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Berikut dijelaskan penjabaran operasional sistem terkait 

penggunaan sistem berdasarkan level user SKPD.

 
Halaman login adalah halaman yang akan digunakan untuk 

masuk ke halaman admin sistem. Untuk melakukan login akan 

dibutuhkan security sistem berupa username dan password. 

Selain itu, akan dibutuhkan untuk melakukan pemilihan tahun, 

pemilihan tahun dimaksudkan untuk memilih data tahun 

berapakah yang akan diakses. Setelah kolom terisi dengan benar, 

klik tombol  untuk masuk ke dalam sistem. 
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Pada menu draft renja ini digunakan untuk input draft 

renja. 
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Pilih filter yang diperlukan untuk menampilkan data, jika 

data belum tampil, tekan tombol . Tekan tombol  

untuk menambahkan data. 

Filter 
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Pilih  untuk menyimpan data, sedangkan tombol 

 digunakan untuk merefresh kolom yang digunakan untuk 

mengisi data yang dibutuhkan, dan tombol  digunakan 

untuk menutup tampilan form tambah data.  

Untuk tambah 

data rincian 
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Setelah menambahkan data, maka tabel data otomatis akan 

berubah, jika belum ada perubahan, maka tekan tombol  

untuk merefresh tampilan tabel data.  

Untuk mengubah data yang diinginkan, klik tombol . 

Untuk menghapus data, klik tombol . Jika ingin menghapus 

lebih dari 1 data, maka centang data yg diinginkan lalu klik 

tombol . Tombol  digunakan untuk menampilkan detail 

data dari data yang diinginkan.  

 

 Sebelum masuk ke menu selanjutnya, terlebih dahulu 

melakukan transfer proses dari Draft Renja SKPD ke Forum 

SKPD (hanya admin sistem yang punya hak akses). 
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Setelah mengajukan usulan kegiatan pada submenu draft 

renja, selanjutnya masuk pada submenu Forum SKPD. Submenu 

ini digunakan untuk menlihata usulan yang disetujui/ditolak 

usulan kegiatan yang diajukan setiap SKPD.  

  

 

Pilih filter sesuai kebutuhan untuk menampilkan data. Jika 

belum ada perubahan pada tabel, maka tekan tombol  

untuk merefresh tampilan tabel data.  
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Tombol  digunakan untuk menampilkan detail data dari 

data yang diinginkan.  

Jika belum disetujui data bisa diubah/diedit. Untuk 

mengubah data yang diinginkan, klik tombol , isi data baru 

dari data yang ingin diubah, kemudian pilih  untuk 

menyimpan, sedangkan tombol  digunakan untuk 

merefresh kolom yang digunakan untuk mengisi data, dan tombol 

 digunakan untuk menutup form.  

 

Filter 
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 Sebelum masuk ke menu selanjutnya, terlebih dahulu 

melakukan transfer proses dari Forum SKPD ke Rancangan 

Awal RKPD (hanya admin sistem yang punya hak akses). 

 

 
Setelah admin sistem melakukan persetujuan atau tidaknya 

terhadap usulan kegiatan yang diajukan setiap SKPD, untuk hasil 

dari persetujuan atau tidaknya bisa dilihat pada submenu 
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Rancangan Awal RKPD. Untuk fungsinya hampir sama dengan 

submenu Forum SKPD, sesuai dengan level user loginnya. 

  

 

Pilih filter sesuai kebutuhan untuk menampilkan data. Jika 

belum ada perubahan pada tabel, maka tekan tombol  

untuk merefresh tampilan tabel data.  
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Tombol  digunakan untuk menampilkan detail data dari 

data yang diinginkan.  

Jika belum disetujui data bisa diubah/diedit. Untuk 

mengubah data yang diinginkan, klik tombol , isi data baru 

dari data yang ingin diubah, kemudian pilih  untuk 

menyimpan, sedangkan tombol  digunakan untuk 

merefresh kolom yang digunakan untuk mengisi data, dan tombol 

 digunakan untuk menutup form. 

 

  

 

Filter 
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 (Pada submenu Rancangan Awal RKPD ini tidak bisa 

mengubah/mengedit data anggaran)  

 Sebelum masuk ke menu selanjutnya, terlebih dahulu 

melakukan transfer proses dari Rancangan Awal RKPD ke 

Final RKPD (hanya admin sistem yang punya hak akses). 

 

 
Setelah melalui proses persetujuan/tidaknya sebuah usulan 

kegiatan, kemudian masuk pada hasil dari persetujuan/tidaknya 

sebuah usulan kegiatan, setelah itu masuk pada hasil dokumen 

RKPD. Dokumen RKPD inilah yang akan menjadi acuan rencana 

kegiatan pembangunan daerah.  

  

Pilih filter sesuai kebutuhan untuk menampilkan data. Jika 

belum ada perubahan pada tabel, maka tekan tombol  

untuk merefresh tampilan tabel data.  
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Tombol  digunakan untuk menampilkan detail data dari 

data yang diinginkan.  



 

13 
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Pilih filter yang diperlukan untuk menampilkan data, jika 

data belum tampil, tekan tombol . Data yang ditampilkan 

dan yang bisa diolah pada halaman ini, yaitu data dari Input 

Usulan Perubahan itu sendiri. 

 

Untuk menambahkan data, klik tombol  kemudian 

pilih  untuk menyimpan, sedangkan tombol  

digunakan untuk merefresh kolom yang digunakan untuk mengisi 

data yang diperlukan, dan tombol  digunakan untuk 

menutup form.  
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Setelah menambahkan data, maka tabel data otomatis akan 

berubah, jika belum ada perubahan, maka tekan tombol  

untuk merefresh tampilan tabel data.  

Untuk mengubah data yang diinginkan, klik tombol , isi 

data baru dari data yang ingin diubah, kemudian pilih  

untuk menyimpan, sedangkan tombol  digunakan untuk 

merefresh kolom yang digunakan untuk mengisi input usulan 

perubahan, dan tombol  digunakan untuk menutup form.  
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Tombol  digunakan untuk mengajukan usulan 

perubahan. Dan tombol  untuk membatalkan pengajuan 

usulan perubahan. 

 

Untuk menghapus data input usulan perubahan yang 

diinginkan, klik tombol  . Jika ingin menghapus lebih dari 1 

data, maka centang data yg diinginkan lalu klik tombol . 

 

 
Submenu Cetak Dokumen Perencanaan ini digunakan untuk 

mencetak laporan dari menu e-planning. Laporan yang dicetak 

meliputi Draft Renja, Hasil Forum SKPD, Rancangan Awal RKPD, 

Final RKPD/Renja dan Usulan Perubahan.  
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Menu pengaturan memungkinkan user SKPD untuk 

melakukan manajemen data seperti update data user login. 

Untuk melakukan manajemen pengaturan user sesuai level 

user, pilih pengaturan user yang berada di pojok kanan atas 

sistem. Klik  untuk melakukan manajemen penggaturan user. 

 

Ubah data Profil lalu klik  untuk melakukan 

penyimpanan. 

 

Dokumen yang ingin dicetak 

Tombol 

cetak 
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