
  
 

 

 

 

 

 

 

KEPUTUSAN MENTERI  
DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA 
 

NOMOR 50 TAHUN 2016 

 
TENTANG 

 

    PEDOMAN PELAPORAN BERBASIS ONLINE SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG 

PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI  
 
MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektivitas, 
akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana 

tugas pembantuan bidang Penyiapan Kawasan dan 
Pembangunan Permukiman Transmigrasi, maka dipandang 
perlu pelaporan program dan anggaran tugas pembantuan 

berbasis online; 
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang 
Pedoman Pelaporan Berbasis Online Satuan Kerja Perangkat 

Daerah dalam Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Bidang 
Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi; 
 

Mengingat  :  1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 tentang Perubahan 
atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang 

Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2009 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5050); 
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5507) sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah 

Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
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Nomor 58 dan Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5679); 

3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, 
Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 3737); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4816, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2014 tentang 

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1997 tentang 
Ketransmigrasian sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2009 Tentang Perubahan 

Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1997 Tentang 
Ketransmigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5497);  

6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2015 tentang 

Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan 
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2015 Nomor 13; 
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor  248/PMK.07/2010 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 

156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan; 

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 6 tahun 2015 tentang Organisasi 
dan Tata Kerja Kementrian Desa, Pembangunan Daerah 

Tertinggal, dan Transmigrasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 463); 

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pedoman 
Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian dan Pelaporan 

Program dan Anggaran (Berita Republik Indonesia Tahun 
2015 Nomor 1077); 

 

         MEMUTUSKAN: 
Menetapkan:  KEPUTUSAN MENTERI DESA, PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI TENTANG PEDOMAN 

PELAPORAN BERBASIS ONLINE SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN 

BIDANG PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN 
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI. 

 

KESATU : Menetapkan pedoman pelaporan berbasis online satuan kerja 
perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam 

pengelolaan dana tugas pembantuan bidang penyiapan kawasan 
dan pembangunan permukiman transmigrasi sebagaimana 
tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Keputusan Menteri ini. 
KEDUA : Petunjuk pengisian laporan berbasis online pengelolaan dana 

tugas pembantuan pada satuan kerja perangkat daerah provinsi 
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dan kabupaten/kota bidang penyiapan kawasan dan 
pembangunan pemukiman transmigrasi tercantum dalam 

lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan Menteri ini. 

KETIGA : Pedoman pelaporan berbasis online sebagaimana dimaksud 

dalam Diktum KESATU bertujuan untuk meningkatkan tertib 
administrasi, efektifitas dan efisiensi (real time), transparansi, 

serta akuntabilitas pelaksaan tugas pembantuan pada satuan 
kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota.  

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila 

dikemudian hari terdapat kekeliruan dari keputusan ini akan 
diperbaiki sebagaimana mestinya. 

 
 

Ditetapkan  di Jakarta 

pada tanggal 22 Juli 2016         
 

MENTERI DESA, 
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL,DAN 

TRANSMIGRASI 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

ttd. 
 

MARWAN  JAFAR 
 
 

Tembusan disampaikan kepada Yth: 
1. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi; 

2. Inspektorat Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi; 

3. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 
Transmigrasi; 

4. Direktur Jenderal Pengembangan Kawasan Transmigrasi; 

5. Direktur Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal; 
6. Direktur Jenderal Pengembangan Daerah Tertentu; 

7. Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa; 
8. Direktur Jenderal Pembangunan Kawasan Perdesaan; 
9. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan, dan 

Informasi; 
10. Kepala Dinas yang menangani urusan ketransmigrasian provinsi; 
11. Kepala Dinas yang menangani urusan ketransmigrasian kabupaten/kota; 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

Salinan sesuai aslinya 
Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 

dan Transmigrasi 
Kepala Biro Hukum, Organisasi, 

dan Tata Laksana 

 
Eko Bambang Riadi 
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LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN MENTERI DESA, 

PEMBANGUNAN DAERAH 
TERTINGGAL, DAN TRANSMIGRASI  
NOMOR 50 TAHUN 2016 

TENTANG  
PEDOMAN PELAPORAN BERBASIS 
ONLINE SATUAN KERJA 

PERANGKAT DAERAH DALAM 
PENGELOLAAN DANA TUGAS 

PEMBANTUAN BIDANG PENYIAPAN 
KAWASAN DAN PEMBANGUNAN 
PERMUKIMAN TRANSMIGRASI  

 

 
PEDOMAN PELAPORAN BERBASIS ONLINE SATUAN KERJA PERANGKAT 
DAERAH DALAM PENGELOLAAN DANA TUGAS PEMBANTUAN BIDANG 

PENYIAPAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN PERMUKIMAN TRANSMIGRASI 
 

I. Latar Belakang 

Dalam penyelenggaraan transmigrasi, Direktorat Jenderal Penyiapan 
Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi mempunyai tugas 
menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang 

penyiapan kawasan dan pembangunan permukiman transmigrasi. Dalam 
melaksanakan tugas dan fungsinya, Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan 
dan Pembangunan Permukiman dan Transmigrasi didukung alokasi 

anggaran tugas pembantuan yang bertujuan untuk memperlancar 
pelaksanaan tugas dan penyelesaian permasalahan, serta membantu 

penyelenggaraan pemerintahan, dan pengembangan pembangunan bagi 
daerah dan desa. 

Selama ini sistem pelaporan pengelolaan dana tugas pembantuan masih 

bersifat manual, tidak tepat waktu, kurangnya kualitas, serta belum 
didukung dengan peraturan yang memadai. Pedoman pelaporan ini  

merupakan acuan bagi satuan kerja perangkat daerah provinsi dan 
kabupaten/kota dalam penyusunan laporan dan pengelolaan dana tugas 
pembantuan dalam rangka meningkatkan kinerja satuan kerja perangkat 

daerah untuk meningkatkan tertib administrasi, efektifitas dan efisiensi (real 
time), transparansi, serta akuntabilitas pelaksaan tugas pembantuan pada 

satuan kerja perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota. 
 

II. Pengertian Umum 

1. Pedoman Pelaporan adalah ketentuan yang mengatur jenis, materi, dan 
waktu penyampaian laporan, koordinator serta penanggung jawab 

laporan yang menjadi kewajiban unit kerja daerah. 
2. Pelaporan adalah jenis naskah dinas yang disampaikan sebagai 

pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan pada 

periode waktu tertentu atau sewaktu-waktu. 
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, 

adalah organisasi/lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung 

jawab terhadap pelaksanaan dekonsentrasi/tugas pembantuan didaerah 
provinsi/kabupaten/kota. 

4. Laporan Pelaksanaan Tugas adalah jenis naskah dinas yang dibuat oleh 
pimpinan SKPD/Instansi provinsi dan SKPD/instansi kabupaten/kota 
yang melaksanakan tugas pembantuan Bidang Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi. 
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5. Penanggung jawab laporan adalah kepala SKPD provinsi dan 
kabupaten/kota yang berkewajiban untuk melaporkan hasil pelaksanaan 

tugas dilingkungan unit kerjanya. 
6. Koordinator penyusun laporan adalah pejabat yang karena tugas dan 

fungsinya berkewajiban dan bertanggungjawab melakukan koordinasi, 

integrasi dan sinkronisasi dengan sub unit kerja dilingkungan unit 
kerjanya atau unit kerja terkait. 

7. SKPD/Instansi Provinsi adalah SKPD/Instansi yang lingkup tugas dan 

tanggungjawabnya dibidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 
Permukiman Transmigrasi diprovinsi yang bersangkutan. 

8. SKPD/Instansi Kabupaten/kota adalah SKPD/Instansi yang lingkup 
tugas dan tanggungjawabnya di bidang Penyiapan Kawasan dan 
Pembangunan Permukiman Transmigrasi dikabupaten/kota yang 

bersangkutan; 
9. Menteri adalah Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 

Transmigrasi; 

10. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah 
dan/atau desa, dari pemerintah provinsi kepada kabupaten, atau kota 

dan/atau desa, serta dari pemerintah kabupaten, atau kota kepada desa 
untuk melaksanakan tugas tertentu dengan kewajiban melaporkan dan 
mempertanggungjawabkan pelaksanaannya kepada yang menugaskan. 

11. Dana Tugas Pembantuan adalah dana yang berasal dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang dilaksanakan oleh daerah dan 

desa yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka 
pelaksanaan tugas pembantuan. 
 

III. Maksud dan Tujuan  
1. Maksud Pedoman Pelaporan Berbasis Online ini adalah sebagai acuan 

dalam rangka penyusunan laporan oleh SKPD Provinsi, dan SKPD 
Kabupaten/Kota; 

2. Tujuan ditetapkannya pedoman pelaporan berbasis online ini : 

a. untuk meningkatkan tertib administrasi, efektif, efisien, transparan, 
dan akuntabel dalam pengelolaan dana tugas pembantuan; 

b. bahan pengendalian bagi kementerian dalam pengendalian 
pelaksanaan Tugas Pembantuan pada SKPD provinsi dan 
Kabupaten/Kota; 

c. untuk meningkatkan kinerja SKPD penerima dana tugas 
pembantuan. 

 

IV. Ruang Lingkup 
1. Ruang Lingkup Pedoman Pelaporan SKPD dalam pengelolaan dana 

Pelaksana Tugas Pembantuan Bidang Penyiapan Kawasan dan 
Pembangunan Permukiman Transmigrasi,  meliputi kegiatan : 
a. Dukungan Manajemen dan Teknis Lainnya Ditjen PKP2Trans;  

b. Pembinaan Bina Potensi Kawasan Transmigrasi;  
c. Perencanaan Pembangunan dan Pengembangan Kawasan 

Transmigrasi;  
d. Penyediaan Tanah Transmigrasi; 
e. Pembangunan Permukiman Transmigrasi; dan 

f. Penataan Persebaran Penduduk. 
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V. Pelaporan  
1. Jenis Pelaporan 

a. Jenis pelaporan meliputi laporan pengelolaan dana tugas 
pembantuan pada SKPD provinsi dan Kabupaten/Kota;  

b. Laporan pengelolaan dana tugas pembantuan sebagaimana 

dimaksud pada angka 1: 
1) Laporan  Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan SKPD Provinsi; dan 
2) Laporan  Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan SKPD 

Kabupaten/Kota. 
 

2. Materi  
a. Materi laporan pengelolaan dana tugas pembantuan meliputi:  

1) laporan realisasi fisik dan keuangan program Penyiapan Kawasan 

dan pembangunan permukiman transmigrasi.  
2) Rencana Umum Paket Pengadaan Barang dan Jasa Program 

Penyiapan Kawasan dan pembangunan permukiman 

transmigrasi.  
3) progres Pengadaan Barang dan Jasa Program Penyiapan Kawasan 

dan pembangunan permukiman transmigrasi. 
b. Materi laporan pengelolaan dana tugas pembantuan merupakan input 

data dalam aplikasi laporan berbasis online. 
 

3. Waktu Penyampaian Laporan 

a. Penyampaian data elektronik (input data) sistem pelaporan 
pengelolaan dana tugas pembantuan pada SKPD provinsi dan 

Kabupaten/Kota dilaksanakan secara real-time. 
b. Dalam hal SKPD secara sengaja dan/atau lalai dalam menyampaikan 

laporan, dapat dikenakan sanksi berupa: 

1) penundaan pencairan dana tugas pembantuan untuk triwulan 
berikutnya; atau 

2) penghentian alokasi dana tugas pembantuan untuk tahun 
anggaran berikutnya. 

c. Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak 

membebaskan SKPD dari kewajiban menyampaikan laporan 
pengelolaan dana tugas pembantuan. 

d. tata cara pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf b 

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 
4. Penanggung Jawab dan Pelaksana 

a. Penanggung jawab validasi data laporan SKPD provinsi dan 
kabupaten/kota adalah Kepala SKPD Provinsi dan Kabupaten/Kota 
yang melaksanakan tugas dibidang Penyiapan Kawasan dan 

Pembangunan Permukiman Transmigrasi. 
b. Pelaksana input data laporan SKPD provinsi dan kabupaten/kota 

adalah pegawai/petugas yang ditetapkan oleh Kepala SKPD provinsi 
dan kabupaten/kota. 
 

VI. Monitoring dan Evaluasi 
1. Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman 

Transmigrasi melaksanakan monitoring dan evaluasi validasi laporan 
dan tingkat kepatuhan dalam penyampaian laporan Berbasis Online 
Satuan Kerja Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Dana Tugas 

Pembantuan Bidang Penyiapan Kawasan dan Pembangunan 
Permukiman Transmigrasi. 

2. Hasil montoring dan evaluasi validasi sebagaimana dimaksud pada 
angka 1 disampaikan oleh Direktur Jenderal Penyiapan Kawasan dan 
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Pembangunan Permukiman Transmigrasi sebagai penanggung jawab 
program kepada Menteri sebagai Pengguna Anggaran. 

 

MENTERI DESA, 
PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL, DAN 
TRANSMIGRASI 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
ttd. 

 
MARWAN  JAFAR 
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Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, 
dan Transmigrasi 

Kepala Biro Hukum, Organisasi, 

dan Tata Laksana 

 
Eko Bambang Riadi 
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1 PENDAHULUAN 
 

Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada Daerah dan /atau desa atau 
sebutan lain dengan kewajiban melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaannya 
kepada yang menugaskan  

Dana Tugas Pembantuan merupakan bagian anggaran kementerian negara/lembaga yang 
dialokasikan berdasarkan rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga. 
Pendanaan dalam rangka Tugas Pembantuan dilaksanakan setelah adanya penugasan 
Pemerintah melalui kementerian negara/lembaga kepada Kepala Daerah.  

Pengaturan Dana Tugas Pembantuan bertujuan untuk menjamin tersedianya dana bagi 
pelaksanaan kewenangan Pemerintah yang ditugaskan kepada daerah. Dengan demikian, 
pelaksanaan Tugas Pembantuan didanai oleh Pemerintah sesuai dengan penugasan yang 
diberikan. Kegiatan Tugas Pembantuan di Daerah dilaksanakan oleh SKPD yang ditetapkan oleh 
gubernur, bupati, atau walikota.  

Penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Tugas Pembantuan dilakukan secara terpisah dari 
penatausahaan keuangan dalam pelaksanaan Dekonsentrasi dan Desentralisasi.  

SKPD menyelenggarakan penatausahaan uang/barang dalam rangka Tugas Pembantuan secara 
tertib sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan menyampaikan laporan pelaksanaan 
kegiatan Tugas Pembantuan kepada kementerian yang menugaskan. 

Sejalan dengan hal tersebut diatas, kebutuhan akan sistem pelaporan yang sistematis, cepat 
dan akuntabel merupakan suatu keharusan. Terkait hal tersebut diperlukan buku manual 
sebagai acuan dalam penyelenggaraan e-pelaporan Dana Tugas Pembantuan bidang Penyiapan 
Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi (PKP2Trans) secara online. 

 

2 TUJUAN 
 

Untuk mewujudkan sistem pelaporan yang sistematis, cepat dan akuntabel yang dikembangkan 
dengan teknologi terkini, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
c.q. Direktorat Jenderal Penyiapan Kawasan dan Pembangunan Permukiman Transmigrasi 
(PKP2Trans) melakukan program perubahan dalam sistem pelaporan Dana Tugas Pembantuan 
yang semula dilakukan secara manual menjadi sistem pelaporan berbasis online sehingga 
diharapkan terdapat peningkatan kinerja pelaporan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). 

 

3 RUANG LINGKUP 
 

Buku manual Aplikasi e-Pelaporan PKP2Trans memberikan petunjuk tentang penyelenggaraan 
pelaporan Dana Tugas Pembantuan oleh SKPD secara online 
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4 SASARAN PENGGUNA 
 

a. DIREKTORAT JENDERAL PKP2TRANS 
b. Unit Kerja Eselon 2 Ditjen PKP2Trans 
c. SKPD Propinsi 
d. SKPD Kabupaten 

 

5 PENGERTIAN-PENGERTIAN 
 

a. Pengguna  adalah staf yang ditunjuk berdasarkan SK dari … sebagai pengguna 
aplikasi e-Pelaporan, yang bertugas untuk memasukkan data laporan kegiatan sesuai 
dengan Satker yang bersangkutan. 

b. Admin Satker adalah pengguna yang berhak melakukan update data kegiatan ke 
aplikasi e-Pelaporan yang nama nya akan di cetak sebagai penanda tangan Formulir 
POPK, PK01 dan PK02 

c. Operator adalah pengguna yang berhak melakukan update data kegiatan ke aplikasi 
e-Pelaporan  

d. SKPD / Satker adalah Satuan Kerja yang menyelenggarakan kegiatan yang dibiayai 
dari Dana Tugas Pembantuan PKP2Trans 

e. PPK adalah Pejabat Pembuat Komitmen 
f. RKA-K/L adalah aplikasi yang digunakan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja 

Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran 
g. PK01 adalah formulir  Progres Pengadaan Barang dan Jasa 
h. PK02 adalah formulir Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa 
i. POPK adalah formulir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 
j. POK (Petunjuk Operasional Kegiatan) adalah yang dokumen yang memuat uraian 

rencana kerja dan biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, disusun oleh 
Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai penjabaran lebih lanjut dari DIPA (Daftar 
Isian Pelaksanaan Anggaran) 
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6 PENGGUNAAN APLIKASI e-PELAPORAN 
 

Aplikasi e-Pelaporan Dana Tugas Pembantuan PKP2Trans merupakan aplikasi berbasis web yang 
dapat diakses menggunakan web browser yang umum digunakan saat ini seperti Internet 
Explorer, Google Chrome, Opera dan lain sebagainya. Akses terhadap aplikasi ini dapat 
dilakukan baik dari lingkungan internal jaringan PKP2Trans maupun melalui jaringan internet di 
daerah. 

Untuk dapat mengakses aplikasi e-pelaporan ini, masukkan alamat berikut ini di browser anda 
http://pkp2trans.kemendesa.go.id, yang kemudian dilanjutkan dengan memilih SI Pelaporan 
PKP2Trans di menu Link 

 

Aplikasi e-Pelaporan Dana Tugas Pembantuan PKP2Trans menggunakan data yang berasal dari 
RKAKL dan revisinya (POK & POK Revisi) sebagai basis data.  

Selanjutnya terkait kegiatan tersebut, SKPD melaporkan progres nya melalui: 

a. Formulir POPK untuk Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan 
b. Formulir PK01 untuk Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa 
c. Formulir PK02 untuk Progres Pengadaan Barang dan Jasa 
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6.1 Halaman Login 
 

Aplikasi e-Pelaporan Dana Tugas Pembantuan PKP2Trans memiliki menu yang disusun 
sedemikian rupa untuk memudahkan penggunanya dalam mengakses fungsi-fungsi yang ada. 
Struktur menu yang ada disesuaikan dengan otorisasi yang dimiliki masing-masing 
penggunanya. Sebagai tampilan awal, Aplikasi e-Pelaporan Dana Tugas Pembantuan PKP2Trans 
menampilkan layar login untuk otentikasi pengguna 

 

 

 Keterangan 

1. Text Box Username/NIP 

Diisi sesuai dengan Nomer Induk Pegawai (NIP) masing-masing user. 

2. Text Box Password 

Diisi sesuai dengan password user. 

3. Login 

Untuk masuk atau mulai menggunakan aplikasi, bila anda sudah mengisi user name/NIP dan 
Password maka klik tombol login. 
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Catatan:  

Untuk mendapatkan Username dan Password, silahkan mengirimkan SK penunjukan sebagai 
Pengguna Aplikasi kepada sekretariat PKP2Trans 
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6.2 Halaman Utama 
 

Setelah pengguna login ke aplikasi, maka yang akan tampil pertama kali adalah halaman utama.  

Disini pengguna akan menemukan beberapa informasi seperti Nama Pengguna dan Foto 
Pengguna di bagian kiri atas layar beserta informasi Nama Satker dari pengguna di bagian atas 
layar.  

 

 

 

Selain itu akan tampil beberapa menu yang disesuaikan secara otomatis dengan hak akses 
pengguna. 
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6.3 Mengelola Pengguna dan Satker 
 

6.3.1 Diagram Alir 
 

Berikut ini adalah diagram alur pengelolaan master pengguna dan satker aplikasi e-Pelaporan.  
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6.3.2 Membuat Pengguna Baru 
 

Sebelum dapat menggunakan aplikasi e-Pelaporan ini, maka staf yang ditunjuk harus terlebih 
dahulu di daftarkan ke aplikasi e-Pelaporan 

Proses pendaftaran ini meliputi pembuatan username, password dan penentuan hak akses 

 

Pilih menu Master -> Pengguna -> Membuat Pengguna Baru 

 

Maka akan muncul layar seperti di bawah ini: 

 

 

Keterangan 

1. Text Box Nama Lengkap 

Diisi sesuai dengan nama lengkap pengguna 

2. Text Box NIP 

Diisi sesuai dengan Nomer Induk Pegawai (NIP) pengguna 

3. Text Box Password 

Diisi dengan password yang diinginkan. Aplikasi secara default mengusulkan password yang bisa 
digunakan. Silahkan di copy & selanjutnya diinformasikan kepada pengguna 

4. Ceklist Level Pengguna 

Silahkan dipilih sesuai dengan level dari pengguna. Pilihan yang tersedia adalah: 

a. Superadmin 
b. Admin Satker 

Catatan: Pengguna yang memiliki level Admin Satker, secara otomatis nama dan NIP 
nya akan muncul sebagai penandatangan Formulir POPK, PK01 dan PK02  

c. Operator 
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5. Text Box SATKER 

Diisi dengan SATKER pengguna yang di daftarkan 

6. Foto 

Silahkan pilih file yang berisi foto pengguna dalam format jpeg atau png 

Selanjutnya klik tombol untuk menyimpan perubahan. Klik tombol  untuk 
membatalkan perubahan 
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6.3.3 Daftar Pengguna 
 

Pada menu ini, pengguna dengan hak akses superadmin dapat menampilkan daftar pengguna, 
merubah data pengguna, merubah hak akses pengguna dan menghapus pengguna dari aplikasi 
e-Pelaporan. 

Untuk menampilkan pengguna yang saat ini terdaftar di dalam aplikasi e-Pelaporan dapat 
dilakukan dengan mengakses menu berikut ini: 

 

Pilih menu Master -> Pengguna -> Daftar Pengguna 

 

Maka akan muncul layar seperti di bawah ini: 

 

 

 

Pada layar ini terdapat beberapa informasi diantaranya: 

a. Nama Pengguna 
b. NIP Pengguna 
c. Satker Pengguna 
d. Level hak akses pengguna 
e. Status pengguna apakah aktif atau tidak aktif 
f. Aksi untuk melakukan beberapa hal berikut ini: 

Melakukan perubahan terhadap data pengguna 

 Melakukan perubahan terhadap hak akses pengguna 

    Untuk me-nonaktifkan pengguna, sehingga tidak bisa login ke aplikasi 
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6.3.4 Mengubah Hak Akses Pengguna 
 

Perubahan hak Akses pengguna terhadap fitur dari aplikasi dapat dilakukan oleh admin dengan 
hak akses superadmin melalui menu berikut ini: 

 

Pilih menu Master -> Pengguna -> Daftar Pengguna  

Pada kolom aksi, pilih icon disebelah nama pengguna yang akan dirubah hak akses nya 

Maka selanjutnya akan tampil layar berikut ini: 

 

 

Silahkan di pilih hak akses yang akan di berikan kepada pengguna yang bersangkutan dengan 
memberikan ceklist disebelah kanan fitur. 

Selanjutnya klik tombol untuk menyimpan perubahan. Klik tombol  untuk 
membatalkan perubahan 
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6.3.5 Menonaktifkan Pengguna 
 

Untuk menonaktifkan pengguna dari aplikasi e-Pelaporan dapat dilakukan oleh admin dengan 
hak akses superadmin melalui menu berikut ini: 

 

Pilih menu Master -> Pengguna -> Daftar Pengguna  

Pada kolom aksi, pilih icon  disebelah nama pengguna yang akan dihapus.  

Catatan: Hanya pengguna yang belum pernah melakukan transaksi yang dapat di hapus dari 
aplikasi ini 

 

6.3.6 Merubah Data Pengguna 
 

Untuk mengubah pengguna pada aplikasi e-Pelaporan dapat dilakukan oleh admin dengan hak 
akses superuser melalui menu berikut ini: 

 

Pilih menu Master -> Pengguna -> Daftar Pengguna  

Pada kolom aksi, pilih icon  disebelah nama pengguna yang akan dirubah.  

Maka selanjutnya akan tampil layar berikut ini: 

 

 

Selanjutnya klik tombol untuk menyimpan perubahan. Klik tombol  untuk 
membatalkan perubahan 
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6.3.7 Menambah Satker Baru 
 

Untuk melakukan penambahan terhadap daftar Satker kedalam aplikasi e-Pelaporan, dapat 
dilakukan melalui menu berikut ini: 

Pilih menu Master -> Menambah SATKER Baru 

Maka selanjutnya akan tampil layar berikut ini: 

 

Keterangan 

1. Text Box Kode Satker 

Diisi sesuai dengan kode satker yang akan di tambahkan 

2. Text Box NIP 

Diisi sesuai dengan nama Satker yang akan di tambahkan 

3. Text Box Level Satker 

Diisi dengan salah satu dari pilihan berikut ini: 

a. Pusat 
b. Propinsi 
c. Kabupaten  

 
4. Text Box Satker Induk (Optional) 

Jika Satker baru yang ditambahkan merupakan Satker Kabupaten, maka pilih satker propinsi di 
mana satker baru tersebut berada. Kosongkan jika Satker baru yang ditambahkan merupakan 
Satker Propinsi atau Satker Pusat. Informasi ini berpengaruh terhadap data satker kabupaten 
yang dapat diakses oleh satker propinsi. 

Selanjutnya klik tombol untuk menyimpan perubahan. Klik tombol   

untuk membatalkan perubahan 



16 
 

6.3.8 Daftar Satker 
 

Untuk menampilkan Satker yang saat ini terdaftar di dalam aplikasi e-Pelaporan dapat 
dilakukan dengan mengakses menu berikut ini: 

 

Pilih menu Master -> Satker -> Daftar Satker 

Maka akan muncul layar seperti di bawah ini: 

 

 

 

6.3.9 Menonaktifkan Satker 
 

Untuk menonaktifkan satker dari aplikasi e-Pelaporan dapat dilakukan oleh admin dengan hak 
akses superadmin melalui menu berikut ini: 

 

Pilih menu Master -> Pengguna -> Daftar Satker  

Pada kolom aksi, pilih icon  disebelah nama satker yang akan di nonaktifkan.  

 

6.3.10 Merubah Data Satker 
 

Untuk mengubah data satker pada aplikasi e-Pelaporan dapat dilakukan oleh admin dengan hak 
akses superadmin melalui menu berikut ini: 

 

Pilih menu Master -> Pengguna -> Daftar Satker  

Pada kolom aksi, pilih icon  disebelah nama satker yang akan dirubah.  

Maka selanjutnya akan tampil layar berikut ini: 
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Selanjutnya klik tombol untuk menyimpan perubahan. Klik tombol  untuk 
membatalkan perubahan  
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6.4 Menu Transaksi 
 

Di menu transaksi, terdapat beberapa sub menu diantaranya: 

a. Sub Menu POPK 

Transaksi ini digunakan untuk melakukan update terhadap 
Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan  

b. Sub Menu PK01 

Transaksi ini digunakan untuk melakukan update terhadap Daftar 
Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa 

c. Sub Menu PK02 

Transaksi ini digunakan untuk melakukan update terhadap 
Progres Pengadaan Barang dan Jasa 

d. Sub Menu Realisasi Anggaran 

Transaksi di sub menu ini digunakan untuk melakukan update 
terhadap Realisasi Anggaran 
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6.4.1 Diagram Alir 
 

Berikut ini adalah diagram alir pengelolaan data POPK, PK01 dan PK01 
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21 
 

6.4.2 Melihat Formulir POPK 
 

Formulir Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (Form POPK) dapat diakses melalui cara berikut 
ini: 

Pilih menu Master -> Transaksi -> POPK  

 

Maka selanjutnya akan tampil layar berikut ini: 

 

 

Di layar ini pengguna bisa melihat daftar kegiatan, pagu DIPA (Awal dan Revisi ), Volume, Bobot 
%, Realisasi Keuangan (Rp dan %), Fisik (Volume dan %), Hambatan dan Kendala, Tindaklanjut, 
Keterangan, Metode Pengadaan ( Lelang dan Non Lelang) serta aksi yang meliputi: 

Melakukan perubahan terhadap data POPK 

 Melakukan upload data berupa foto dari target kegiatan (JPG & PNG), dokumen 
pendukung lainnya (.PDF). Besar file maksimum 1MB 

 

Catatan: Foto yang di upload, haruslah foto yang di ambil dari kamera / handphone yang di 
lengkapi dengan fitur GPS yang sudah diaktifkan.  

   Melihat foto dan data yang sudah diunggah kedalam POPK 

 

Jika pengguna adalah Satker Propinsi atau Pusat, maka sebelumnya akan muncul tampilan 
untuk memilih Daftar Satker Kabupaten yang berada dibawah nya dan tahun yang akan dilihat.  
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Keterangan: 

1. Dropdown Box Satker 

Disini pengguna bisa memilih POPK Satker yang diinginkan, dalam hal pengguna berada di 
Satker Propinsi atau pengguna memilik hak akses superadmin 

2. Text Box Tahun 

Pilih tahun POPK yang akan dilihat. Secara default adalah tahun berjalan 

Setelah memasukkan dua (2) data tersebut, kemudian klik tombol . 

 

6.4.3 Mencetak Formulir POPK 
 

Pengguna dapat mencetak formulir POPK yang aktif kedalam format PDF untuk selanjutnya di cetak di 

printer dengan memilih icon . 

 

6.4.4 Merubah Data di Formulir POPK 
Update data di formulir POPK dapat dilakukan oleh petugas Satker dengan memilih icon 

di kolom aksi.  

Maka selanjutnya akan tampil layar berikut ini: 
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Selanjutnya klik tombol untuk menyimpan perubahan. Klik tombol  untuk 
membatalkan perubahan. 

 

6.4.5 Melihat Formulir PK01 
 

Formulir Rencana Umum Pengadaan Barang dan Jasa (Form PK01) dapat diakses melalui berikut 
ini: 

Pilih menu Master -> Transaksi -> PK01  

Maka selanjutnya akan tampil layar berikut ini: 

 

 

 

Jika pengguna adalah Satker Propinsi, maka sebelumnya akan muncul tampilan untuk memilih 
Daftar Satker Kabupaten yang berada dibawah nya dan tahun yang akan dilihat.  

 

Keterangan: 

3. Dropdown Box Satker 

Disini pengguna bisa memilih POPK Satker yang diinginkan, dalam hal pengguna berada di 
Satker Propinsi atau pengguna memilik hak akses superadmin 

4. Text Box Tahun 

Pilih tahun POPK yang akan dilihat. Secara default adalah tahun berjalan 

Setelah memasukkan dua (2) data tersebut, kemudian klik tombol . 
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6.4.6 Mencetak / Menyimpan Formulir PK01 
 

Pengguna dapat mencetak formulir PK01 yang aktif kedalam format PDF untuk selanjutnya di cetak di 

printer dengan memilih icon . 
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6.4.7 Menambah / Merubah Kegiatan di Formulir PK01 
 

Untuk menambah / Merubah kegiatan ke formulir PK01 dapat dilakukan melalui menu berikut 
ini: 

Pilih menu Master -> Transaksi -> PK01 -> Edit  Data PK01 

Maka selanjutnya akan tampil layar berikut ini: 

 

 

Keterangan: 

1. Text Box Judul Kegiatan 

Silakan memasukkan judul kegiatan yang di kehendaki tampil di formulir PK02 

2. Dropdown Box Jenis Pengadaan 

Pilih jenis pengadaan dari daftar yang ada 

3. Dropdown Box Sistem Pengadaan 

Pilih sistem pengadaan dari daftar yang ada 

Selanjutnya pilih dengan cek list kegiatan yang sudah diusulkan oleh aplikasi e-Pelaporan untuk 
dimasukkan ke formulir PK01. 

Selanjutnya klik tombol untuk menyimpan perubahan 
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6.4.8 Melihat Formulir PK02 
 

Formulir Progres Pengadaan Barang dan Jasa dapat diakses melalui berikut ini: 

Pilih menu Master -> Transaksi -> PK02  

Maka selanjutnya akan tampil layar berikut ini: 

 

 

Jika pengguna adalah Satker Propinsi, maka sebelumnya akan muncul tampilan untuk memilih 
Daftar Satker Kabupaten yang berada dibawah nya dan tahun yang akan dilihat.  

 

Keterangan: 

5. Dropdown Box Satker 

Disini pengguna bisa memilih POPK Satker yang diinginkan, dalam hal pengguna berada di 
Satker Propinsi atau pengguna memilik hak akses superadmin 

6. Text Box Tahun 

Pilih tahun POPK yang akan dilihat. Secara default adalah tahun berjalan 

Setelah memasukkan dua (2) data tersebut, kemudian klik tombol . 
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6.4.9 Mencetak / Menyimpan Formulir PK02 
 

Pengguna dapat mencetak formulir PK01 yang aktif kedalam format PDF untuk selanjutnya di cetak di 

printer dengan memilih icon . 

 

 

6.4.10 Merubah Data di Formulir PK02 
Update data di formulir PK02 dapat dilakukan oleh petugas Satker dengan memilih icon 

di kolom aksi.  

Maka selanjutnya akan tampil layar berikut ini: 

 

 

Selanjutnya klik tombol untuk menyimpan perubahan. Klik tombol  untuk 
membatalkan perubahan. 
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6.4.11 Input Rencana (Target) dan Realisasi Penyerapan Anggaran 
 

Di sini pengguna dapat melakukan input rencana (target) yang ingin dicapai perbulan terhadap realisasi 
anggaran yang sebelumnya sudah dimasukkan oleh Satker melalui menu transaksi POPK 

Input ini dapat dilakukan secara nasional (semua Satker) ataupun dilakukan terhadap masing-masing 
satker secara terpisah  

Pertama, dari menu Transaksi -> Realisasi Anggaran –> Penyerapan Anggaran 

Maka akan muncul layar berikut ini: 

 

Silahkan pilih satker yang ingin disesuaikan pada pilihan di dropdown Satker, setelah itu isikan 

tahun anggaran nya (default tahun anggaran berjalan). Selanjutnya klik tombol untuk 
mengaktifkan pilihan 

Maka akan muncul layar sebagai berikut: 

 

 

Disini, pengguna dapat melakukan beberapa hal antara lain: 

1. Update Rencana (Target) dan Realisasi Anggaran di bulan tertentu, dengan klik ikon 

 , maka akan muncul layar sebagai berikut: 
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Selanjutnya klik tombol untuk menyimpan perubahan. Klik tombol  
untuk membatalkan perubahan. 

2. Update data realisasi terkini berdasarkan POPK dengan klik tombol  

3. Update target realisasi perbulan secara keseluruhan  terhadap satker saat ini dengan 

klik tombol , 

Maka akan muncul layar sebagai berikut: 

 

Isikan masing-masing field bulan dengan persentase target realisasi yang direncanakan 
(Jumlah maksimum adalah 100%) 
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Selanjutnya klik tombol untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan.  

4. Melakukan pencetakan laporan penyerapan anggaran (Kurva S) dengan klik tombol 
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6.4.12 Input Realisasi Anggaran – Pusat dan Daerah (Nasional) 
 

Di sini pengguna dapat melakukan input realisasi anggaran yang dibagi berdasarkan satker pusat dan 
daerah 

Pertama, dari menu Transaksi -> Realisasi Anggaran –> Pusat & Daerah 

Maka akan muncul layar berikut ini: 

 

Isikan tahun anggaran yang ingin ditampilkan, Selanjutnya klik tombol  untuk 
mengaktifkan pilihan 

Maka akan muncul layar sebagai berikut: 

 

Dari layar ini dapat dilihat Nilai Pagu, Realisasi Anggaran (dalam Jumlah dan Persentase 
terhadap pagu) dan Realisasi Fisik yang di bagi berdasarkan Satker Pusat dan Daerah. 

Disini, pengguna dapat melakukan beberapa hal antara lain: 

1. Perubahan terhadap Realisasi Keuangan dan Persentase Fisik di Satker Pusat, 

Provinsi ataupun Kabupaten, dengan klik ikon  , maka akan muncul layar sebagai 
berikut: 
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Selanjutnya klik tombol untuk menyimpan perubahan. Klik tombol  
untuk membatalkan perubahan. 

2. Update data realisasi terkini berdasarkan POPK dengan klik tombol  

3. Melakukan pencetakan laporan penyerapan anggaran (Kurva S) dengan klik tombol 
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6.4.13 Input Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan (Nasional) 
 

Di sini pengguna dapat melakukan input realisasi anggaran yang dibagi berdasarkan Kegiatan  

Pertama, dari menu Transaksi -> Realisasi Anggaran –> Kegiatan 

Maka akan muncul layar berikut ini: 

 

Isikan tahun anggaran yang ingin ditampilkan, Selanjutnya klik tombol  untuk 
mengaktifkan pilihan 

Maka akan muncul layar sebagai berikut: 

 

 

Dari layar ini dapat dilihat Nilai Pagu, Realisasi Anggaran (dalam Jumlah dan Persentase 
terhadap pagu) yang di bagi berdasarkan jenis Kegiatan. 

Disini, pengguna dapat melakukan beberapa hal antara lain: 

1. Update terhadap Realisasi Keuangan berdasarkan kegiatan, dengan klik ikon  , 
maka akan muncul layar sebagai berikut: 
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Selanjutnya klik tombol untuk menyimpan perubahan. Klik tombol  
untuk membatalkan perubahan. 

2. Update data realisasi terkini berdasarkan POPK dengan klik tombol  

3. Melakukan pencetakan laporan penyerapan anggaran (Kurva S) dengan klik tombol 
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6.4.14 Input Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan – Pusat & Daerah 
 

Di sini pengguna dapat melakukan input realisasi anggaran yang dibagi berdasarkan Kegiatan di Satker 
pusat dan daerah 

Pertama, dari menu Transaksi -> Realisasi Anggaran –> Pusat & Daerah (Kegiatan) 

Maka akan muncul layar berikut ini: 

 

Isikan tahun anggaran yang ingin ditampilkan, Selanjutnya klik tombol  untuk 
mengaktifkan pilihan 

Maka akan muncul layar sebagai berikut: 

 

 

Dari layar ini dapat dilihat Nilai Pagu, Realisasi Anggaran (dalam Jumlah dan Persentase 
terhadap pagu) dan Realisasi Fisik yang di bagi berdasarkan jenis Kegiatan di Pusat dan Daerah. 

Disini, pengguna dapat melakukan beberapa hal antara lain: 

1. Update terhadap Realisasi Keuangan dan Persentase Fisik berdasarkan kegiatan di pusat 

dan daerah, dengan klik ikon  , maka akan muncul layar sebagai berikut: 
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Selanjutnya klik tombol untuk menyimpan perubahan. Klik tombol  
untuk membatalkan perubahan. 

2. Update data realisasi terkini berdasarkan POPK dengan klik tombol  

3. Melakukan pencetakan laporan penyerapan anggaran (Kurva S) dengan klik tombol 
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6.4.15 Input Realisasi Anggaran berdasarkan Jenis Pengadaan Barang dan Jasa 
 

Di sini pengguna dapat melakukan input realisasi anggaran yang dibagi berdasarkan Jenis Pengadaan 
Barang dan Jasa per kegiatan di satker pusat dan daerah 

Pertama, dari menu Transaksi -> Realisasi Anggaran –> Progress Pengadaan Barang & Jasa 

Maka akan muncul layar berikut ini: 

 

Isikan tahun anggaran yang ingin ditampilkan, Selanjutnya klik tombol  untuk 
mengaktifkan pilihan 

Maka akan muncul layar sebagai berikut: 

 

Dari layar ini dapat dilihat Total Paket dan Nilai Rupiah nya, Tahapan Pengadaan (Proses Lelang, 
Penetapan & Kontrak) Nilai Pagu, Realisasi Anggaran (dalam Jumlah dan Persentase terhadap 
pagu) dan Realisasi Fisik yang di bagi berdasarkan jenis Kegiatan di Pusat dan Daerah. 

Disini, pengguna dapat melakukan beberapa hal antara lain: 

a. Update terhadap Realisasi Keuangan dan Persentase Fisik berdasarkan kegiatan 

di pusat dan daerah, dengan klik ikon  , maka akan muncul layar sebagai 
berikut: 



38 
 

 

Selanjutnya klik tombol untuk menyimpan perubahan. Klik tombol  
untuk membatalkan perubahan. 

b. Update data realisasi terkini berdasarkan POPK dengan klik tombol  

c. Melakukan pencetakan laporan penyerapan anggaran (Kurva S) dengan klik 

tombol  
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6.5 Menu Laporan  
 

Di menu ini dapat di hasilkan beberapa laporan antara lain  

b. Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (POPK) 
c. Laporan Daftar Rencana Umum Pengadaan Barang 

dan Jasa 
d. Laporan Progres Pengadaan Barang dan Jasa 
e. Laporan Realisasi Anggaran dengan beberapa sub 

laporan berikut ini 
a. Last Update  
b. Penyerapan Anggaran  
c. Realisasi Anggaran berdasarkan Satker Pusat 

Dan Daerah 
d. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan 
e. Realisasi Anggaran Berdasarkan Kegiatan – 

Pusat dan Daerah 
f. Progress Pengadaan Barang dan Jasa (agregat 

nasional) 
g. Realisasi Belanja Satker 
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6.5.1 Laporan POPK 
 

Menu ini dapat menampilkan laporan POPK berdasarkan satker dan tahun anggaran sesuai permintaan 

Pertama, dari menu Laporan  –> POPK 

Maka akan muncul layar berikut ini: 

 

Pilih Satker yang akan di cetak laporan POPK nya 

Isikan tahun anggaran yang ingin ditampilkan, Selanjutnya klik tombol  untuk 
mengaktifkan pilihan 

Maka aplikasi e-Pelaporan akan menampilkan window baru seperti dibawah ini.  
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Yang selanjutnya, pengguna dapat melakukan penyimpanan laporan ini kedalam file ber 
ekstensi .pdf atau dicetak ke printer sesuai keperluan 
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6.5.2 Laporan PK01 

 
Menu ini dapat menampilkan laporan PK01 berdasarkan satker dan tahun anggaran sesuai permintaan 

Pertama, dari menu Laporan –> PK01 

Maka akan muncul layar berikut ini: 

 

Pilih Satker yang akan di cetak laporan PK01 nya 

Isikan tahun anggaran yang ingin ditampilkan, Selanjutnya klik tombol  untuk 
mengaktifkan pilihan 

Maka aplikasi e-Pelaporan akan menampilkan window baru seperti dibawah ini.  
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Yang selanjutnya, pengguna dapat melakukan penyimpanan laporan ini kedalam file ber 
ekstensi .pdf atau di cetak ke printer sesuai keperluan 

 



44 
 

6.5.3 Laporan PK02 
 

Menu ini dapat menampilkan laporan PK02 berdasarkan satker dan tahun anggaran sesuai permintaan 

Pertama, dari menu Laporan –> PK02 

Maka akan muncul layar berikut ini: 

 

Pilih Satker yang akan di cetak laporan PK01 nya 

Isikan tahun anggaran yang ingin ditampilkan, Selanjutnya klik tombol  untuk 
mengaktifkan pilihan 

Maka aplikasi e-Pelaporan akan menampilkan window baru seperti dibawah ini.  

 

Yang selanjutnya, pengguna dapat melakukan penyimpanan laporan ini kedalam file ber 
ekstensi .pdf atau di cetak ke printer sesuai keperluan 
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6.5.4 Laporan Last Update 
 

Menu ini akan menampilkan laporan kapan terakhir suatu satker melakukan update ke system e-
Pelaporan. 

Ada tiga kriteria penilaian yang di tampilkan sebagai berikut: 

i. Update dilakukan dalam kurun waktu 0 – 15 Hari, Status akan berwarna Hijau 

ii. Update dilakukan dalam kurun waktu 16 – 31 Hari, Status akan berwarna Kuning 

iii. Update dilakukan dalam kurun waktu > 31 Hari, Status akan berwarna Merah 
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6.5.5 Laporan Realisasi Anggaran – Kurva S Rencana (Target) Dan Realisasi Penyerapan 
Anggaran 

 

Menu ini dapat menampilkan laporan Realisasi Anggaran – Kurva S Rencana (Target) dan Realisasi 
Penyerapan Anggaran berdasarkan satker dan tahun anggaran sesuai permintaan 

Pertama, dari menu Laporan –> Realisasi Anggaran -> Penyerapan Anggaran 

Maka akan muncul layar berikut ini: 

 

Pilih Satker yang akan di cetak laporan nya 

Isikan tahun anggaran yang ingin ditampilkan, Selanjutnya klik tombol  untuk 
mengaktifkan pilihan 

Maka aplikasi e-Pelaporan akan menampilkan window baru seperti dibawah ini.  

 

 

Selanjutnya pada ikon disebelah kanan ini , dapat lakukan pencetakan 
terhadap chart yang dihasilkan atau menyimpannya kedalam format yang tersedia ( .PNG, 
.JPEG, .PDF dan .SVG) sesuai kebutuhan. 
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6.5.6 Laporan Realisasi Anggaran – Berdasarkan Satker Pusat & Daerah 
 

Menu ini dapat menampilkan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Satker Pusat & Daerah dan tahun 
anggaran sesuai permintaan 

Pertama, dari menu Laporan –> Realisasi Anggaran -> Pusat & Daerah 

Maka akan muncul layar berikut ini: 

 

Isikan tahun anggaran yang ingin ditampilkan, Selanjutnya klik tombol  untuk 
mengaktifkan pilihan 

Maka aplikasi e-Pelaporan akan menampilkan window baru seperti dibawah ini.  

 

Yang selanjutnya, pengguna dapat melakukan penyimpanan laporan ini kedalam file ber 
ekstensi .pdf atau di cetak ke printer sesuai keperluan 
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6.5.7 Laporan Realisasi Anggaran – Berdasarkan Kegiatan 
 

Menu ini dapat menampilkan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan dan tahun anggaran 
sesuai permintaan 

Pertama, dari menu Laporan –> Realisasi Anggaran -> Kegiatan 

Maka akan muncul layar berikut ini: 

 

Isikan tahun anggaran yang ingin ditampilkan, Selanjutnya klik tombol  untuk 
mengaktifkan pilihan 

Maka aplikasi e-Pelaporan akan menampilkan window baru seperti dibawah ini.  

 

Yang selanjutnya, pengguna dapat melakukan penyimpanan laporan ini kedalam file ber 
ekstensi .pdf atau di cetak ke printer sesuai keperluan 
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6.5.8 Laporan Realisasi Anggaran – Berdasarkan Kegiatan di Pusat dan Daerah 
 

Menu ini dapat menampilkan laporan Realisasi Anggaran berdasarkan Kegiatan dan tahun anggaran 
sesuai permintaan 

Pertama, dari menu Laporan –> Realisasi Anggaran -> Pusat & Daerah (Kegiatan) 

Maka akan muncul layar berikut ini: 

 

Isikan tahun anggaran yang ingin ditampilkan, Selanjutnya klik tombol  untuk 
mengaktifkan pilihan 

Maka aplikasi e-Pelaporan akan menampilkan window baru seperti dibawah ini.  

 

Yang selanjutnya, pengguna dapat melakukan penyimpanan laporan ini kedalam file ber 
ekstensi .pdf atau di cetak ke printer sesuai keperluan 
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6.5.9 Laporan Realisasi Anggaran – Progress Pengadaan Barang dan Jasa 
 

Menu ini dapat menampilkan laporan Realisasi Anggaran – Progress Pengadaan Barang dan Jasa 
berdasarkan tahun anggaran sesuai permintaan 

Pertama, dari menu Laporan –> Realisasi Anggaran -> Progress Pengadaan Barang dan Jasa 

Maka akan muncul layar berikut ini: 

 

Isikan tahun anggaran yang ingin ditampilkan, Selanjutnya klik tombol  untuk 
mengaktifkan pilihan 

Maka aplikasi e-Pelaporan akan menampilkan window baru seperti dibawah ini.  

 

Yang selanjutnya, pengguna dapat melakukan penyimpanan laporan ini kedalam file ber 
ekstensi .pdf atau di cetak ke printer sesuai keperluan 
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6.5.10 Laporan Realisasi Anggaran – Realisasi Belanja Satker 
 

Menu ini dapat menampilkan laporan Realisasi Anggaran – Realisasi belanja Satker berdasarkan tahun 
anggaran berjalan 

Pertama, dari menu Laporan –> Realisasi Anggaran -> Realisasi Belanja Satker 

Maka akan muncul layar berikut ini: 

 

Update data realisasi terkini berdasarkan POPK dengan klik tombol  

Selanjutnya, pengguna dapat melakukan penyimpanan laporan ini kedalam file ber ekstensi .pdf 
atau di cetak ke printer sesuai keperluan 
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6.6 Upload Data  
 

Untuk melakukan upload data POK atau revisi nya ke dalam aplikasi e-Pelaporan, dapat 
dilakukan melalui menu berikut ini: 

Pilih menu Master -> Upload 

Maka selanjutnya akan tampil layar berikut ini: 

 

 

Browse file POK yang sudah didapatkan dari aplikasi RKAKL, dan selanjutnya data akan di impor 
kedalam aplikasi e-Pelaporan ini 

6.7 Logout 
 

Menu ini digunakan untuk keluar dari aplikasi e-Pelaporan 
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