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1. Masuk aplikasi e-SAKIP Reviu

Kementerian PAN RB telah Kementerian PANRB
telah memberikan username dan password
kepada seluruh Instansi Pemerintah untuk dapat
mengakses e-SAKIP Reviu.

Setelah masuk pada aplikasi e-SAKIP Reviu
maka akan masuk pada dashboard aplikasi e-
SAKIP Reviu. Tampilan aplikasi e-SAKIP Reviu,
terdapat menu: Dokumen SAKIP, Tanggapan
Instansi, Pengaturan dan FAQ.

Masukkan username, 
password dan kode

Captcha



2. Membuat id pengguna unit kerja

Admin kementerian/Lembaga/pemerintah
daerah memiliki kewenangan membuat user id 
dan password untuk level 
kementerian/Lembaga/pemerintah daerah dan
unit kerja (eselon I dan atau OPD).

Pengaturan - user OPD - tambah user

Membuat user dengan mengisikan data user
yang akan dibuat dan memilih level user yang 
akan dibuat.

Tambah user

memilih level user

Mengisikan data 
user



3. Menu Dokumen SAKIP

Pada menu Dokumen SAKIP, akan menemui
seluruh dokumen yang akan diunggah dalam
aplikasi e-SAKIP Reviu. Login sebagai admin
Kementerian/Lembaga/pemerintah daerah tidak
dapat melakukan pengunggahan dokumen.
Admin Kementerian/Lembaga/pemerintah
daerah hanya melihat dokumen apa saja yang
sudah atau belum diunggah oleh user.

Setelah masuk pada setiap dokumen, maka akan
terlihat, unit kerja/OPD mana yang melakukan
pengunggahan dokumen termasuk tanggapan
atas kualitas dokumen dari evaluator.

Untuk
mengunggah

dokumen



3. Menu Dokumen SAKIP

Untuk mengunggah dokumen diisikan
keterangan nama dokumen yang akan diunggah.
Pilih tombol “PILIH DOKUMEN”.

Setelah “PILIH DOKUMEN” akan keluar jendela
dokumen yang akan diunggah. Pilih dokumen
yang akan diunggah. Dokumen yang diunggah
adalah berbentuk ‘pdf’.

Dokumen SAKIP – (pilih dokumen yang akan
diunggah) – PILIH DOKUMEN

Diisikan dengan
keterangan nama

dokumen yang 
diunggah

Pilih dokumen yang 
akan diupload



4. Menu tanggapan instansi
Terdapat dua menu tanggapan: 1) tanggapan umum atas instansi pemerintah dan 2) tanggapan atas setiap
dokumen.

1). Tanggapan umum atas instansi pemerintah
instansi.

Pada menu ini, tanggapan yang diberikan adalah
tanggapan secara keseluruhan atas pelaksanaan
akuntabilitas kinerja di Kementerian/Lembaga/
pemerintah. Admin Kementerian/Lembaga/
pemerintah daerah dapat membaca tanggapan dari
evaluator Kementerian PAN RB dan dapat membalas
tanggapan.

2). Tanggapan atas setiap dokumen.

Tanggapan atas setiap dokumen dilihat pada
setiap dokumen yang diunggah. Pada menu ini,
admin Kementerian/Lembaga/ pemerintah
daerah dan user satuan kerja dapat membaca
tanggapan dari evaluator dan dapat membalas
tanggapan.

Diisikan dengan
keterangan nama

dokumen yang 
diunggah

Tanggapan setiap
dokumen


