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Bagian Organisasi
SETDA MUSI BANYUASIN

e-SAKIP
Kabupaten Musi Banyuasin
e-SAKIP (elektronik Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) adalah
adalah integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem
pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas
keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan
setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang
berlaku.
A. Aplikasi e-SAKIP| Musi Banyuasin
Aplikasi e-SAKIP sendiri memuat 2 (dua) halaman utama yaitu :
1. Halaman Log Masuk (Log in)
Pada halaman ini pengguna aplikasi diwajibkan memasukkan username
dan password yang telah diberikan sebelumnya agar dapat membuka
halaman Admin, jika belum mendapatkan dipersilahkan menghubungi
bagian Organisasi Pemkab. Muba untuk diberikan username dan password.
Berikut lebih kurang tampilan halaman loginnya :
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Detil Login:

Dihalaman User Login ini pengguna e-SAKIP diwajibkan mengisi
username dan passowrd serta jawaban angka acak yang diberikan sebagai
anti robot. Jika penguna berhasil masuk halaman akan berganti ke halaman
beranda e-SAKIP tetapi jika gagal memasukkan salah satu baik username,
password maupun hasil angka acak maka secara otomatis halaman login
akan memberikan komentar tentang masalah yang dialami oleh pengguna.
2. Halaman Utama
Untuk halmaan utama e-SAKIP terdiri dari 2 tampilan utama yaitu tampilan
sebagai pengguna yaitu pengguna sebagai SKPD, pengguna sebagai Bagian
Organisasi Setda Muba dan satu lagi pengguna sebagai eksekutif dan
pengelola aplikasi.
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2.1 Betuk halaman utama pengguna yang terdiri dari 3(tiga) pengguna yaitu:

2.1.1 Administrator e-SAKIP sebagai pengelola Dokumen yang di kirim
oleh Admin SKPD dimana bertugas sebagai:
- Verifikasi dokumen,
- Membuat informasi,
- Melihat hasil rekapitulasi laporan yang selesai dan yang belum
di-ungah atau di verifikasi,
- Menjawab tanggapan dari Admin SKPD,
- Memuat peraturan/perundangan yang ada sehingga dapat
dilihat oleh pengguna e-SAKIP;
2.1.2 Admin SKPD sebagai pengelolan dokumen SKPD yang bertugas
sebagai :
- Peng-unggah dokumen yang diminta serta memastikan bahwa
dokumen yang diminta sudah diverikasi,
- Dapat melihat laporan rekapitulasi hanya untuk bagian SKPD
yang di urus,
- Dapat mengirimkan tanggapan,
- Dapat melihat informasi-informasi,
- Melihat perundangan yang menyangkun SAKIP.;
2.1.3 Eksekutif adalah pengguna yang dapat melihat semua aktifitas
yang ada dalam e-SAKIP akan tetapi hanya sebagai peninjau.
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2.2 Bentuk Halaman Utama Pengelola Aplikasi yang hanya dilakukan oleh 1
(satu) orang yaitu Pengelola Utama yang bertugas memastikan semua
pengguna telah terdaftar serta menambah serta mengurangi fitur yang ada,
berikut tampilannya.

Pengguna yang tugas pokok meng-unggah dokumen SAKIP ke aplikasi eSAKIP yang disedikan oleh Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin serta
memonitor berkas apakah sudah benar atau belum.

4

Tata Penggunaan Aplikasi e-SAKIP
1. Administrator e-SAKIP
Sebagai Administrator Bagian Oraganisasi Setda MUBA yang berperan
sebagai pengelolah dokumen yang dikirim oleh Admin PD.
1.1 Login

Dihalaman User Login ini pengguna e-SAKIP diwajibkan mengisi
username dan passowrd serta jawaban angka acak yang diberikan sebagai
anti robot. Jika penguna berhasil masuk halaman akan berganti ke halaman
beranda e-SAKIP tetapi jika gagal memasukkan salah satu baik username,
password maupun hasil angka acak maka secara otomatis halaman login
akan memberikan komentar tentang masalah yang dialami oleh pengguna.
1.2 Beranda
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Menu Bagian Atas e-SAKIP :
Menu Informmasi untuk menampilkan informasi dari Bagian
Organisasi SETDA Musi Banyuasin untuk semua pengguna
e-SAKIP.
Menu Profil untuk melihat profil pengguna aplikasi, disini
pengguna dapat merubah data kecuali username serta
merubah password yang diberikan oleh Bagian Organisasi
SETDA Musi Banyuasin.
Menu Log-out untuk mengakhisi sesi pengguna yang aktif
serta menutup halaman beranda dan langsung masuk ke
halaman login kembali.
Menu Bagian Samping Kiri e-SAKIP :

BERANDA
DOKUMEN E-SAKIP

Untuk kembali kehalaman awal masuk.
Unutk melihat menu turunannya yaitu tampak
gambar disampingnya yaitu LkjIP, PK,
RESTRA, RENJA, IKU, DPA, LHE,
LAPKEU, RENAKSI, dan CASCADING,
apabila salah satu dari dokumen diklik akan
muncul tabel Dokumen.
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REKAPITULASI

Untuk melihat halaman kekap pelaporan
dokumen yang disampaikan Admin PD dan
terla di verifikasi atau belum oleh bagian
Organisasi Setda Muba.
RPJMD
Adalah dokumen yang di kelola oleh Bagian
Organisasi Setda Muba yang berasal dari
BAPEDA Musi Banyuasin.
TANGGAPAN INSTANSI Untuk melihat tanggapan dari Adminisi PD
tentang cara penggunaan aplikasi, atau
dokumen-dokumen yang di unggah atau
pertanyaan lain yang menyankut jalannya eSAKIP.
PERATURAN / UU
Berisikan Peraturan Perundangan yang
berlaku tentang kegiatan SAKIP dan eSAKIP.
1.3 Tabel Dokumen E-SAKIP
Untuk membukan halaman Tabel Dokumen e-SAKIP klik menu
DOKUMEN E-SAKIP kemudian piliha menu LKjIP akan terlihat tampilan
berikut :

Adapun tombol-tombol yang ada:
Input untuk menambah data atau meng-unggah data yang
diminta.
Verifikasi untuk memverifikasi dokumen yang di unggah
oleh Perangkat Daerah (Proses, Perbaikan, dan Diterima).
Lihat Dokumen untuk melihat data atau dokumen yang di-ungga
secara online.
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Download Berkas untuk meng-unduh berkas dan disimpan ke
komputer pengguna.

1.4 Lihat Dokumen E-SAKIP
Setelah menekan tombol Lihat Dokumen pada Tabel Dokumen eSAKIP di aplikasi akan membuka tab baru sebelah kanan untuk
menampilkan dokumen yang dipilih seperti berikut :

1.5 Unduh Dokumen E-SAKIP
Tombol Unduh Dokumen untuk menyimpan Dokumen E-SAKIP ke
komputer pengguna (client), berikut tampilannya:
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1.6 Menu Rekapitulasi E-SAKIP
Pada bagian menu init ditampilkan Perangkat Daerah yang sudah mengunggah Dokumen e-SAKIP terlihat tabel Rekapitulasinya serta dapat di
unduh di komputer pengguna. Berikut tampilannya :

Dan berikut tampilan PDF nya:

1.7 Menu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pada Bagian menu ini hampir sama seperti pada menu Dokumen eSAKIP tetapi hanya dapat di akses oleh bagian BAPEDA dan bagian
Organisasi SETDA Musi Banyuasin.
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1.8 Tanggapan Instansi
Pada bagian menu ini Pengelola Perangkat Daerah (PD) menanggapi
semua pertanyaan dari admin PD yang ada, berikut tampilannya tabelnya :

Antar muka untuk menjawab pertanyaan setelah menekan tobol Jawab
akan tampilkan sebagai berikut :

10

Pada tampilan diatas teridiri atas Judul untuk melihat judul dari tanggapan
dinas perangkat daerah dan Tanggapan adalah isi tanggapan yang
diberikan berupa pertanyaan atau saran atau lainnya, setelah tanda “ baru
di isi apa yang menjadi tanggapan jawaban oleh Pelolan PD, setelah itu
tekan tombol Update untuk menyimpan jawaban atau tombol Indek untuk
kembali ke Indek tanggapan sebelumnya.
1.9 Menu Peraturan / UU
Menu ini memungkinkan Pengelola untuk meng-unggah berkas peraturan
atau perundagan atau sejenisnya ke publik untuk di ketahui semua admin
perangkat daerah. Sehingga menjadi bahan referensi. Berikut
tampilannya :
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Pada antar muka diatas terdapat tombol – tombol :
Input Data untuk menambah dokumen.

Hapus untuk menghapus dokumen yang telah di unggah sebelumnya.

Ubah untuk merubah dokumen yang telah di unggah sebelumnya.
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Download untuk meng-unduh berkas yang telah di upload.

Lihat untuk melihat berkas yang telah di unggah.
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2. Admin Perangkat Daerah (PD)
Sebagai Admin pada PD yang ada dilingkungan Pemerintah Kabupaten Musi
Banyuasin yang berperan sebagai pengelola data PD.
2.1 Login

Dihalaman User Login ini pengguna e-SAKIP diwajibkan mengisi
username dan passowrd serta jawaban angka acak yang diberikan sebagai
anti robot. Jika penguna berhasil masuk halaman akan berganti ke halaman
beranda e-SAKIP tetapi jika gagal memasukkan salah satu baik username,
password maupun hasil angka acak maka secara otomatis halaman login
akan memberikan komentar tentang masalah yang dialami oleh pengguna.
2.2 Beranda
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Menu Bagian Atas e-SAKIP :
Menu Informmasi untuk menampilkan informasi dari Bagian
Organisasi SETDA Musi Banyuasin untuk semua pengguna
e-SAKIP.
Menu Profil untuk melihat profil pengguna aplikasi, disini
pengguna dapat merubah data kecuali username serta
merubah password yang diberikan oleh Bagian Organisasi
SETDA Musi Banyuasin.
Menu Log-out untuk mengakhisi sesi pengguna yang aktif
serta menutup halaman beranda dan langsung masuk ke
halaman login kembali.
Menu Bagian Samping Kiri e-SAKIP :

BERANDA
DOKUMEN E-SAKIP

Untuk kembali kehalaman awal masuk.
Unutk melihat menu turunannya yaitu tampak
gambar disampingnya yaitu LkjIP, PK,
RESTRA, RENJA, IKU, DPA, LHE,
LAPKEU, RENAKSI, dan CASCADING,
apabila salah satu dari dokumen diklik akan
muncul tabel Dokumen.
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REKAPITULASI

Untuk melihat halaman kekap pelaporan
dokumen yang disampaikan Admin SKPD
dan terla di verifikasi atau belum oleh bagian
Organisasi Setda Muba.
RPJMD
Adalah dokumen yang di kelola oleh Bagian
Organisasi Setda Muba yang berasal dari
BAPEDA Musi Banyuasin.
TANGGAPAN INSTANSI Untuk melihat tanggapan dari Adminisi
SKPD tentang cara penggunaan aplikasi, atau
dokumen-dokumen yang di unggah atau
pertanyaan lain yang menyankut jalannya eSAKIP.
PERATURAN / UU
Berisikan Peraturan Perundangan yang
berlaku tentang kegiatan SAKIP dan eSAKIP.
2.3 Tabel Dokumen E-SAKIP
Untuk membukan halaman Tabel Dokumen e-SAKIP klik menu
DOKUMEN E-SAKIP kemudian piliha menu LKjIP akan terlihat tampilan
berikut :

Adapun tombol-tombol yang ada:
Input untuk menambah data atau meng-unggah data yang
diminta.
Verifikasi untuk melihat verifikasi dokumen yang di
unggah oleh Perangkat Daerah (Proses, Perbaikan, dan
Diterima).
Hapus Dokuen untuk menghapus data atau dokumen yang dipilih.
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Ganti Dokumen untuk memperbaiki data atau dokumen yang diungga.
Lihat Dokumen untuk melihat data atau dokumen yang di-ungga
secara online.
Download Berkas untuk meng-unduh berkas dan disimpan ke
komputer pengguna.

2.4 Input Dokumen E-SAKIP

Tampilah Input Dokumen E-SAKIP seperti diatas
 Pilihan Tahun Pelaporan seperti yang terterah
 Pilihan Periode Pelaporan yaitu Tahunan, Triwulan 1 ,Triwulan 2,
Triwulan 3, dan Triwulan 4.
 Isian Keterangan Dokumen yang di Unggah
 Tombol Browse atau Cari Berkas yang akan di Upload dengan
format PDF, Word,dan Excel.
 Tombol Simpan untuk menyimpan Dokumen yang di Unggah.
 Tombol Tabel untuk kembali ke Tabel Dokumen sebelumnya
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2.5 Edit Dokumen E-SAKIP

Tampilah Input Dokumen E-SAKIP seperti diatas
 Pilihan Tahun Pelaporan seperti yang terterah
 Pilihan Periode Pelaporan yaitu Tahunan, Triwulan 1 ,Triwulan 2,
Triwulan 3, dan Triwulan 4.
 Isian Keterangan Dokumen yang di Unggah
 Tombol Browse atau Cari Berkas yang akan di Upload dengan
format PDF, Word,dan Excel.
 Tombol Update untuk mengubah Dokumen yang di Unggah
sebelumnya.
 Tombol Tabel untuk kembali ke Tabel Dokumen sebelumnya
2.6 Lihat Dokumen E-SAKIP
Setelah menekan tombol Lihat Dokumen pada Tabel Dokumen eSAKIP di aplikasi akan membuka tab baru sebelah kanan untuk
menampilkan dokumen yang dipilih seperti berikut :
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2.7 Unduh Dokumen E-SAKIP
Tombol Unduh Dokumen untuk menyimpan Dokumen E-SAKIP ke
komputer pengguna (client), berikut tampilannya:

2.8 Hapus Dokumen E-SAKIP
Tombol Hapus Dokumen untuk menghapus Dokumen yang di unggap
sebelumnya, sebelumnya berkas terhapus ada antar muka pertanyaan
apakah serius akan menghapus dokumen, berikut tampilannya :
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2.9 Menu Rekapitulasi E-SAKIP
Pada bagian menu init ditampilkan Perangkat Daerah yang sudah mengunggah Dokumen e-SAKIP terlihat tabel Rekapitulasinya serta dapat di
unduh di komputer pengguna. Berikut tampilannya :

2.10 Menu RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah)
Pada Bagian menu ini hampir sama seperti pada menu Dokumen eSAKIP tetapi hanya dapat di akses oleh bagian BAPEDA dan bagian
Organisasi SETDA Musi Banyuasin.
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2.11 Tanggapan Instansi
Pada bagian menu ini Pengelola Perangkat Daerah (PD) menanggapi
semua pertanyaan dari admin PD yang ada, berikut tampilannya
tabelnya:

Antar muka untuk menjawab pertanyaan setelah menekan tobol Jawab
akan tampilkan sebagai berikut :

Untuk mengganti tanggapan tinggal klik tombol Edit dan untuk mengapus
tombol Hapus
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Pada tampilan diatas teridiri atas Judul untuk melihat judul dari tanggapan
dinas perangkat daerah dan Tanggapan adalah isi tanggapan yang
diberikan berupa pertanyaan atau saran atau lainnya, setelah tanda “ baru
di isi apa yang menjadi tanggapan jawaban oleh Pelolan PD, setelah itu
tekan tombol Update untuk menyimpan jawaban atau tombol Indek untuk
kembali ke Indek tanggapan sebelumnya.
2.12
Menu Peraturan / UU
Menu ini memungkinkan Pengelola untuk meng-unggah berkas peraturan
atau perundagan atau sejenisnya ke publik untuk di ketahui semua admin
perangkat daerah. Sehingga menjadi bahan referensi. Berikut
tampilannya :

Pada antar muka diatas terdapat tombol – tombol :
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Download untuk meng-unduh berkas yang telah di upload.

Lihat untuk melihat berkas yang telah di unggah.
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3. Eksekutif e-SAKIP
Sebagai Peninjau e-SAKIP apakah berjalan sesuai dengan semestinya, dan
memastikan bahwa dokumen yang diminta sesuai dengan jadwal yang
diberikan.
3.1 Login

Dihalaman User Login ini pengguna e-SAKIP diwajibkan mengisi
username dan passowrd serta jawaban angka acak yang diberikan sebagai
anti robot. Jika penguna berhasil masuk halaman akan berganti ke halaman
beranda e-SAKIP tetapi jika gagal memasukkan salah satu baik username,
password maupun hasil angka acak maka secara otomatis halaman login
akan memberikan komentar tentang masalah yang dialami oleh pengguna.
3.2 Beranda
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Menu Bagian Atas e-SAKIP :
Menu Informmasi untuk menampilkan informasi dari Bagian
Organisasi SETDA Musi Banyuasin untuk semua pengguna
e-SAKIP.
Menu Profil untuk melihat profil pengguna aplikasi, disini
pengguna dapat merubah data kecuali username serta
merubah password yang diberikan oleh Bagian Organisasi
SETDA Musi Banyuasin.
Menu Log-out untuk mengakhisi sesi pengguna yang aktif
serta menutup halaman beranda dan langsung masuk ke
halaman login kembali.
Menu Bagian Samping Kiri e-SAKIP :

BERANDA
DOKUMEN E-SAKIP

Untuk kembali kehalaman awal masuk.
Unutk melihat menu turunannya yaitu tampak
gambar disampingnya yaitu LkjIP, PK,
RESTRA, RENJA, IKU, DPA, LHE,
LAPKEU, RENAKSI, dan CASCADING,
apabila salah satu dari dokumen diklik akan
muncul tabel Dokumen.
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REKAPITULASI

Untuk melihat halaman kekap pelaporan
dokumen yang disampaikan Admin SKPD
dan terla di verifikasi atau belum oleh bagian
Organisasi Setda Muba.
RPJMD
Adalah dokumen yang di kelola oleh Bagian
Organisasi Setda Muba yang berasal dari
BAPEDA Musi Banyuasin.
TANGGAPAN INSTANSI Untuk melihat tanggapan dari Adminisi
SKPD tentang cara penggunaan aplikasi, atau
dokumen-dokumen yang di unggah atau
pertanyaan lain yang menyankut jalannya eSAKIP.
PERATURAN / UU
Berisikan Peraturan Perundangan yang
berlaku tentang kegiatan SAKIP dan eSAKIP.
Pada antar muka pengguna yang login sebagai penguna eksekutif semua
berkas atau dokumen dapat dimonitoring oleh eksekutif tetapi disini
pengguna dengan hak akses eksekutif hanya bertugas melihat bukan
megnelola dokumen seperti admin perangkat daerah dan pengelola
dokumen SAKIP di bagian organisasi SETDA MUBA.
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Lampiran 1.
Apa itu e-SAKIP ?
1. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah integrasi
dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan
kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan.
Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap
penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang
berlaku
2. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) adalah wujud
pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja
lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Secara lengkap memuat
laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil.
3. Perjanjian Kinerja (PK) adalah Perjanjian kinerja adalah
lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk
melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
4. Rencana Strategis (RENSTRA) adalah suatu dokumen Perencanaan yang
berorientasi pada hasil yang ingin dicapi dalam kurun waktu 1-5 tahun
sehubungan dengan tugas dan fungsi SKPD serta disuse dengan
memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis
5. Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode
satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan
pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah
maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
6. Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu
tujuan dan sasaran strategis operasional. Setiap lembaga atau Instansi
pemerintah wajib merumuskan Indikator Kinerja Utama sebagai suatu
prioritas program dan kegiatan yang mengacu pada sasaran strategis dalam
RPJMD dan RENSTRA Satuan Kerja Perangkat Daerah
7. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) adalah dokumen yang memuat
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar
pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
8. Laporan Hasil Evaluasi (LHE) adalah akumulasi penilaian terhadap seluruh
komponen manajemen kinerja yang dievaluasikan yang meliputi 5 (lima)
komponen manajemen kinerja yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran
Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Kinerja dan Capaian Kinerja
9. Laporan Keuangan digunakan untuk menyajikan informasi mengenai
posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil
operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat
bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan
mengenai alokasi sumber daya.
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10.Rencana Aksi adalah turunan (penjabaran lebih lanjut) dari perjanjian
kinerja yang dibuat oleh setiap Perangkat Daerah kepada Bupati
11.Cascading adalah Penjabaran kinerja dan indikator kinerja ke dalam kinerja
yang lebih terperinci atau kondisi-kondisi yang mempengaruhinya, dengan
menggunakan kerangka logis. Cascading digunakan untuk merumuskan
kinerja apa yang harus ditagih di tingkat dibawahnya atau merumuskan
kegiatan apa yang harus dilakukan
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