, maka
entri data realisasi dilakukan
sesuai dengan jenis belanja
tersebut.

• Selain sesuai dengan jenis belanja, entri atas realisasi anggaran juga dilakukan
berdasarkan sumber pembiayaannya. 

• Apabila alokasi anggaran berasal dari beberapa sumber pembiayaan, maka
realisasi dientrikan atas seluruh sumber pembiayaan tersebut.

• Jika realisasi anggaran telah mencapai 100 persen sebelum akhir tahun, maka
pada bulan berikutnya hingga akhir tahun tetap dientrikan nilai realisasi sebesar 0.

xxx.xxx.xxx

xxx.xxx.xxx



H. Pelaporan Data Realisasi Komponen (7)

• Selain realisasi fisik dan 
realisasi anggaran, User K8 
juga diminta untuk
mengentri perkembangan
pelaksanaan kegiatan

• Perkembangan pelaksanaan
kegiatan dituangkan dalam
status pelaksanaan yang 
terdiri dari Perencanaan, 
Persiapan, Pelaksanaan dan 
Selesai

• Setelah memilih status 
pelaksanaan sesuai
bulannya, User K8 diminta
mengentri perkembangan
pelaksanaan dalam
persentase sesuai dengan
koridor yang ada.

• Setelah itu, User K8 juga 
diminta untuk melengkapi
keterangan status 
pelaksanaan di masing-
masing bulannya.

• Pemilihan koridor status pelaksanaan
dapat merujuk pada Pedoman Umum
aplikasi e-Monev

• Catatan untuk pekerjaan Swakelola, 
disarankan untuk tidak memilih status 
pelaksanaan “Perencanaan”.

• Sementara itu terkait status pemanfaatan, belum atau sudah dimanfaatkan, 
mohon User K8 dapat memperhatikan bisnis proses dan karateristik komponen
dimaksud. 

• Status pemanfaatan merupakan indikasi pemanfaatan
• Apabila sebagian dari target telah tercapai dan telah dimanfaatkan pada bulan

tertentu, maka status pemanfaatan adalah dimanfaatkan hingga akhir tahun
• Untuk komponen ‘’layanan generik’’, maka status pemanfaatan adalah

dimanfaatkan dari awal hingga akhir tahun (Januari hingga Desember).



I. Pelaporan Data Realisasi Komponen (8)

• Entri data selanjutnya yang 
tidak kalah penting adalah
permasalahan.

• Data permasalahan
nantinya akan dapat
menjadi entri poin yang 
paling mudah untuk
melakukan pengendalian
pelaksanaan rencana.

• User K8 dapat memilih
lebih dari satu kategori
permasalahan dan 
kemudian menuliskan
rincian/catatan
permasalahan yang 
dihadapi dalam
pelaksanaan pekerjaan
komponen dimaksud pada 
kolom keterangan.

• Terdapat 11 kategori permasalahan
• User K8 dapat memiih lebih dari satu

masalah dengan mengklik tombol ctrl 
pada keyboard.



J. Pelaporan Data Realisasi Komponen (9)

• Entri data terakhir pada 
pelaporan komponen
adalah bukti pendukung. 

• Bukti pendukung ini
melengkapi data realisasi
yang telah dilaporkan.

• Saat ini bukti pendukung
masih bersifat opsional.

• Namun apabila
Kementerian/Lembaga 
bermaksud untuk
menjadikannya mandatory 
untuk pelaporan dilingkup
pekerjaannya, maka
Kementerian/Lembaga 
tersebut dapat
menghubungi Tim 
Pengelola Aplikasi e-Monev.  

Entri data bukti dukung dapat dilakukan dengan cara: 
1. Unggah bukti dukung dapat berupa file dokumen (maks 3 MB).
2. Mencantumkan tautan (URL) dari alamat web dimana bukti dukung berupa

foto atau video tersebut disimpan dan dapat ditampilkan.

• Setelah seluruh data telah dientrikan, maka User K8 dapat
menyelesaikan pelaporan dengan mengklik tombol simpan.

• Entri data realisasi komponen dilakukan setiap bulan sepanjang tahun
berjalan.

• Apabila terdapat lebih dari 1 komponen pada 1 RO atau pada satker
tertentu, maka seluruh komponen wajib dientrikan data realisasinya, 
setiap bulan sepanjang tahun berjalan.





BAB 5
Pelaporan/Entri Data 
Rincian Output



A. Pelaporan Data Realisasi Rincian Output (1)
Pelaporan data realisasi kedua yang harus dilakukan oleh User K8 adalah pelaporan data realisasi rincian output (RO). 
Pelaporan RO  ini merupakan hal yang baru di tahun 2021. Sebagai informasi, User K8 harus melengkapi seluruh
realisasi komponen di bawah RO tersebut untuk dapat mengentri realisasi RO di setiap bulannya.

• Untuk menuju ke Rincian Output yang akan menjadi
obyek pelaporan, User K8 harus mengklik tanda plus 
atau mengklik nomenklatur kegiatan dan KRO.



B. Pelaporan Data Realisasi Rincian Output (2)
Setelah mengklik nomenklatur

rincian output (RO), User K8 
akan diarahkan ke halaman

yang terdiri dari 3 panel, yakni
panel informasi, panel 

informasi spesifik RO dan 
panel transaksi/capaian.

Pada panel informasi spesifik
RO, terdapat informasi

perkembangan progress 
pekerjaan yang merupakan

akumulasi dari level 
komponen di bawah RO 

tersebut.

1. Panel informasi

2. Panel informasi
Spesifik RO  

3. Panel Transaksi/ 
capaian

• Untuk menuju halaman
realisasi, atau melakukan
update/edit data realisasi,  
User K8 dapat mengklik
tombol

• Untuk menghapus data di 
masing-masing bulan dapat
mengklik tombol

xxx.xxx.xxx

xxx.xxx.xxx

xxx.xxx.xxx



B. Pelaporan Data Realisasi Rincian Output (3)
• Setelah mengklik tombol

User K8 akan diarahkan ke
halaman realisasi sebagai
berikut.

• Pada halaman ini, User K8 
wajib melakukan entri data 
realisasi RO satker sesuai
dengan capaiannya di masing-
masing bulan. 

• Informasi progress pelaksanaan
dan realisasi anggaran di level 
komponen dapat digunakan
oleh User K8 sebagai
panduan/rujukan untuk
menetapkan realisasi RO.

Setelah melakukan entri data, 
Mohon agar User K8 dapat
mengkilk tombol simpan

perubahan yang ada di kiri bawah
layar.xxx.xxx.xxx

xxx.xxx.xxx



BAB 6
Fitur Penunjang



A. Dashboard

Menu Dashboard 
adalah fitur baru

pada aplikasi
e-Monev 2021

Dashboard adalah
penyajian data 

secara grafik (bukan
tabular)

Kedepannya fitur ini
akan disempurnakan
untuk memberikan

informasi yang lebih
baik bagi User K8



B. Pratinjau
• Menu Pratinjau

terdiri dari
pratinjau
komponen dan 
pratinjau rincian
output 

• User K8 dapat
memanfaatkan
fitur pratinjau
ini untuk
melihat
progress/ 
perkembangan
pekerjaan dari
waktu ke waktu

• Data disajikan
baik secara
parsial dan 
kumulatif di 
masing-masing 
bulannya.

xxx.xxx.xxx

xxx.xxx.xxx xxx.xxx.xxx



C. Cetak Laporan

• User K8 dapat
mencetak
laporan data 
realisasi
komponen dan 
rincian output.

• Laporan data 
realisasi
tersebut
berisikan data 
yang telah
dientrikan oleh 
satker yang 
bersangkutan.

• User K8 dapat
mencetak
laporan sesuai
dengan
kebutuhan.

• Laporan dapat dicetak untuk masing-masing bulan dan triwulan.
• Data dalam laporan yang akan dicetak dapat dipilih berdasarkan perhitungan parsial maupun

kumulatif.
• Perhitungan parsial merujuk pada data realisasi di masing-masing bulan dan triwulan.
• Sementara perhitungan kumulatif merupakan akumulasi data realisasi hingga bulan atau

hingga triwulan tertentu.
• Untuk dapat melengkapi laporan dengan verifikasi pimpinan, User K8 dapat melengkapi profil

pimpinan pada menu profil



D. Contoh Laporan Yang Dapat Dicetak

Nama pimpinan
satker/OPD dapat
ditampilkan secara
otomatis pada 
laporan cetak. 
Lengkapi data ini
pada Menu Profil

xxx.xxx xxx.xxx

xxx.xxx xxx.xxx

xxx.xxx

xxx.xxx

xxx.xxx xxx.xxx



E. Unduh Excel

• Selain cetak
laporan, User K8 
juga dapat
mengunduh data 
dalam bentuk
tabular dalam
format .xls

• Data dapat
diunduh setiap
bulannya.

Tahun Ang.

Satker.

K/L.

UK Eselon 1.

Report Date.

Alokasi Realisasi Realisasi (Kumulatif)

Sekretariat Badan Karantina Pertanian 1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina PertanianEAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal211 Layanan Perencanaan Sekretariat Badan Layanan 1,00 1,00 1,00 107.000.000,00 6.376.690,00 6.376.690,00

UPT Operasional (Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian)1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina PertanianEAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal313 Layanan Perbendaharaan Internal UPT OperasionalLayanan 1,00 1,00 1,00 69.000.000,00 12.760.000,00 12.760.000,00

UPT Operasional (Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian)1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina PertanianEAB Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal323 Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara UPT OPerasionalLayanan 1,00 0,00 0,00 33.100.000,00 0,00 0,00

UPT Operasional (Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian)1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina PertanianEAL Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal234 Layanan Pemantauan dan Evaluasi UPT OperasionalLaporan 1,00 0,00 0,00 150.095.000,00 0,00 0,00

UPT Operasional (Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian)1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina PertanianEAC Layanan Umum 513 Layanan Kearsipan dan Ketatausahaan UPT OperasionalLayanan 1,00 1,00 1,00 75.000.000,00 7.200.000,00 7.200.000,00

UPT Operasional (Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian)1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina PertanianEAC Layanan Umum 523 Layanan Kerumahtanggaan UPT Operasional Layanan 1,00 1,00 1,00 115.545.000,00 34.820.000,00 37.145.000,00

Sekretariat Badan Karantina Pertanian 1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina PertanianEAD Layanan Sarana Internal 611 Layanan Sarana Internal Sekretariat Badan unit 1,00 0,00 1,00 273.000.000,00 0,00 273.000.000,00

UPT Operasional (Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian)1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina PertanianEAD Layanan Sarana Internal 631 Layanan Sarana Internal UPT Operasional unit 297,00 0,00 55,00 880.152.000,00 0,00 470.123.440,00

UPT Operasional (Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian)1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina PertanianEAE Layanan Prasarana Internal 731 Layanan Prasarana Internal UPT Operasional unit 209,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

UPT Operasional (Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian)1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina PertanianEAA Layanan Perkantoran 120 Layanan Perkantoran UPT Operasional Layanan 1,00 1,00 2,00 13.410.246.000,00 1.034.994.561,00 2.445.623.663,00

UPT Operasional (Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian)1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina PertanianEAI Layanan Kehumasan dan Protokoler741 Layanan Humas dan Informasi UPT Operasional Layanan 1,00 0,00 0,00 12.300.000,00 0,00 0,00

UPT Operasional (Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian)1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina PertanianEAH Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal534 Layanan Reformasi Birokrasi UPT Operasional Layanan 1,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00

UPT Operasional (Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian)1821 Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya pada Badan Karantina PertanianEAF Layanan SDM 533 Layanan Manajemen SDM UPT Operasional orang 1,00 0,00 0,00 273.000.000,00 0,00 0,00

UPT Operasional (Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Pertanian)4586 Penyelenggaraan Karantina Pertanian PDC Sertifikasi Produk 500 Sertifikasi Karantina Pertanian produk 34.989,00 5.549,00 8.763,00 3.530.606.000,00 309.394.950,00 595.592.950,00

Anggaran

: 2021-Apr-07 14:06:10

UK. Eselon 2 Kode Kegiatan Nama Kegiatan Kode KRO Nama KRO Kode Rincian Output Nama Rincian Output Satuan Volume Realisasi Fisik Realisasi Fisik (Kumulatif)

LAPORAN CAPAIAN KOMPONEN

: 2021

: 237352 - BALAI KARANTINA PERTANIAN KELAS I SEMARANG

: 018 - KEMENTERIAN PERTANIAN

: 12 - Badan Karantina Pertanian
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F. Management Data
• Management data 

adalah fitur baru yang 
dapat digunakan User 
K8 untuk memeriksa
komponen-komponen
yang dilaksanakan oleh 
satker tersebut.

• Fitur ini merupakan
penyempurnaan dari
fitur terdahulu, yakni
fitur ON dan OFF 
komponen.

• Mohon dapat
menggunakan fitur ini
dengan bijaksana, 
kesalahan dalam
penggunaan fitur ini
berakibat hilangnya
data realisasi yang 
telah dientrikan.

Status Y.aktif pada tombol berwarna hijau dapat diklik untuk menjadikannya non aktif pastikan hanya komponen
yang sudah tidak dilaksanakan atau komponen yang alokasinya menjadi nol setelah refocusing/revisi anggaran
yang akan di non aktifkan.
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