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PENDAHULUAN
1.1.

Tujuan Pembuatan Dokumen

Dokumen user manual Aplikasi Musrenbang Kecamatan ini dibuat untuk
tujuan sebagai berikut :
Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi Musrenbang
Kecamatan untuk pengguna (user) dalam hal ini kepala camat atau
operatornya.

Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan dokumen ini
yaitu:
1. Kepala Camat
User yang menggunakan dokumen ini adalah operator kepala
camat

untuk

mengetahui

cara-cara

penggunaan

aplikasi

Musrenbang Kecamatan ini.

A.

Cara Membuka Situs
Untuk memulai aplikasi e-Perencanaan Musrenbang Kecamatan

melalui browser (Mozilla,Chrome atau lainnya) dengan mengetikkan pada
address bar : eperencanaan.bengkulukota.go.id. Maka akan muncul
halaman depan aplikasi pada gambar 1.1
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Gambar 1.1

Kemudian untuk masuk ke dalam aplikasi Musrenbang Kecamatan
klik pada kotak Musrenbang Kecamatan dan akan tampil seperti pada
gambar 1.2 berikut:

Gambar 1.2

Pada

kotak

“Musrenbang

Kecamatan”

klik

tombol

Login

Kecamatan makan akan muncul popup window baru seperti gambar 1.3
berikut ini:
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Gambar 1.3

Pada form Login Musrenbang Kecamatan masukkan username
dan password. User dan password bersifat rahasia. Jika user dan
password benar maka akan masuk ke halaman dashboard seperti pada
gambar 1.4 berikut ini:

kecamatan

Gambar 1.4
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Sebelum Unduh Absensi pada tampilan awal setelah login akan
muncul tampilan awal Beranda dan klik “Unduh Absensi” untuk
mengetahui semua usulan dari Musrenbang Kelurahan. Berikut akan
tampil seperti pada gambar 1.5 berikut:

Gambar 1.5
Setelah diklik unduh absen akan muncul pop up untuk isi lokasi
musrenbang kecamatan. Seperti gambar dibawah.

Gambar 1.6
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Setelah mulai akan terunduh otomatis absen daftar hadir mulai
musrenbang kecamatan.

Gambar 1.7

Setelah itu akan muncul sebuah tombol seperti gambar dibawah.
Tombol ini berfungsi kita bisa melakukan load data untuk data usulan
kelurahan dari hasil musrenbang kelurahan.

Gambar 1.8
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Setelah diklik tombol load data akan muncul pop up berisi
peringatan penting yang wajib dibaca oleh user. Didalam pop up tersebut
juga akan terdapat informasi kelurahan mana yang belum menginput dana
dan mengirimkannya.

Gambar 1.9
Setelah dibaca dan dipahami peringatan, user akan menentukan
aksi selanjutnya yaitu dengan menekan tombol tunda atau setuju &
proses. Jika user memilih tombol tunda maka sistem akan ke halaman
dashboard. Dan jika user memilih tombol setuju & proses maka sistem
akan melakukan load data.

Gambar 1.10
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Setelah load data selesai user dapat memulai musrenbang
kecamatan dengan mengklik tombol mulai seperti pada gambar dibawah.

Gambar 1.11
Setelah diklik tombol mulai waktu musrenbang kecamatan akan
otomatis berjalan.

Gambar 1.12

Setelah musrenbang kecamatan mulai user dapat melihat dan
mencetak usulan dari masing-masing kelurahannya dari menu usulan
masuk seperti gambar dibawah ini tampilan dibawah ini.

Gambar 1.13
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Pada gambar diatas merupakan tampilan dari usulan masuk
setelah mengklik menu cetak usulan kelurahan. Dari menu ini user dapat
mencari dan mencetak usulan berdasarkan berdasarkan kelurahan dan
bidang pembangunan.

Gambar 1.14
Untuk gambar diatas merupakan tampilan dari usulan masuk
setelah mengklik menu pantau usulan. Dimana pada pantau usulan ini
user dapat melihat semua data usulan baik usulan kelurahan maupun
usulan lingkungan serta data penanggung jawabnya.
Selain itu ada juga terdapat menu usulan kecamatan. Dimana
pada menu ini terdapat dua menu pilihan yaitu Tambah Usulan dan
Usulan kecamatan seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.15
Pada menu Tambah Usulan user dapat menambahkan usulan
kecamatan jika ada usulan yang belum terakomodir. Setelah mengklik
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Tambah Usulan akan muncul form tambah usulan yang harus diisi oleh
user seperti gambar dibawah ini

Gambar 1.16
Pada menu Usulan Kecamatan user dapat melihat dan mencetak
apa saja usulan yang telah ditambahkan dari Tambah Usulan seperti
gambar dibawah ini.
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Gambar 1.17

Selanjutnya hal wajib yang harus dilakukan user adalah melakukan
skoring terhadap usulan-usulan kelurahan. Untuk melakukan skoring user
dapat melakukannya dari menu skoring. Setelah menu skoring di klik
akan muncul halaman pengerjaan skoring. User dapat melihat data
usulan yang akan dilakukan skoring berdasarkan asal usulan, kelurahan
dan lingkungannya dan juga dapat melihatnya secara keseluruhan seperti
gambar dibawah ini.

Gambar 1.18
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Setelah itu lakukan skoring untuk masing-masing usulan. Pada saat
skoring, user memilih prioritas penggunaannya.terdapat pilihan non
prioritas dan 8 pilihan lainya Seperti gambar dibawah ini.

Gambar 1.19

Ketika prioritas yang dipilih adalah non prioritas itu artinya usulan
tersebut akan otomatis ditolak. Setelah dipilih akan muncul pop up
peringatan. Pada pop up ini user akan mengisi alasan mengapa usulan
tersebut menjadi usulan non prioritas(ditolak). Dan dibawah kolom alasan
terdapat sebuah peringatan untuk mengingatkan kembali user agar tidak
salah. Lalu setelah membaca peringatan user akan menentukan tahap
selanjutnya dengan memilih tombol close atau save seperti gambar
dibawah ini.
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Gambar 1.20

Ketika prioritas yang dipilih bukan “non prioritas” contohnya “toleransi
beragama” maka akan muncul juga pop up peringatan yang wajib dibaca
user agar user tidak salah langkah untuk ke tahap selanjutnya.

Gambar 1.21
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Jika user memilih save maka langkah selanjutnya adalah user harus
memilih OPD Penanggungjawabnya seperti contoh dibawah ini.

Gambar 1.22
Setelah dipilih prioritas pembangunan dan penanggungjawab OPDnya
dipilih maka langkah selanjutnya adalah user mengklik tombol

.

Setelah diklik tombol hitung akan muncul pop up yang berfungsi untuk
tempat user melakukan skoring seperti gambar dibawah ini. Pastikan
semua range pada setiap kriteria telah dipilih agar tombol save aktif dan
dapat lanjut ke langkah selanjutnya.
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Gambar 1.23

Setelah selesai di lakukan skoring user dapat melihat hasil skoring
dari menu hasil skoring. Pada menu hasil skoring terdapat dua sub menu
yaitu Usulan Prioritas dan Usulan Cadangan, dimana usulan prioritas
merupakan hasil rangking skoring yang telah memenuhi syarat 10
infrstruktur, 3 sosial budaya dan 3 ekonomi lalu untuk usulan cadangan
merupakan sisa usulan diluar usulan prioritas. Seperti gambar dibawah ini.
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Gambar 1.24

Setelah semua usulan dilakukan skoring dan telah ditambahkan
usulan dari kecamatan , tahap selanjutnya adalah melengkapi dokumen.
Untuk melengkapi dokumen dapat dilakukan pada menu dokumen.
Setelah tombol dokumen diklik akan muncul tampilan seperti dibawah ini.

Gambar 1.24

16

Pada menu dokumen terdapat dua tombol yaitu Unduh ulang absen
awal dan Cetak Berita Acara (akan aktif jika musrenbang telah selesai).
Dan dibawahnya user dapat menambahkan dokumen pendukung berupa
berkas absen, berkas gambar, berkas video, berkas berita acara, berkas
bukti undangan dan berkas tanda terima. Untuk format berkas absen,
berkas berita acara, berkas bukti undangan dan berkas tanda terima
adalah harus berupa format PDF. Lalu format untuk berkas gambar harus
JPG/JPEG dan untuk berkas video harus berupa mp4. Untuk kapasitas
seluruh berkas masing-masing dibatasi hanya 40mb.

Tahap akhir setelah selesai skoring akan muncul otomatis tombol
untuk kirim OPD pada halaman beranda. Berikut tampilan dari tombol
kirim ke OPD.

Gambar 1.25

Setelah kirim usulan kecamatan ke OPD maka user tidak dapat
mengedit lagi usulannya.
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Gambar 1.26

Setelah selesai kirim ke OPD maka musrenbang akan selesai.

Gambar 1.27
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