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e-Reporting pelaksanaan program kegiatan Pemerintah Kota Cimahi Tahun 2012
merupakan upaya untuk mengembangkan kepemerintahan yang berbasis elektronik dalam
rangka meningkatkan kualitas layanan informasi secara efektif dan efisien, yang berisi
informasi rencana pelaksanaan kegiatan dan realisasi pelaksanaan kegiatan baik fisik
maupun non fisik.
Pada kesempatan ini kami menyampaikan penghargaan kepada semua pihak yang
telah terlibat dalam penyusunan e-Reporting ini, yang tidak dapat kami sebutkan satu
persatu. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas semua kebaikan dan jerih payah
saudara-saudara sekalian.
Dalam penyusunan e-Reporting ini, kami akui masih jauh dari sempurna dan masih
perlu pengembangan lebih lanjut. Untuk itu saran dan kritik yang membangun ke arah
penyempurnaan e-Reporting ini kami terima dengan tangan terbuka.
Akhirnya mudah-mudahan e-Reporting ini dapat berguna dan bermanfaat dalam
pelaksanaan tatanan kepemerintahan di Pemerintah Kota Cimahi, khususnya pada Bagian
Administrasi Pembangunan.

Cimahi,

April 2012

Bagian Administrasi Pembangunan
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BAGIAN 1
PENDAHULUAN

A.

Penjelasan Singkat e-Reporting Kota Cimahi
E-Reporting Kota Cimahi merupakan suatu aplikasi yang dipergunakan untuk
membantu Pemerintah Daerah dalam mengelola, mengendalikan, memonitor dan
mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang ada di masing-masing unit kerja. Sistem
Informasi ini sudah terintegrasi dengan Sistem Informasi lain, yaitu Sistem Informasi
Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPKD) dan Sistem Informasi Kepegawaian
(SIMPEG). Dengan terintegrasinya aplikasi ini dengan SIPKD maka user tidak perlu
lagi melakukan entri data yang sama di SIPKD karena data yang ada di SIPKD dapat
diakses dan digunakan oleh aplikasi ini. Begitu pula dengan data pegawai seperti
pengguna anggaran, PPTK, KPA, PPK dan lainnya dapat menggunakan data pegawai
yang ada si SIMPEG.
Dengan adanya aplikasi ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah
SKPD terutama Bagian Pengendalian Pembangunan dalam melakukan administrasi
kegiatan dan pelaporan ke Bagian Pengendalian Pembangunan sehingga laporanlaporan yang dibutuhkan oleh Bagian Pengendalian Pembangunan dapat didapatkan
dengan cepat dan mudah.
Aplikasi ini merupakan aplikasi berbasis web (web based) sehingga
memberikan kemudahan pada saat instalasi dan perawatan sistem karena tidak perlu
melakukan instalasi di komputer client. Arsitektur client/server pada aplikasi ini
mendukung kestabilan sistem pada banyak client dengan pemakaian secara
bersamaan. Aplikasi e-Reporting Kota Cimahi juga dilengkapi dengan sistem
keamanan dengan pengaturan hak akses pada masing-masing user sehingga
keamanan data akan terjamin.

B.

Aplikasi Pendukung
Untuk dapat menjalankan Aplikasi e-Reporting Kota Cimahi ini, yang diperlukan oleh
komputer client adalah :
-

Web Browser : Mozilla Firefox, Chrome dan lain-lain kecuali Internet Explorer.

-

Adobe Reader

-

Sistem Operasi

: Microsoft Windows maupun Linux
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C.

Memulai Aplikasi e-Reporting Kota Cimahi
Untuk memulai aplikasi e-Reporting KotaCimahi, buka web browser yang ada
pada komputer client (gunakan web browser Mozilla Firefox untuk mendapatkan hasil
yang optimal). Pada address bar ketikkan alamat URL untuk aplikasi ini yaitu
http://e-reporting.cimahikota.go.id. Kemudian tekan Enter.
Tampilan yang pertama kali muncul jika aplikasi ini dijalankan adalah Form
Login.

Form Login
Atribut Form :
 Username

:

Masukkan Username yang telah terdaftar dan tersimpan di
database.

 Password

:

Masukkan password dari Username yang telah dimasukkan.

 Tahun

:

Tahun Anggaran
Tahun ini digunakan untuk memfilter data-data kegiatan.

Setelah proses login berhasil maka user akan dihadapkan pada tampilan
halaman, seperti terlihat pada Gambar di bawah ini. Pada halaman ini terdapat
beberapa menu utama yaitu :
a. Menu Utama;
b. Menu Perencanaan;
c. Menu Realisasi;
d. Menu Pelaporan;
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Form Halaman Utama

D.

Form dan Fungsi Umum
Di dalam aplikasi e_reporting Kota Cimahi ini terdapat form-form serta tomboltombol (fungsi) yang digunakan secara umum dan mempunyai fungsi yang sama
pada setiap Form.
1.

Form Isian
Form ini berfungsi sebagai sarana untuk memasukan data-data yang
akan disimpan di database dan juga untuk menampilkan informasi yang
dibutuhkan oleh user.

Form Isian
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2.

Tampilan Laporan
Tampilan ini digunakan pada saat akan mencetak laporan. Sebelum
laporan dicetak data-data akan ditampilkan kedalam bentuk BIRT Report
Viewer dengan fasilitas-fasilitas yang ada seperti eksport data dalam berbagai
bentuk file dan sebagainya.

BIRT Report Viewer
3.

Tombol
Tombol pada suatu aplikasi merupakan suatu sarana atau fungsi yang
digunakan oleh pengguna (user) untuk melakukan suatu aksi. Tombol-tombol
yang ada pada aplikasi ini mempunyai fungsi yang sama pada semua form.
Berikut gambaran umum tombol-tombol beserta fungsinya yang ada pada
masing-masing form.

Tombol ini digunakan untuk menambah data.
Misalkan Anda akan menambahkan data baru ke
dalam

Aplikasi,

pertama

kali

yang

harus

dilakukan adalah menekan tombol di samping.
Setelah tombol ini ditekan maka akan muncul
form isian penambahan data.
Tombol ini digunakan untuk menyimpan data
yang berada pada Form Isian setelah user
memasukkan data-data yang diinginkan untuk
disimpan.
Tombol ini digunakan untuk mengubah data yang
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sudah ada. Setelah menekan tombol ini maka
akan muncul form isian untuk mengubah data.
Tombol ini digunakan untuk menghapus data
yang sudah ada. Setelah menekan tombol ini
maka akan muncul dialog konfirmasi untuk
melanjutkan

penghapusan

atau

membatalkannya.
Tombol ini digunakan untuk mencetak laporan
atau dokumen lainnya.

Tombol ini digunakan untuk melakukan pencarian
data dalam bentuk halaman pop up. Pilih data
yang diinginkan dari data yang ditampilkan.
Tombol ini digunakan untuk mengupload file
seperti file TOR dan file Lap. Kegiatan.
Tombol ini digunakan untuk mendownload file
seperti file TOR dan file Lap. Kegiatan.
Tombol navigasi ini digunakan untuk berpindah
halaman yang terdapat pada tampilan data
laporan.
Kumpulan tombol ini digunakan untuk mencetak,
mengekspor dan sebagainya yang berada pada
BIRT Report Viewer ketika user akan mencetak
laporan.
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BAGIAN 2
MENU APLIKASI

Aplikasi e-Reporting terdiri dari 4 Menu Pokok yang terdapat pada bagian atas
aplikasi, yaitu :
1. Menu Utama;
2. Menu Perencanaan;
3. Menu Realisasi; dan
4. Menu Pelaporan.

Menu Utama Aplikasi

A.

Menu Utama
Menu Utama merupakan menu yang menyediakan fungsi-fungsi pendukung
dari aplikasi. Menu ini terdiri dari 4 sub menu yaitu Ke Halaman Utama, ubah
Password, Buku Panduan dan Keluar.

Struktur Menu Utama

1.

Ke Halaman Utama
Menu pilihan Ke Halaman Utama merupakan menu yang digunakan
untuk menampilkan halaman utama atau halaman yang pertama kali muncul
pada saat aplikasi dijalankan. Untuk beralih ke halaman utama, langkahnya
sebagai berikut :
→

Pilih menu Utama.
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→

Selanjutnya pilih dan klik Ke Halaman Utama maka aplikasi akan
kembali kepada halaman di saat pertama kali memasuki aplikasi.

2.

Ubah Password
Menu pilihan Ubah Password pada aplikasi ini digunakan untuk
melakukan perubahan password oleh user jika diinginkan, langkahnya adalah
sebagai berikut :
→

Pilih menu Utama

→

Selanjutnya pilih dan klik Ubah password untuk menampilkan halaman
perubahan password seperti di bawah ini.

Form Ubah Password
→

Masukkan password lama, password baru dan konfirmasi password baru
pada masing-masing kotak isian. Password baru dan Konfirmasi
Password Baru harus sama, jika tidak maka sistem tidak dapat
menyimpan hasil perubahan.

→
3.

Tekan tombol Simpan untuk menyimpan perubahan password.

Buku Panduan
Menu pilihan Buku Panduan digunakan untuk mengunduh buku panduan
tentang pedoman penggunaan aplikasi e-Reporting dalam bentuk file PDF.
Langkahnya sebagai berikut :
→

Pilih menu Utama.

→

Selanjutnya pilih dan klik Buku Panduan untuk menampilkan pedoman
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penggunaan aplikasi.
4.

Keluar
Menu pilihan Keluar pada aplikasi ini berfungsi untuk keluar dari aplikasi
yang selanjutnya user dapat masuk lagi dengan tahun yang berbeda dengan
user yang sama, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut :
→

Pilih menu Utama.

→

Klik menu pilihan Keluar maka aplikasi akan kembali ke halaman awal
pada saat aplikasi ini pertama kali dijalankan.

B.

Menu Perencanaan
Menu Perencanaan merupakan menu yang menyediakan fungsi-fungsi
pengelolaan perencanaan kegiatan, anggaran serta kinerja kegiatan. Data-data
kegiatan serta anggaran yang ada pada menu ini diambil dari data keuangan yang
ada di aplikasi SIPKD yang ditransfer secara otomatis oleh sistem. Pada
pelaksanaannya user tidak perlu lagi memasukkan data-data yang sudah tersedia di
SIPKD sehingga hal ini meringankan beban user yang ada di Unit Kerja. Data-data
yang diambil dari SIPKD adalah data perencanaan sedangkan untuk data realisasi
keuangan tidak ditransfer dan harus dilakukan pengentrian oleh user.
Proses pada tahap perencanaan ini dilakukan dua kali setiap tahunnya yaitu
pada awal tahapan anggaran (APBD dan APBD Perubahan). Menu Perencanaan
terdiri dari 4 sub menu yaitu Kegiatan, Kinerja Kegiatan, Anggaran dan Rencana Fisik
dan Keuangan.

Struktur Menu Perencanaan
1.

Kegiatan
Menu pilihan Kegiatan merupakan menu yang digunakan untuk
melakukan pengelolaan data kegiatan seperti sumber dana, PA, KPA, PPK dan
PPTK. Data kegiatan ini sudah tersedia otomatis oleh sistem yang didapat dari
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Sistem SIPKD. User hanya melengkapi data-data yang belum tersedia di SIPKD
yaitu perkiraan manfaat, perkiraan dampak, sumber dana anggaran, status
kegiatan, pengguna anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat
Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan
Keterangan. Pada menu ini juga user harus mengupload file TOR. Langkahnya
sebagai berikut :
→ Pilih menu Perencanaan
→ Selanjutnya pilih dan klik pilihan Kegiatan, untuk menampilkan halaman
Data Perencanaan Kegiatan seperti di bawah ini :

Tampilan Data Perencanaan Kegiatan
→ Pilih Tahapan (APBD dan APBD Perubahan) pada kotak pilihan Tahapan.
Tahapan APBD Perubahan akan muncul jika di aplikasi SIPKD sudah
memasuki tahapan Perubahan APBD.
→ Untuk SKPD di luar Setda langsung melakukan pengeditan data dengan
menekan tombol

pada kolom Aksi, karena data kegiatan sudah terisi

secara otomatis. Sedangkan SKPD yang ada di Setda harus melakukan
penambahan data kegiatan dengan menekan tombol Tambah. Kemudian
akan muncul form isian data kegiatan seperti gambar di bawah ini:
PERHATIAN:
Untuk SKPD yang berada di bawah Sekretariat Daerah harus
melakukan penambahan data kegiatan dulu dengan cara memilih
kegiatan yang berada di Sekretariat Daerah, sedangkan diluar Setda
data kegiatan secara otomatis tersedia tinggal melakukan pengeditan
data yang diperlukan.
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Form Isian Perencanaan Kegiatan
→ Pilih kegiatan pada kotak isian Nama Kegiatan. Kegiatan yang tersedia
merupakan kegiatan yang ada pada unit kerja yang terdapat pada SIPKD.
→ Isi kotak isian Perkiraan Manfaat, Perkiraan Dampak, Sumber Dana (APBN,
APBD Prov., APBD), Status Kegiatan (Baru atau Lanjutan) dan Keterangan.
→ Pilih data pegawai KPA,PPK, PPTK, untuk PA akan terisi otomatis.
→ Kemudian tekan tombol Simpan jika data sudah terisi.
→

Terakhir melakukan upload file TOR dengan menekan tombol

pilih file TOR yang akan diupload.
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2.

Kinerja Kegiatan
Menu pilihan Kinerja Kegiatan merupakan menu yang digunakan untuk
memasukan data-data kinerja kegiatan. Langkahnya sebagai berikut :
→ Pilih menu Perencanaan.
→ Selanjutnya pilih dan klik pilihan Kinerja Kegiatan, untuk menampilkan
halaman Data Perencanaan Kinerja Kegiatan seperti di bawah ini :

Tampilan Data Kinerja Kegiatan
→ Pilih Tahapan (APBD dan APBD Perubahan) pada kotak pilihan Tahapan.
Tahapan APBD Perubahan akan muncul jika di aplikasi SIPKD sudah
memasuki tahapan Perubahan APBD.
→ Lakukan penambahan kinerja kegiatan dengan menekan tombol Tambah
atau lakukan pengeditan dengan menekan tombol
tersedia. Selanjutnya muncul gambar di bawah ini :

Form Isian Kinerja Kegiatan
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→ Pilih kegiatan pada kotak isian Nama Kegiatan.
→ Lakukan pengisian pada kelompok Masukan, Keluaran dan Hasil.
→ Untuk kelompok Keluaran dan Hasil apabila indikatornya terdiri dari lebih dari
satu item, maka untuk penambahan item klik gambar Tambah

yang

ada pada sebelah kanan baris. Untuk penghapusan item klik gambar Kurang
yang ada pada sebelah kanan baris.
→ Setelah semua terisi, lakukan penyimpanan dengan menekan tombol
Simpan.
→ Lakukan hal yang sama untuk semua kegiatan.

PERHATIAN:
Untuk kolom Satuan jika indikatornya dalam bentuk kualitatif maka
satuannya dalam persen.
Untuk kolom Target diisi harus dalam bentuk angka bukan huruf jika
bukan dalam bentuk angka maka sistem tidak dapat menyimpan data
yang telah dientri.

3.

Anggaran
Menu ini digunakan untuk memasukan data-data volume dan satuan per
mata anggaran yang ada pada masing-masing kegiatan. Data ini diperlukan
pada saat pembuatan laporan triwulan fisik dan keuangan per kegiatan.
Langkahnya sebagai berikut :
→ Pilih menu Perencanaan
→ Selanjutnya pilih dan klik pilihan Anggaran.
→ Pilih kegiatan pada pilihan Nama Kegiatan, maka akan muncul halaman
Data Perencanaan Anggaran dengan data yang sudah terisi otomatis
seperti gambar di bawah ini :

12

Menu Aplikasi e-Reporting Kota Cimahi

Tampilan Data Perencanaan Anggaran
→ Lakukan pengisian volume dan satuan (jika diperlukan) dari masing-masing
mata anggaran dengan menekan tombol tombol Edit

pada kolom Aksi,

maka akan muncul fotm Update Anggaran.

Form Isian Anggaran
→ Isi volume dan satuan kemudain klik tombol Simpan.

PERHATIAN:
Pada menu Perencanaan > Anggaran ini Anda tidak bisa menghapus
data karena data yang ada sudah bersatu atau terikat dengan data
kegiatan yang ada pada menu Perencanaan > Kegiatan.

13

Menu Aplikasi e-Reporting Kota Cimahi

4.

Rencana Fisik dan Keuangan
Menu ini digunakan untuk memasukan data perencanaan fisik dan
keuangan (otomatis) pada masing-masing kegiatan. Data rencana keuangan
akan terisi secara otomatis dimana data ini berasal dari anggaran kas kegiatan
yang ada di aplikasi SIPKD. User cukup memasukkan data rencana fisik saja.
Langkah-langkah dalam memasukkan rencana fisik adalah sebagai berikut :
→ Pilih menu Perencanaan
→ Kemudian pilih dan klik pilihan menu Rencana Fisik dan Keuangan.
→ Pada halaman Rencana Fisik dan Keuangan, pilih kegiatan pada pilihan
Nama Kegiatan, maka akan muncul halaman Rencana Fisik dan
Keuangan dengan data rencana keuangan yang sudah terisi secara
otomatis seperti gambar di bawah ini :

Form Isian Rencana Fisik Dan Keuangan
→ Lakukan pengisian rencana fisik beserta keterangannya (jika ada), kemudian
tekan tombol Simpan untuk menyimpan data yang sudah terisi.
→ Lakukan hal yang sama pada keseluruhan kegiatan dari masing-masing
SKPD.
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PERHATIAN:
Pada Rencana Fisik dan Rencana Keuangan, bulan kedua dan
seterusnya merupakan akumulasi dari bulan sebelumnya. Misal untuk
bulan Pebruari maka diisi dengan menjumlahkan bulan Januari dan
bulan Pebruari begitu seterusnya. Untuk rencana fisik harus dalam
prosentase sedangkan rencana keuangan terisi otomatis.

C.

Menu Realisasi
Menu Realisasi merupakan menu yang menyediakan fungsi-fungsi pengelolaan
pelaksanaan kegiatan berupa realisasi fisik dan keuangan dan pengukuran kinerja
kegiatan. Pemasukan data realisasi ini dilakukan sebulan sekali. Menu Realisasi
terdiri dari 2 sub menu yaitu Realisasi Fisik & Keuangan dan Pengukuran Kinerja
Kegiatan.

Struktur Menu Realisasi

1.

Realisasi Fisik dan Keuangan
Menu pilihan Realisasi Fisik dan Keuangan merupakan menu yang
digunakan untuk melakukan transaksi bulanan realisasi fisik dan keuangan dari
kegiatan-kegiatan yang ada pada masing-masing SKPD. Realisasi fisik dan
keuangan ini terdiri dari dua macam, yaitu bulanan dan triwulan. Langkahlangkah dalam melakukan transaksi realisasi fisik dan keuangan ini adalah
sebagai berikut :
Untuk Realisasi Bulanan:
→ Pilih menu Realisasi, selanjutnya pilih dan klik menu pilihan Realisasi Fisik
dan Keuangan.
→ Setelah muncul halaman Realisasi Fisik dan Keuangan, langkah
selanjutnya adalah memilih bulan pada kotak pilihan Bulan. Sehingga
muncul data realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan pilihan bulan di atas,

15

Menu Aplikasi e-Reporting Kota Cimahi

seperti pada gambar di bawah ini :

Tampilan Data Realisasi Fisik Dan Keuangan Per Bulan
→ Tekan tombol Tambah untuk mengisi data realisasi fisik dan keuangan
sehingga muncul Form Isian Realisasi Kegiatan, seperti gambar di bawah
ini :

Form Isian Realisasi Fisik Dan Keuangan Per Bulan
→ Pilih kegiatan pada kotak pilihan Nama Kegiatan, maka data-data kegiatan
akan terisi otomatis.
→ Isi kotak isian yang belum terisi, yaitu Realisasi Fisik (%), Realisasi
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Keuangan (Rupiah), Kendala serta Solusi.
→ Tekan tombol Simpan untuk melakukan penyimpanan.

Untuk Realisasi Triwulan:
→ Pilih menu Realisasi, selanjutnya pilih dan klik menu pilihan Realisasi Fisik
dan Keuangan.
→ Setelah muncul halaman Realisasi Fisik dan Keuangan, langkah
selanjutnya adalah memilih triwulan pada kotak pilihan Bulan. Sehingga
muncul data realisasi fisik dan keuangan sesuai dengan pilihan triwulan di
atas, seperti pada gambar di bawah ini :

Tampilan Data Realisasi Fisik Dan Keuangan Per Triwulan

→ Tekan tombol Tambah untuk mengisi data realisasi fisik dan keuangan
sehingga muncul Form Isian Realisasi Kegiatan, seperti gambar di bawah
ini :
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Form Isian Realisasi Fisik Dan Keuangan Per Triwulan

→ Pilih kegiatan pada kotak pilihan Nama Kegiatan, maka data-data kegiatan
akan terisi otomatis.
→ Isi kotak isian yang belum terisi, yaitu Kendala dan Solusi.
→ Tekan tombol Simpan untuk melakukan penyimpanan.
→

Kemudian upload file Laporan Kegiatan dengan menekan tombol

kemudian pilih file Laporan Kegiatan yang akan diupload.
→ Selanjutnya pada tampilan data realisasi klik nama kegiatan pada kolom
Kegiatan yang ditandai warna biru dengan garis bawah, maka akan muncul
detail data kegiatan per mata anggaran di bawahnya, seperti gambar di
bawah ini :
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Tampilan Data Realisasi Fisik Dan Keuangan Per Kode Rekening
→ Tekan tombol Edit pada masing-masing kode rekening dan lakukan
pengisian pada kolom realisasi fisik dan kolom realisasi keuangan kemudian
tekan tombol Update.

PERHATIAN:
Pada Realisasi Triwulan, pengisian nilai realisasi baik fisik maupun
keuangan dilakukan pada setiap detail dari rekening pada masingmasing kegiatan dengan mengklik nama kegiatan pada tampilan daftar
kegiatan yang bergaris bawwah setelah Anda melakukan penambahan
data sehingga muncul detail rekening.

2.

Pengukuran Kinerja Kegiatan
Menu pilihan Pengukuran Kinerja Kegiatan merupakan menu yang
digunakan untuk melakukan transaksi realisasi pengukuran kinerja kegiatan
yang ada pada masing-masing SKPD. Realisasi pengukuran kinerja kegiatan ini
dilaksanakan per triwulan yaitu bulan Maret (triwulan I), Juni (triwulan II),
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September (triwulan III) dan Desember (triwulan IV). Langkah-langkah dalam
melakukan transaksi realisasi pengukuran kinerja kegiatan ini adalah sebagai
berikut :
→ Pilih menu Realisasi, selanjutnya pilih dan klik menu pilihan Pengukuran
Kinerja Kegiatan.
→ Setelah

muncul

halaman

Pengukuran

Kinerja

Kegiatan,

langkah

selanjutnya adalah memilih triwulan pada kotak pilihan Triwulan. Sehingga
muncul gambar seperti di bawah ini :

Tampilan Data Realisasi Pengukuran Kinerja Kegiatan
→ Tekan tombol Tambah untuk mengisi data realisasi pengukuran kinerja
kegiatan atau tekan gambar Edit

untuk melakukan perubahan pada

data yang telah ada sehingga muncul Form Isian Realisasi Pengukuran
Kinerja Kegiatan, seperti gambar di bawah ini :

Form Isian Realisasi Pengukuran Kinerja Kegiataan
→ Pilih kegiatan pada kotak pilihan Nama Kegiatan, maka data indikator yang
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dimasukkan pada tahap perencanaan akan terisi otomatis.
→ Isi kotak isian realisasi pada masing-masing item indikator.
→ Tekan tombol Simpan untuk melakukan penyimpanan.
PERHATIAN:
Untuk kolom Realisasi diisi harus dalam bentuk angka bukan huruf
jika bukan dalam bentuk angka maka sistem tidak dapat menyimpan
data yang telah dientri.

D.

Menu Pelaporan
Menu Pelaporan merupakan menu yang menyediakan fungsi-fungsi untuk
melihat dan mencetak laporan-laporan yang berkaitan dengan pengendalian kegiatan
seperti rekapitulasi kegiatan, rencana fisik dan keuangan, realisasi fisik dan keuangan
dan sebagainya. Penggunaan menu Pelaporan ini setelah user melalui tahap
perencanaan dan realisasi yang ada pada menu Perencanaan dan Realisasi. Menu
Pelaporan terdiri dari 7 sub menu yaitu Rekapitulasi Kegiatan (Lamp. 1), Rencana
Pencairan Anggaran Kas (Lamp. 2), Rencana Pencapaian Fisik (Lamp. 3), Realisasi
Fisik & Keuangan (Lamp. 4a) hanya bagi SKPD yang mempunyai KPA, Realisasi
Fisik & Keuangan (Lamp. 4b), Lap. Pelaksanaan Kegiatan (Lamp. 5), Realisasi Fisik
dan Keuangan (Lamp. 6) dan Pengukuran Kinerja Kegiatan (Lamp. 7).

Struktur Menu Pelaporan
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1.

Rekapitulasi Kegiatan (Lamp. 1)
Menu Laporan Rekapitulasi Kegiatan (Lamp. 1) digunakan untuk
mencetak laporan rekapitulasi kegiatan pada masing-masing unit kerja pada
tahapan penganggaran tertentu. Laporan ini dalam setiap tahunnya terdiri dari
dua kali pelaporan yaitu pelaporan pada tahapan APBD dan pelaporan pada
tahapan Perubahan APBD. Langkah-langkah dalam mencetak laporan ini
adalah sebagai berikut :
→ Klik menu Pelaporan, selanjutnya pilih dan klik menu pilihan Rekapitulasi
Kegiatan (Lamp. 1).
→ Setelah muncul halaman Parameter Laporan Rekapitulasi Kegiatan,
langkah selanjutnya adalah memilih tahapan pada kotak pilihan Tahap.

Parameter Laporan Rekapitulasi Kegiatan
→ Masukan tanggal laporan dengan format dd/mm/yyyy atau pilih tanggal pada
kotak kalender yang muncul ketika kursor diarahkan pada kotak isian
Tanggal.
→ Selanjutnya pilih pejabat yang menandatangani laporan pada kotak pilihan
Penandatangan. Nilai awal kotak pilihan Penandatangan ini akan terisi
dengan nama Kepala Unit Kerja.
→ Setelah semua terisi, langkah selanjutnya adalah mencetak laporan dengan
menekan tombol Cetak, sehingga muncul tampilan laporan seperti di bawah
ini :
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Tampilan Laporan Rekapitulasi Kegiatan
→ Selanjutnya tekan tombol Export Report pada urutan keempat dari
kumpulan tombol di pojok kiri atas dari tampilan laporan.

Tombol Export Report
→ Perlu diketahui bahwa pada saat menekan tombol Cetak selain akan
menampilkan data laporan, aplikasi juga akan menyimpan data parameter
laporan ini seperti tanggal cetak dan penanda tangan. Sehingga pada saat
mencetak laporan untuk yang kedua kali dan seterusnya, pada saat memilih
tahapan pada kotak pilihan Tahap maka data parameter seperti tanggal dan
penandatangan akan terisi otomatis.

2.

Rencana Pencairan Anggaran Kas (Lamp. 2)
Menu Laporan Rencana Pencairan Anggaran Kas (Lamp. 2) digunakan
untuk mencetak laporan rencana pencairan anggaran kas kegiatan setiap bulan
pada masing-masing unit kerja pada tahapan penganggaran tertentu. Laporan
ini dalam setiap tahunnya terdiri dari dua kali pelaporan yaitu pelaporan pada
tahapan APBD dan pelaporan pada tahapan Perubahan APBD. Langkahlangkah dalam mencetak laporan ini adalah sebagai berikut :
→ Klik menu Pelaporan, selanjutnya pilih dan klik menu pilihan Rencana
Pencairan Anggaran Kas (Lamp. 2).
→ Setelah muncul

halaman Parameter Laporan Rencana Pencairan

Anggaran Kas, langkah selanjutnya adalah memilih tahapan pada kotak
pilihan Tahap.
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Parameter Laporan Rencana Pencairan Anggaran Kas
→ Masukan tanggal laporan dengan format dd/mm/yyyy atau pilih tanggal pada
kotak kalender yang muncul ketika kursor diarahkan pada kotak isian
Tanggal.
→ Selanjutnya pilih pejabat yang menandatangani laporan pada kotak pilihan
Penandatangan. Nilai awal kotak pilihan Penandatangan ini akan terisi
dengan nama Kepala Unit Kerja.
→ Setelah semua terisi, langkah selanjutnya adalah mencetak laporan dengan
menekan tombol Cetak, sehingga muncul tampilan laporan seperti di bawah
ini :

Tampilan Laporan Rencana Pencairan Anggaran Kas
→ Selanjutnya tekan tombol Export Report pada urutan keempat dari
kumpulan tombol di pojok kiri atas dari tampilan laporan.
→ Seperti pada pencetakan pelaporan yang lainnya, pada saat menekan
tombol Cetak selain akan menampilkan data laporan, aplikasi juga akan
menyimpan data parameter laporan ini. Sehingga pada saat mencetak
laporan untuk yang kedua kali dan seterusnya, pada saat memilih tahapan
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pada kotak pilihan Tahap maka data parameter seperti tanggal dan
penandatangan akan terisi otomatis.

3.

Rencana Pencapaian Fisik (Lamp. 3)
Menu Laporan Rencana Pencapaian Fisik (Lamp. 3) digunakan untuk
mencetak laporan rencana pencapaian fisik kegiatan setiap bulan pada masingmasing unit kerja pada tahapan penganggaran tertentu. Laporan ini dalam
setiap tahunnya terdiri dari dua kali pelaporan yaitu pelaporan pada tahapan
APBD dan pelaporan pada tahapan Perubahan APBD. Langkah-langkah dalam
mencetak laporan ini adalah sebagai berikut :
→ Klik menu Pelaporan, selanjutnya pilih dan klik menu pilihan Rencana
Pencapaian Fisik (Lamp. 3).
→ Setelah muncul halaman Parameter Laporan Rencana Pencapaian Fisik,
langkah selanjutnya adalah memilih tahapan pada kotak pilihan Tahap.

Parameter Laporan Rencana Pencapaian Fisik
→ Masukan tanggal laporan dengan format dd/mm/yyyy atau pilih tanggal pada
kotak kalender yang muncul ketika kursor diarahkan pada kotak isian
Tanggal.
→ Selanjutnya pilih pejabat yang menandatangani laporan pada kotak pilihan
Penandatangan. Nilai awal kotak pilihan Penandatangan ini akan terisi
dengan nama Kepala Unit Kerja.
→ Setelah semua terisi, langkah selanjutnya adalah mencetak laporan dengan
menekan tombol Cetak, sehingga muncul tampilan laporan seperti di bawah
ini :
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Tampilan Laporan Rencana Pencapaian Fisik
→ Selanjutnya tekan tombol Export Report pada urutan keempat dari
kumpulan tombol di pojok kiri atas dari tampilan laporan.
→ Seperti pada pencetakan pelaporan yang lainnya, pada saat menekan
tombol Cetak selain akan menampilkan data laporan, aplikasi juga akan
menyimpan data parameter laporan ini. Sehingga pada saat mencetak
laporan untuk yang kedua kali dan seterusnya, pada saat memilih tahapan
pada kotak pilihan Tahap maka data parameter seperti tanggal dan
penandatangan akan terisi otomatis.

4.

Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 4a)
Menu Laporan Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 4a) digunakan untuk
mencetak laporan rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan per KPA per bulan
pada masing-masing unit kerja. Laporan ini dibuat satu bulan sekali dan hanya
digunakan pada Unit Kerja/SKPD yang mempunyai KPA. Langkah-langkah
dalam mencetak laporan ini adalah sebagai berikut :
→ Pilih menu Pelaporan, kemudian Lap. Bulanan selanjutnya pilih dan klik
menu pilihan Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 4a).
→ Setelah muncul halaman Parameter Laporan Realisasi Fisik & Keuangan
(Lamp. 4a), langkah selanjutnya adalah memilih bulan pada kotak pilihan
Bulan.
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Parameter Laporan Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 4a)
→ Masukan tanggal laporan dengan format dd/mm/yyyy atau pilih tanggal pada
kotak kalender yang muncul ketika kursor diarahkan pada kotak isian
Tanggal.
→ Selanjutnya pilih pejabat yang menandatangani laporan pada kotak pilihan
Penandatangan. Nilai awal kotak pilihan Penandatangan ini akan terisi
dengan nama Kepala Unit Kerja.
→ Setelah semua terisi, langkah selanjutnya adalah mencetak laporan dengan
menekan tombol Cetak, sehingga muncul tampilan laporan seperti di bawah
ini :

Tampilan Laporan Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 4a)
→ Selanjutnya tekan tombol Export Report pada urutan keempat dari
kumpulan tombol di pojok kiri atas dari tampilan laporan.
→ Seperti pada pencetakan pelaporan yang lainnya, pada saat menekan
tombol Cetak selain akan menampilkan data laporan, aplikasi juga akan
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menyimpan data parameter laporan ini. Sehingga pada saat mencetak
laporan untuk yang kedua kali dan seterusnya, pada saat memilih bulan
pada kotak pilihan Bulan maka data parameter seperti tanggal dan
penandatangan akan terisi otomatis.

5.

Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 4b)
Menu Laporan Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 4b) digunakan untuk
mencetak laporan rekapitulasi realisasi fisik dan keuangan per KPA dan PPTK
per bulan pada masing-masing unit kerja. Laporan ini dibuat satu bulan sekali.
Langkah-langkah dalam mencetak laporan ini adalah sebagai berikut :
→ Pilih menu Pelaporan, kemudian Lap. Bulanan selanjutnya pilih dan klik
menu pilihan Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 4b).
→ Setelah muncul halaman Parameter Laporan Realisasi Fisik & Keuangan
(Lamp. 4b), langkah selanjutnya adalah memilih bulan pada kotak pilihan
Bulan.

Parameter Laporan Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 4b)
→ Masukan tanggal laporan dengan format dd/mm/yyyy atau pilih tanggal pada
kotak kalender yang muncul ketika kursor diarahkan pada kotak isian
Tanggal.
→ Selanjutnya pilih pejabat yang menandatangani laporan pada kotak pilihan
Penandatangan. Nilai awal kotak pilihan Penandatangan ini akan terisi
dengan nama Kepala Unit Kerja.
→ Setelah semua terisi, langkah selanjutnya adalah mencetak laporan dengan
menekan tombol Cetak, sehingga muncul tampilan laporan seperti di bawah
ini :
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Tampilan Laporan Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 4b)
→ Selanjutnya tekan tombol Export Report pada urutan keempat dari
kumpulan tombol di pojok kiri atas dari tampilan laporan.
→ Seperti pada pencetakan pelaporan yang lainnya, pada saat menekan
tombol Cetak selain akan menampilkan data laporan, aplikasi juga akan
menyimpan data parameter laporan ini. Sehingga pada saat mencetak
laporan untuk yang kedua kali dan seterusnya, pada saat memilih bulan
pada kotak pilihan Bulan maka data parameter seperti tanggal dan
penandatangan akan terisi otomatis.

6.

Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 6)
Menu Laporan Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 6) digunakan untuk
mencetak laporan realisasi fisik dan keuangan beserta detail per mata anggaran
setiap kegiatan pada masing-masing unit kerja. Laporan ini dibuat per triwulan.
Langkah-langkah dalam mencetak laporan ini adalah sebagai berikut :
→ Pilih menu Pelaporan, kemudian Lap. Triwulan selanjutnya pilih dan klik
menu pilihan Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 6).
→ Setelah muncul halaman Parameter Laporan Realisasi Fisik & Keuangan
(Lamp. 6), langkah selanjutnya adalah memilih triwulan pada kotak pilihan
Triwulan.
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Parameter Laporan Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 6)
→ Masukan tanggal laporan dengan format dd/mm/yyyy atau pilih tanggal pada
kotak kalender yang muncul ketika kursor diarahkan pada kotak isian
Tanggal.
→ Setelah semua terisi, langkah selanjutnya adalah mencetak laporan dengan
menekan tombol Cetak, sehingga muncul tampilan laporan seperti di bawah
ini :

Tampilan Laporan Realisasi Fisik & Keuangan (Lamp. 6)
→ Selanjutnya tekan tombol Export Report pada urutan keempat dari
kumpulan tombol di pojok kiri atas dari tampilan laporan.
→ Seperti pada pencetakan pelaporan yang lainnya, pada saat menekan
tombol Cetak selain akan menampilkan data laporan, aplikasi juga akan
menyimpan data parameter laporan ini. Sehingga pada saat mencetak
laporan untuk yang kedua kali dan seterusnya, pada saat memilih triwulan
pada kotak pilihan Triwulan maka data parameter tanggal akan terisi
otomatis.
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7.

Pengukuran Kinerja Kegiatan (Lamp. 7)
Menu Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan (Lamp. 7) digunakan
untuk mencetak laporan realisasi pengukuran kinerja kegiatan setiap kegiatan
pada masing-masing unit kerja. Laporan ini dibuat per triwulan. Langkahlangkah dalam mencetak laporan ini adalah sebagai berikut :
→ Pilih menu Pelaporan, kemudian Lap. Triwulan selanjutnya pilih dan klik
menu pilihan Pengukuran Kinerja Kegiatan (Lamp. 7).
→ Setelah muncul halaman Parameter Laporan Pengukuran Kinerja
Kegiatan, langkah selanjutnya adalah memilih triwulan pada kotak pilihan
Triwulan.

Parameter Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan
→ Masukan tanggal laporan dengan format dd/mm/yyyy atau pilih tanggal pada
kotak kalender yang muncul ketika kursor diarahkan pada kotak isian
Tanggal.
→ Setelah semua terisi, langkah selanjutnya adalah mencetak laporan dengan
menekan tombol Cetak, sehingga muncul tampilan laporan seperti di bawah
ini :
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Tampilan Laporan Pengukuran Kinerja Kegiatan
→ Selanjutnya tekan tombol Export Report pada urutan keempat dari
kumpulan tombol di pojok kiri atas dari tampilan laporan.
→ Seperti pada pencetakan pelaporan yang lainnya, pada saat menekan
tombol Cetak selain akan menampilkan data laporan, aplikasi juga akan
menyimpan data parameter laporan ini. Sehingga pada saat mencetak
laporan untuk yang kedua kali dan seterusnya, pada saat memilih triwulan
pada kotak pilihan Triwulan maka data parameter seperti tanggal dan
penanda tangan akan terisi otomatis.
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