MANUAL BOOK
APLIKASI SAKATOPLAN – DATA & INFORMASI

Aplikasi Data dan Informasi merupakan aplikasi yang digunakan untuk
mendokumentasikan data capaian pembangunan provinsi sumatera barat, media
untuk penginputan capaian data indicator makro, indicator kinerja utama (IKU),
indicator kinerja daerah (RPJMD), Indikator program dan program unggulan yang
tertuang didalam dokumen perencanaan pembangunan daerah jangan menengah
atau disebut RPJMD, selain penginputan juga digunakan sebagai media untuk
melakukan verifikasi dan validasi capaian serta digunakan untuk mendokumentasi
data lainnya yang mendukung perencanaan pembangunan daerah. Aplikasi dapat
diakses pada alamat situs http://sakatoplan.sumbarprov.go.id. Berikut tata cara
penggunaan aplikasi database :
1. Login ke aplikasi
Untuk
login
ke
aplikasi
silahkan
akses
pada
link
http://sakatoplan.sumbarprov.go.id sehinga akan tampil sebagai gambar berikut
ini :

Gambar Halaman Awal Sakatoplan
Selanjutnya untuk dapat login, silahkan menggunakan username dan password
yang telah diberikan dan klik tombol LOG IN, jika berhasil login maka akan tampil
seperti gambar berikut ini.

Gambar halaman utama sakatoplan
Untuk mengakes data dan informasi silahkan klik menu DATA & INFORMASI
PEMBANGUNAN DAERAH.
2. Halaman utama sakatoplan Data Dan Inofrmasi

Berikut halaman utama aplikasi sakatoplan data dan informasi :

Gambar halaman utama Data dan Informasi

3.

Data Indikator Kinerja Utama (IKU)
Untuk melihat data IKU dapat dilihat dengan cara klik menu Data RPJMD à IKU
maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Gambar menu IKU
Keterangan gambar :
1
Pilihan priode RPJMD
2
Tombol untuk download data IKU dalam bentuk Excel
3
Tombol untuk cetak data IKU
Data IKU yang tersedia yaitu priode RPJMD tahun 2016-2021 dan RPJMD tahun
2021-2026, pertama silahkan pilih priode RPJMD terlebih dahulu maka muncul
tampilan seperti gambar berikut :

Gambar list visi dan misi
Data IKU priode RPJMD 2021-2026 terdiri dari 7 misi, silahkan klik per misi untuk
melihat indikator IKU.

Gambar indikator IKU
Kemudian untuk verifikasi dan validasi terhadap capaian data IKU tahunan dapat
klik tombol Verifikai dan Validasi, berikut tampilan verifikasi dan validasi IKU.

Gambar Validasi dan Verifikasi

4. Data Indikator Kinerja Daerah (IKD)

Untuk melihat data Indikator kinerja daerah dapat mengakses menu Data RPJMD
à IKU sehingga akan tampil seperti tampilan berikut ini :

Gambar IKD
Pertama silahkan pilih priode RPJMD

Gambar priode RPJMD
Selanjutnya silahkan pilih aspek yang tersedia.

Gambar aspek RPJMD
Setelah memilih priode RPJMD dan aspek maka muncul tampilan sebagai
berikut :

Gambar layanan data IKD

Silahkan pilih layanan mana yang akan dilihat dengan cara diklik, maka akan
tampil seperti gambar berikut :

Gambar urusan data IKD
Silahkan pilih urusan mana yang akan dilihat, berikut tampilan indikator IKD :

Gambar indikator IKD
Untuk melihat definisi operasional per indikator klik tombol DO maka akan
tampilan definisi operasional per indikator.

Gambar DO indikator
5. Data Indikator Program

Untuk melihat capaian indikator program dapat mengakses menu Data RPJMD
à Program maka akan tampil seperti gambar berikut :

Gambar Urusan Program

Pilih urusan untuk melihat indikator program per urusan

Gambar Sub Urusan Program
Selanjutnya pilih sub urusan maka akan tampil indikator program per sub urusan
seperti gambar berikut :

Gambar indikator program
Untuk melihat definisi operasional indikator dapat dengan klik tombol DO

DO indikator

6. Kegiatan dan Sub Kegiatan

Fitur ini berfungsi untuk mendokumentasikan definisi operasional kegiatan dan
sub kegiatan, unuk mengaksesnya dapat memilih Data RPJMD à KEGIATAN &
SUB KEGIATAN.

Gambar kegiatan dan sub kegiatan
7. Program Unggulan

Program unggulan provinsi sumatera barat terdiri dari 4 program unggulan, Klik
menu Data RPJMD à PROGRAM UNGGULAN.

Gambar progul

Gambar indikator Progul
8. RPJMD Kab/Kota

Menu ini berisi data Indikator Kinerja Utama (IKU) Dan Indikator Kinerja Daerah
Kabupaten/Kota, klik menu RPJMD Kab/Kota maka tampil sebagai berikut :

Gambar Data IKD Kab/Kota
Selanjutnya silahkan pilih terlebih dahulu Kabupaten atau Kota, kemudian memilih
urusan dan bidang urusans sehingga akan tampil seperti gambar berikut :

Gambar indikator IKD Kab. Agam
Pada halaman ini dapat menambah, mengubah dan menghapus indikator.
9. Indikator Makro

Menu ini digunakan untuk menginputkan capaian indikator makro, klik menu
Indikator Makro maka akan tampil seperti berikut :

Gambar Menu Inputan Indikator Makro

10. Verifikasi Data IKU

Klik menu Verifikasi & Validasi à IKU maka akan tampil sebagai berikut :

Gambar Menu Verifikasi Dan Validasi
Silahkan pilih tahun terlebih dahulu kemudian klik tombol Download untuk
download data hasil verifikasi dan validasi, klik tombol Download DO untuk
download data IKU berserta dengan definisi operasionalnya, klik tombol
Dowload Hasil Pembahasan untuk download hasil pembahasan yang telah
dilakukan.
11. Verifikasi dan Validasi IKD

Klik menu Verifikasi dan Validasi à IKU maka akan tampil seperti gambar
berikut ini :

Gambar Menu Verifikasi Dan Validasi Data IKD
Untuk melakukan verifikasi dan validasi capaian data IKD maka harus memilih
tahun terlebih dahulu, kemudian memilih urusan dan sub bidang urusan,
sehingga akan tampil seperti gambar berikut ini :

Gambar Tampilan Hasil Verifikasi Dan Validasi
Klik tombol edit/input pada kiri atas per masing-masing indikator untuk
melakukan input hasil capaian. Berikut tampilan form inputan hasil :

Gambar form input capaian
Untuk memverifikasi capaian indikator apakah indikator tercapai atau tidak maka
dapat klik tombol verifikasi capaian maka akan tampil sebagai berikut :

Gambar Verifikasi Capaian
Kemudian untuk download hasil verifikasi dapat klik tombol Download, jika ingin
download berserta faktor pendorong dan penghambat maka dapat klik tombol
Download Faktor Pendorong dan Penghambat.
12. Verifikasi dan Validasi Program

Klik menu Verifikasi Dan Validasi à Program maka akan tampil seperti
gambar berikut :

Gambar Menu Verifikasi Dan Validasi Program
Silahkan pilih tahun terlebih dahulu, kemudian memilih urusan dan bidang
urusan maka akan tampil seperti gambar berikut ini :

Gambar Hasil Verifikasi Dan Validasi Program
Untuk melakukan verifikasi dan validasi dapat klik tombolt tambah/edit pada
pojok kiri atas maka akan tampil form inputan verifikasi dan validasi seperti
gambar berikut ini :

Gambar form inputan
Kemudian untuk verifikasi hasil capaian indikator dapat klik tombol Verifikasi
Capaian Indikator Program maka akan tampil seperti gambar berikut :

Gambar Verifikasi Capaian
Kemudian untuk download hasil verifikasi dan validasi dapat klik tombol Fakor
Penghambat dan Pendorong.
13. Verifikasi dan Validasi Program Unggulan

Klik menu Verifikasi dan Validasi à Program Unggulan

Gambar Verifikasi Dan Validasi Progul
Untuk melakukan verifikasi dan validasi klik tombol edit/tambah berwarna kuning
pada pojoj kiri pada setiap indikator progul.

Gambar form inputan verifikasi dan validasi progul

