PANDUAN RINGKAS PENGOPERASIAN APLIKASI MONEV KINERJA PENGANGGARAN

Aplikasi Monev Kinerja Penganggaran terdiri atas 3 layar, yaitu:
1. Layer satker, diperuntukkan bagi user di tingkat satker;
2. Layer eselon I, diperuntukkan bagi user di tingkat eselon I atau penanggung jawab program;
3. Layer K/L, diperuntukkan bagi user di tingkat K/L.
Banyak fitur yang bisa diakses dalam aplikasi monev ini sebagai alat bantu untuk melakukan analisis
dan evaluasi pelaksanaan RKA-K/L, namun panduan ini akan difokuskan pada menu “Entri Data” yang
berfungsi untuk memasukkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam evaluasi RKA-K/L.

LOGIN (AKSES KE APLIKASI)
Untuk dapat akses ke aplikasi monev kinerja penganggaran, lakukan login dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
Langkah 1 :

Buka browser dan masukkan alamat: monev.anggaran.depkeu.go.id, maka akan muncul
tampilan sebagai berikut:

Langkah 2 :

Pilih tahun anggaran, kemudian muncul tampilan:

Langkah 3 :

Masukkan username dan password.

Setelah berhasil login, menu yang ada dalam aplikasi meliputi: Dashboard, Entri Data, Monitoring,
Laporan, Logic Model, Business Intelligence (BI), Roadmap EKP, Informasi, dan Ubah Password. Khusus
menu Logic Model dan Business Intelligence (BI) hanya terdapat pada layer Eselon I dan K/L. Tampilan
awal aplikasi adalah sebagai berikut:

TATA CARA PENGISIAN DATA DAN INFORMASI
Mekanisme Pengisian Data Pada Layer Satker
Pengisian data di layer satker adalah pengisian realisasi capaian output.
Untuk mengisi realisasi capaian output tersebut, langkahnya adalah:
Langkah 1:

Klik menu Entri Data >> Entri Realisasi Output, selanjutnya akan muncul Program dan
Kegiatan yang terdapat pada satker berkenaan seperti tampilan berikut:

Langkah 2:

Pilih kegiatan yang akan diisi capaian outputnya dengan meng-klik nama Kegiatan
berkenaan, yang selanjutnya akan muncul tampilan sebagai berikut:

Langkah 3:

Isi volume realisasi output yang telah dicapai.

a. Apabila suatu output telah selesai seluruhnya, isikan di kolom “Realisasi (Volume)”.
Misalnya: target 5 dan telah selesai 4, maka isikan pada kolom dimaksud angka 4.
b. Apabila suatu output belum selesai namun realisasi anggaran sudah ada, maka isikan
capaian progress-nya di kolom “Progres (%). Misalnya:
• Apabila target output 5 dan yang telah selesai 4, sementara sisanya sudah mencapai
50%, maka isikan pada kolom progres: [(4x100%)+(1x50%)]/5=90%.
c. Isikan keterangan atau penjelasan apabila diperlukan di kolom “Keterangan”.
Penjelasan yang diisi bisa berupa penjelasan terkait capaian output dimaksud ataupun
bisa pula berisi hambatan/kendala dan permasalahan lain yang ditemui terkait
pencapaian output dimaksud.
Langkah 4:

Klik tombol “Simpan”. Lakukan proses yang sama untuk mengisi capaian output yang
lain.

Pengisian data tersebut dapat dilakukan setiap saat sepanjang ada realisasi capaian output. Jadi periode
pengisiannya tidak perlu menunggu semesteran atau triwulanan. Setiap kali ada perkembangan realisasi
capaian output, lakukan langkah yang sama seperti di atas dan replace (timpa) data sebelumnya dengan
data baru.

Khusus pada setiap akhir Februari, akan aktif tombol “Proses”. Menu ini untuk mengkonfirmasi bahwa
seluruh realisasi pencapaian output selama satu tahun telah dilaksanakan. Dengan meng-klik tombol
“Proses” tersebut, maka satker tidak dapat lagi melakukan editing terhadap isian realisasi output,
kecuali eselon I tidak mengesahkan isian tersebut. Tombol “Proses” terletak pada bagian kanan bawah
disamping tombol “Simpan” seperti terlihat pada tampilan berikut:

MEKANISME PENGISIAN DATA PADA LAYER UNIT ESELON I
Proses yang perlu dilakukan di layer Eselon I adalah pengesahan atas capaian output yang diisi oleh
setiap satker dan pengisian informasi analisis & rekomendasi.

Proses Pengesahan Atas Capaian Output
Proses ini dilakukan sekali setiap tahun; biasanya dilakukan pada setiap akhir Februari. Sebelum waktu
tersebut, menu pengesahan tidak diaktifkan. Pengesahan ini berfungsi sebagai alat konsolidasi akhir atas
capaian output tahun sebelumnya. Capaian output yang telah disahkan mengandung pengertian bahwa
isian realisasi capaian output yang dilakukan oleh setiap satker dianggap sudah final. Dengan demikian,
satker tidak bisa lagi mengubah data realisasi capaian outputnya.
Untuk mengesahkan realisasi capaian output tersebut, langkahnya adalah:
Langkah 1:

Pastikan login pada layer eselon I, selanjutnya klik menu Entri Data >> Entri Realisasi
Output, selanjutnya akan muncul Program dan Kegiatan yang terdapat pada eselon I
berkenaan seperti tampilan berikut:

Langkah 2:

Pilih opsi “Disahkan” atau “Tidak Disahkan”. Apabila dipilih opsi “Disahkan”, maka satker
tidak bisa lagi mengubah data realisasi outputnya, sementara apabila dipilih opsi “Tidak
Disahkan”, maka satker bisa melakukan editing atas capaian outputnya.

Langkah 3:

Klik Proses, maka proses pengesahan selesai.

Proses Pengisian Analisis & Rekomendasi
Menu ini disediakan untuk menyampaikan berbagai informasi atas evaluasi yang telah dilakukan,
khususnya informasi mengenai hambatan, faktor pendukung, dan rekomendasi.
Untuk mengisi analisis & rekomendasi ini langkah yang dilakukan sebagai berikut:
Langkah 1:
Langkah 2:

Pastikan login pada layer eselon I, selanjutnya klik menu Entri Data >> Analisis &
Rekomendasi.
Pilih program yang sesuai sampai muncul 5 (lima) pertanyaan sebagai berikut:
A. Pencapaian Kinerja (analisis terhadap pencapaian kinerja)
1. Apakah terdapat hambatan/kesulitan dalam pencapaian kinerja? Beri Penjelasan!
2. Apa saja faktor pendukung dalam pencapaian kinerja?
3. Apa rekomendasi anda untuk peningkatan pencapaian kinerja?
B. Proses Evaluasi (hambatan/masukan terhadap pelaksanaan evaluasinya)
1. Apakah terdapat hambatan/kesulitan dalam proses evaluasi? Beri Penjelasan!
2. Apa saran/masukan Anda untuk perbaikan sistem evaluasi kinerja (termasuk
aplikasi) ini?
Tampilan pertanyaan tersebut seperti berikut:

Langkah 3:

Isilah informasi atas pertanyaan-pertanyaan tersebut secara singkat, padat, dan jelas.

Langkah 4:

Klik “Kirim”.

Dengan melakukan pengisian pada menu “Analisis & Rekomendasi” di atas, maka eselon I sudah
dianggap menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam PMK No. 249/PMK.02/2011 sehingga
tidak diperlukan lagi penyampaian laporan berbentuk fisik ke Ditjen Anggaran, Kementerian Keuangan.

MEKANISME PENGISIAN DATA PADA LAYER K/L
Proses yang perlu dilakukan di layer Eselon I adalah pengesahan atas capaian output. Periode waktu
dan langkah pengoperasiannya sama dengan pengoperasian pada layer Eselon I.

