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1 Tujuan
1.1 Untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan di
setiap Perangkat Daerah dengan membandingkan perencanaan (eProject Planning)
dan realisasi (eDelivery) serta untuk melihat report (laporan – laporan).
2 Ruang Lingkup
Proses monitoring dan evaluasi serta reporting di Pemerintah Kota Surabaya.
3 Definisi
3.1

eControlling adalah sistem pengendalian kegiatan yang di dalamnya termasuk
program komputer berbasis web untuk memfasilitasi pengumpulan informasi
mengenai perkembangan pelaksanaan kegiatan/pekerjaan dan permasalahannya.

3.2

Monitoring adalah proses pengendalian terhadap belanja langsung yang terkait
dengan pelaksanaan program / kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Administrasi
Pembangunan berkaitan dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak
Daerah.

3.3

Peneliti adalah penyelia pada Bappeko, Bagian Administrasi Pembangunan dan
BPKPD yang bertugas mendampingi Perangkat Daerah dalam penyusunan
anggaran sampai dengan monitoring pelaksanaan pekerjaan, dan melakukan
monitoring bulanan dengan Perangkat Daerah.

3.4

Realisasi adalah pekerjaan (fisik) yang telah dilaksanakan dan telah dilakukan
penyerapan (keuangan).

4 Tanggungjawab
4.1

PPK bertanggung jawab dalam realisasi pekerjaan di Perangkat Daerahnya.

4.2

Peneliti pada Bagian Administrasi Pembangunan melakukan pendampingan
dalam proses monitoring pelaksanaan pekerjaan setiap bulan dengan Perangkat
Daerah terkait untuk mengetahui permasalahan yang mungkin terjadi pada saat
pelaksanaan pekerjaan yang dapat menghambat tercapainya target.

5 Prosedur
5.1 Monitoring Bulanan
5.1.1

Bagian Administrasi Pembangunan mengirimkan surat undangan monitoring
bulanan kepada Perangkat Daerah dengan jadwal yang sudah ditetapkan.

5.1.2

Rapat monitoring bulanan dilaksanakan Bagian Administrasi Pembangunan
dengan dihadiri oleh penanggung jawab pekerjaan dari Perangkat Daerah

Klasifikasi: Internal

3

Prosedur eControlling

No. Dok

P05/ GRMS /AP.Sby

Revisi

01

Halaman

4 dari 12

terkait dan peneliti di Bagian Administrasi Pembangunan.
5.1.3

Selanjutnya peneliti bersama dengan Perangkat Daerah terkait pada saat
rapat melakukan akses ke portal eControlling dan memilih menu
“Monitoring”.

5.1.4

Bila terdapat ketidaksesuaian data antara rencana di eProject dengan
realisasi, maka dilakukan identifikasi permasalahan dengan memilih
tahapan dan kelompok permasalahan lebih dahulu kemudian mengisi uraian
permasalahan, sumber informasi, saran tindakan dan tanggal tindakan pada
menu monitoring, sehingga dapat diketahui detail permasalahan yang
menyebabkan ketidaksesuaian data tersebut.

5.1.5

Hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan, didukung dengan
analisa keuangan daerah yang dilakukan oleh Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Pajak Daerah, digunakan sebagai bahan kajian untuk
penyempurnaan perencanaan pembangunan daerah dan penyusunan
rancangan APBD tahun anggaran berikutnya maupun rencana perubahan
APBD tahun anggaran berjalan.

5.2 Laporan
5.2.1

Pada aplikasi eControlling selain digunakan untuk proses monitoring
bulanan, juga terdapat beberapa laporan yang diperlukan dalam proses
monitoring dan evaluasi pelaksanaan pekerjaan.

5.2.2

Pada halaman utama, dapat dilihat beberapa laporan :


Laporan Perangkat Daerah
Menampilkan data rencana dan realisasi total per Perangkat Daerah.



Laporan Kegiatan
Menampilkan data rencana dan realisasi total per Kegiatan untuk
masing – masing Perangkat Daerah.



Laporan Monitoring
Menampilkan data rencana dan realisasi per paket pekerjaan secara
detail termasuk di dalamnya data paket pekerjaan, nilai anggaran,
alokasi dan realisasi per komponen, realisasi volume (khusus untuk
jenis pengadaan barang, jasa lainnya dan penunjang), data lelang
(khusus untuk metode lelang), data kontrak (khusus untuk metode
yang memiliki kontrak), data permasalahan termasuk histori
permasalahannya.



Resume Permasalahan
Laporan ini terdapat pada user peneliti (penyelia). Menampilkan hasil
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dari rapat monitoring bulanan yang terdiri dari data paket pekerjaan,
alokasi, penggunaan dana, progres realisasi dan permasalahan.


Laporan Rekening
Laporan ini terdapat pada user peneliti (penyelia) dan user kepala
perangkat daerah. Menampilkan data alokasi, progres realisasi, total
realisasi (UP/GU/TU & LS) serta SP2D per rekening per kegiatan.

5.2.3

Sedangkan pada menu laporan dapat dilihat berbagai jenis laporan yang
beragam, sesuai dengan detail data yang dibutuhkan, antara lain :
✔

Laporan Jumlah Paket Pekerjaan dan Alokasi
✔

Jumlah Pekerjaan per Metode
Menampilkan jumlah paket pekerjaan dan alokasinya berdasarkan
metode pengadaan per Perangkat Daerah.

✔

Jumlah Pekerjaan Semua Metode per Jenis
Menampilkan jumlah paket pekerjaan dan alokasinya berdasarkan
jenis pekerjaan per Perangkat Daerah.

✔

Jumlah Pekerjaan Pembelian/Pembayaran Langsung per Jenis
Menampilkan jumlah paket pekerjaan metode pembelian /
pembayaran langsung berdasarkan jenis pekerjaan per Perangkat
Daerah.

✔

Jumlah Pekerjaan Pemberian Langsung per Jenis
Menampilkan jumlah paket pekerjaan metode pemberian langsung
berdasarkan jenis pekerjaan per Perangkat Daerah.

✔

Jumlah Pekerjaan Penunjukan Langsung per Jenis
Menampilkan jumlah paket pekerjaan metode penunjukan
langsung berdasarkan jenis pekerjaan per Perangkat Daerah.

✔

Jumlah Pekerjaan Pengadaan Langsung per Jenis
Menampilkan jumlah paket pekerjaan metode pengadaan
langsung berdasarkan jenis pekerjaan per Perangkat Daerah.

✔

Jumlah Pekerjaan Lelang per Jenis
Menampilkan jumlah paket pekerjaan metode lelang berdasarkan
jenis pekerjaan per Perangkat Daerah.

✔

Jumlah Pekerjaan Swakelola Instansi Pemerintah Lain Per Jenis
Menampilkan jumlah paket pekerjaan metode swakelola instansi
pemerintah lain berdasarkan jenis pekerjaan per Perangkat
Daerah.
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✔ Jumlah Pekerjaan Swakelola Kelompok Masyarakat Per Jenis
Menampilkan jumlah paket pekerjaan metode swakelola kelompok
masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan per Perangkat Daerah.
✔ Jumlah Pekerjaan Pembelian Secara Elektronik Per Jenis
Menampilkan jumlah paket pekerjaan metode swakelola kelompok
masyarakat berdasarkan jenis pekerjaan per Perangkat Daerah.
✔ Jumlah Pekerjaan Lelang per Waktu Rencana
Menampilkan data pekerjaan lelang yang mencakup nama
perangkat daerah, jumlah pekerjaan dan alokasi sesuai tanggal
rencana awal dan selesai pemilihan penyedia, jumlah pekerjaan
dan alokasi sesuai tanggal rencana awal dan selesai pelaksanaan
pekerjaan hingga bulan yang dipilih.
✔

Jumlah Pekerjaan Pengadaan Langsung per Waktu Rencana
Menampilkan data pekerjaan pengadaan langsung yang
mencakup nama perangkat daerah, jumlah pekerjaan dan alokasi
sesuai tanggal rencana awal dan selesai pemilihan penyedia,
jumlah pekerjaan dan alokasi sesuai tanggal rencana awal dan
selesai pelaksanaan pekerjaan hingga bulan yang dipilih.

✔

Laporan Jumlah Rencana dan Realisasi
✔

Jumlah
Rencana dan Realisasi Pekerjaan Pembelian
Pembayaran Langsung

/

Menampilkan data pekerjaan pembelian / pembayaran langsung
yang mencakup jumlah rencana pekerjaan dan alokasi selama
satu tahun anggaran, bulan yang dipilih dan hingga bulan yang
dipilih, jumlah realisasi pekerjaan, nilai realisasi, persentase, serta
total realisasi bulan yang dipilih, jumlah realisasi pekerjaan, nilai
realisasi, persentase, serta total realisasi dan persentase hingga
bulan yang dipilih serta detail paket pekerjaan dan realisasinya per
kegiatan di masing–masing Perangkat Daerah.
✔ Jumlah Rencana dan Realisasi Pekerjaan Pemberian Langsung
Menampilkan data pekerjaan pemberian langsung yang mencakup
jumlah rencana pekerjaan dan alokasi selama satu tahun
anggaran, bulan yang dipilih dan hingga bulan yang dipilih, jumlah
realisasi pekerjaan, nilai realisasi, persentase, serta total realisasi
bulan yang dipilih, jumlah realisasi pekerjaan, nilai realisasi,
persentase, serta total realisasi dan persentase hingga bulan yang
dipilih serta detail paket pekerjaan dan realisasinya per kegiatan di
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masing–masing Perangkat Daerah.
✔ Jumlah Rencana dan Realisasi Pekerjaan Penunjukan Langsung
Menampilkan data pekerjaan penunjukan langsung yang
mencakup jumlah rencana pekerjaan dan alokasi selama satu
tahun anggaran, bulan yang dipilih dan hingga bulan yang dipilih,
jumlah realisasi pekerjaan dan nilai realisasi sesuai dengan status
kontraknya, nilai kontrak, nilai total realisasi dan persentase
hingga bulan yang dipilih serta detail paket pekerjaan dan
realisasinya per kegiatan di masing–masing Perangkat Daerah.
✔ Jumlah Rencana dan Realisasi Pekerjaan Pengadaan Langsung
Menampilkan data pekerjaan pengadaan langsung yang
mencakup jumlah rencana pekerjaan dan alokasi selama satu
tahun anggaran, bulan yang dipilih dan hingga bulan yang dipilih,
jumlah realisasi pekerjaan dan nilai realisasi sesuai dengan status
kontraknya, nilai kontrak, nilai total realisasi dan persentase
hingga bulan yang dipilih serta detail paket pekerjaan dan
realisasinya per kegiatan di masing–masing Perangkat Daerah.
✔ Jumlah Rencana dan Realisasi Pekerjaan Lelang
Menampilkan data pekerjaan lelang yang mencakup jumlah
rencana pekerjaan dan alokasi selama satu tahun anggaran,
bulan yang dipilih dan hingga bulan yang dipilih, jumlah realisasi
pekerjaan dan nilai realisasi sesuai dengan status lelangnya,
jumlah pekerjaan yang sudah kontrak dan nilai kontraknya, nilai
total realisasi dan persentase hingga bulan yang dipilih serta detail
paket pekerjaan dan realisasinya per kegiatan di masing–masing
Perangkat Daerah.
✔

Jumlah Rencana dan Realisasi Pekerjaan Lelang Per Rekening
Menampilkan data pekerjaan lelang yang mencakup jenis
pekerjaan, pembebanan tahun anggaran, kode kegiatan, kode
rekening, nama pekerjaan, pagu anggaran, HPS, nilai penawaran,
nilai penawaran + 10%, nilai kontrak, sisa anggaran, sisa lelang,
status serta putaran lelang.

✔

Jumlah Rencana dan Realisasi Pekerjaan Swakelola Instansi
Pemerintah Lain
Menampilkan data pekerjaan swakelola instansi pemerintah lain
yang mencakup jumlah rencana pekerjaan dan alokasi selama
satu tahun anggaran, bulan yang dipilih dan hingga bulan yang
dipilih, jumlah realisasi pekerjaan dan nilai realisasi sesuai dengan
status kontraknya, nilai kontrak, nilai total realisasi dan persentase
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hingga bulan yang dipilih serta detail paket pekerjaan dan
realisasinya per kegiatan di masing–masing Perangkat Daerah.
✔

Jumlah Rencana dan Realisasi Pekerjaan Pembelian Secara
Elektronik
Menampilkan data pekerjaan pembelian secara elektronik yang
mencakup jumlah rencana pekerjaan dan alokasi selama satu
tahun anggaran, bulan yang dipilih dan hingga bulan yang dipilih,
jumlah realisasi pekerjaan dan nilai realisasi sesuai dengan status
kontraknya, nilai kontrak, nilai progres realisasi dan persentase,
nilai total realisasi dan persentase hingga bulan yang dipilih serta
detail paket pekerjaan dan realisasinya per kegiatan di masing–
masing Perangkat Daerah.

✔

Jumlah Rencana dan Realisasi Pekerjaan Swakelola Kelompok
Masyarakat
Menampilkan data pekerjaan swakelola kelompok masyarakat
yang mencakup jumlah rencana pekerjaan dan alokasi selama
satu tahun anggaran, bulan yang dipilih dan hingga bulan yang
dipilih, jumlah realisasi pekerjaan dan nilai realisasi sesuai dengan
status kontraknya, nilai kontrak, nilai total realisasi dan persentase
hingga bulan yang dipilih serta detail paket pekerjaan dan
realisasinya per kegiatan di masing–masing Perangkat Daerah.

✔

Sisa Lelang Per Level
Menampilkan data pekerjaan lelang yang mencakup perangkat
daerah, jumlah paket lelang, jumlah selesai lelang, alokasi total,
alokasi lelang selesai, HPS/OE, penawaran, nilai kontrak, dan sisa
lelang. Laporan ini dapat dipilih berdasarkan perangkat daerah
atau kegiatannya.

✔

Rekap Monev
Menampilkan data pekerjaan lelang dan pengadaan langsung
yang mencakup perangkat daerah, kegiatan, jumlah rencana
pekerjaan dan alokasi selama satu tahun anggaran, jumlah
pekerjaan pengadaan langsung dan alokasi yang belum dilakukan
hingga bulan yang dipilih, jumlah pekerjaan dan alokasi yang telah
selesai lelang, jumlah pekerjaan lelang dan alokasi yang sedang
berjalan, jumlah pekerjaan dan alokasi yang belum lelang hingga
bulan yang dipilih. Laporan ini ditampilkan berdasarkan metode
lelang atau pengadaan langsung dan bulan yang dipilih.

✔

Monitoring Kegiatan DAK
Laporan ini sama dengan laporan Monitoring namun khusus untuk
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menampilkan data-data pekerjaan di kegiatan yang menggunakan
Dana Alokasi Khusus (DAK).
✔

Rekapitulasi Lelang dan PL
Laporan ini menampilkan data realisasi lelang dan realisasi
penunjukan langsung untuk setiap kegiatan di sebuah Perangkat
Daerah yang meliputi data :
- Realisasi Lelang
Menampilkan data rencana pekerjaan setahun, rencana pekerjaan
hingga bulan tertentu, belum lelang, proses lelang, selesai lelang,
selesai kontrak dan nilai kontrak.
- Realisasi Penunjukan Langsung
Akan dapat dilihat data rencana pekerjaan setahun, rencana
pekerjaan hingga bulan tertentu, belum kontrak, proses kontrak,
selesai kontrak, dan nilai kontrak.

✔

Laporan Kontrak yang STT-I
Menampilkan data paket pekerjaan, metode pengadaan, rencana
pemilihan penyedia, rencana pelaksanaan pekerjaan, kontrak,
nilai kontrak, nilai total realisasi, selisih, cara pembayaran, tanggal
SIPK serta nilai SIPK. Laporan ini ditampilkan per perangkat
daerah dan hingga bulan yang dipilih.

✔

Laporan Aktivitas Pengadaan Barang/Jasa
Laporan ini disediakan terkait dengan keperluan TEPRA (Tim
Evaluasi dan Pengawasan Realisasi Anggaran) dalam proses
monitoring dan evaluasi.
Menampilkan data belanja langsung (BL), jumlah perangkat
daerah, pejabat penghubung, jumlah dan pagu pekerjaan
berdasarkan jenis pekerjaannya dan nilai pagunya, target dan
realisasi keuangan, target dan realisasi fisik, akumulasi jumlah
pekerjaan dan persentase berdasarkan tanggal pemilihan /
pelaksanaan, hasil pemilihan, kontrak, serah terima per nilai pagu
pekerjaan

✔

Laporan Review PA & PJB BPKP
Laporan ini disediakan terkait permintaan Inspektorat untuk data
aplikasi Review PA & PJB BPKP per triwulan. Data yang
ditampilkan antara lain total anggaran kota 1 Tahun, nilai rencana
per belanja, jumlah pekerjaan lelang dan realisasinya, realisasi
fisik, dan serah terima fisik.
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6 Alur
6.1

Monitoring Bulanan
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Laporan
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