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Berikut merupakan menu yang terdapat pada tampilan awal aplikasi eplanning. 

 

Beranda merupakan menu untuk menampilkan tampilan awal aplikasi. 

Pada menu Usulan , User dapat melihat Usulan yang masuk dari Desa/Kelurahan, Usulan 

Kecamatan , Usulan Pokok Pikiran Renja SKPD dan dapat melihat Semua Usulan yang masuk. 

 

Musrenbang Desa/Kelurahan -> untuk melihat usulan yang berasal dari Desa 

Musrenbang Kecamatan -> untuk melihat usulan Kecamatan 

Pokok Pikiran -> untuk melihat usulan dari Pokok Pikiran 

Renja SKPD -> Untuk Melihat Renja dari masing-masing SKPD 

Semua Usulan -> melihat semua usulan yang masuk ke aplikasi 

 

Menu Panduan pengguna untuk melihat semua panduan penggunaan aplikasi oleh masing-

masing user. Panduan dapat didownload dan dipergunakan oleh user yang akan menggunakan. 

Untuk mendownload lakukan langkah berikut : 

1. Pilih Panduan Pengguna 

2. Pilih menu Musrenbang Kelurahan Jika akan mendownload panduan Musrenbang Desa 
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3. Pilih menu download maka file dalam bentuk .pdf akan tersimpan pada laptop anda. 

 

Musrenbang Desa = Digunakan untuk Login oleh user Operator Desa untuk menambahkan 

usulan desa/kelurahan. 

Musrenbang Kecamatan = Menu yang digunakan oleh operator Lecamatan untuk 

menambahkan usulan kecamatan. 

Pokok Pikiran = menu yang digunakan oleh Dewan untuk menambahkan usulan dari 

masing-masing dewan terhadap dapil. 

RKPD  = menu yang digunakan oleh masing-masing SKPD, BAPPEDA untuk mengisi renja 

SKPD dan Bappeda dapat mengarut waktu mulai musrenbang tiap desa, kecamatan, dewan. 
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SIM RKPD merupakan Menu yang dapat digunakan Operator Bappeda, SKPD untuk Login 

menggunakan aplikasi. 

SIM Satuan Harga merupakan Menu yang dapat digunakan BPKPAD untuk melakuan 

pengubahan terhadap data SSH. 

SIM Manajemen User merupakan menu yang digunakan oleh Admin System untuk 

melakukan Kontrol terhadap User. Baik penambahan user, penghapusan Session dari user, 

pengecekan Log User yang menggunakan sistem. 

Referensi merupakan menu yang dapat digunakan admin untuk memanage Referensi di siste, 

Baik menambahkan, menghapus dan mengubah data Kecamatan, Desa/ Kelurahan, POKIR, 

dan SOTK yang berlaku di Kecamatan.  

 

Kalender perencanaan akan menampilkan rencana kegiatan yang akan disi oleh Operator 

Bappeda. Kegiatan ini akan dapat dilihat oleh semua pengguna sistem.  

Menu Keritik Dan Saran  

 

Menu ini berfungsi untuk menyampaikan aspirasi terhasap apliksi, sehingga admin dan 

pengembang aplikasi mendapat masukan dari pengguna terkait penggunaan aplikasi. Saran 

akan dilihat Oleh Admin. 
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Isi semua data, lalu pilih tombol kirim untuk mengirimkan Kritim dan Saran tersebut.  

FAQ = Frequently Asked Questions 

Berisi semua pertanyaan yang sering ditanyakan terkait penggunaan aplikasi, sehingga user dapat 

membaca langsung tanpa menanyakan ke admin sistem.  
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1  Pendahuluan 

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Tujuan Pembuatan Dokumen, cara memuka situs dan 

melakukan login sesuai dengan Usrname dan Password yang telah diberikan. 

Dokumen user manual Aplikasi Musrenbang Desa ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut :  

Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi Musrenbang Desa untuk pengguna (user) 

dalam hal ini kepala desa dan kepala lurah atau operatornya masing-masing.  

Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan dokumen ini yaitu:  

1. Kepala Desa / Lurah  

User yang menggunakan dokumen ini adalah operator kepala desa/ lurah untuk mengetahui cara-

cara penggunaan aplikasi Musrenbang Desa ini.  

A. Cara Membuka Situs  

Untuk memulai aplikasi e-Perencanaan Musrenbang Desa melalui browser (Mozilla, Chrome 

atau lainnya). Untuk membuka aplikasi, dapat dilakukan tahapan berikut ini : 

1. Ketikkan pada address bar : eplanningh3.humbanghasundutankab.go.id  

Maka akan muncul halaman depan seperti gambar dibawah ini : 
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2. Untuk masuk ke Musrenbang Desa, scroll ke bagian bawah hingga muncul seperti ganbar 

dibawah ini,dan pilih tombol Musrenbang Desa.  

 

3. Setelah dipilih, maka akan muncul tampilan Login seperti berikut : 

 

Isikan Username dan password yang sudah diberikan kepada masing-masing user. Lalu klik 

tombol Login. (Jangan sampai salah memasukkan username dan password anda! Dan JANGAN 

Memberitahu Username dan Password anda kepada SIAPA PUN!) Jika sudah berhasil Login 

maka akan tampil seperti gambar berikut: 
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4. Pilih Menu Unduh Absensi dan isi data sesuai dengan data yang ada dan pilih tombol 

Mulai.  

 



 

http://eplanningh3.humbanghasundutankab.go.id/ Halaman 9 
 

Jika berhasil maka Form Absensi akan tercetak secara otomatis dan pada Tampilan 

dashboard awal Musrenbang Desa akan muncul tampilan berikut : 

5. 
Pilih tombol Mulai untuk memulai pengisian musrenbang Desa, maka akan muncul 

waktu dan Tombol untuk mendownload BAP, Form Offline dan Absensi ulang.  

 

6. Untuk memambahkan Usulan, Pilih tombol Tambah Usulan, dan akan tampil form untuk 

menambahkan usulan. Tambahkan usulan dan klik tombol Simpan untuk menambahkan 
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usulan tersebut.  

 

7. Untuk pengisian SSH, Tombol SSH akan digunakan untuk jenis barang dan tombol ASB 

untuk bangunan. Pilih Tombol sesuai dengan isian yang akan dimasukkan kedalam 

usulan dari desa. Untuk mengisi SSH lakukan hal berikut . : 

a. Pilih Tombol SSH, maka akan tampil seperti gambar berikut , Pada Text Box 

Cari, ketikkan barang yang akan anda cari. Lalu tekan enter pada Keyboard dan 

barang yang akan anda cari akan muncul. Pih tombol Pakai dan SSH sudah 

terpakai dan ditambahkan ke usulan tersebut. 
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8. Jika usulan semua sudah ditambahkan, maka usulan tersebut akan muncul pada menu 

Rekapitulasi Usulan. Pastikan usulan yang anda masukkan sudah terdaftar pada sistem. 

Klik menu Rekapitulasi usulan pada bagian atas dan periksa baik-baik semua usulan yang 

telah ditambahkan tadi. 

 

9. Lakukan langkah 6-7 untuk menambahkan semua usulan dari desa. Lakukan 

hingga semua Usulan Berhasil Dimasukkan ke Aplikasi. Jika Usulan tidak 

dimasukkan kedalam aplikasi maka Usulan Dianggap TIDAK ADA. 
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10. Jika sudah di tambahkan, pilih menu Dokumen pada bagian atas, dan Upload Dokumen 

Absen, Form Offline dan BAP agar bisa melanjutkan ke tahapan selanjutnya. Untuk 

mengupload lakukan tahapan berikut : 

a. Pilih menu Dokumen 

b. Perhatikan tanda *, file dengan tanda * berarti harus di upload, 

c. Pilih tombol Pilih File, lalu cari file yang akan di upload dan tekan tombol 

Unggah untuk menyimpan file tersebut ke sistem.  

User tidak akan dapat melanjutkan ke tahapan selanjutnya jika dokumen Absen, BAP dan 

Form Offline tidak di Upload terlebih dahulu. 
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11. Lalukan pengecekan ulang untuk memastikan semua usulan telah masuk. Jika semua 

usulan sudah ditambahkan, pilih menu Rekapitulasi Usulan, dan klik tombol Selesai 

Verifikasi. Jika sudah sesuai tilih tombol Selesai verifikasi dan akan muncul pop up 

seperti berikut : 

 

Tekan tombol Selesai jika sudah selesa mengisi usulan. Dan akan tampil seperti berikut : 

 

12. Klik tombol dokumen untuk melengkapi  berkas usulan berupa bukti gambar dan 

dokumen terkait usulan yang diusulkan oleh desa.  

13. Jika sudah selesai, maka pilih tombol Kirim ke Kecamatan. Pastikan usulan sudah benar 

dan data akan dikirimkan ke Kecamatan. Tekan tombol KIRIM. 
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Usulan Desa berhasil dan selesai dikirim ke Kecamatan. Jika usulan desa sudah dikirimkan, 

maka Musrenbang Desa Telah Selesai.  

 

14. Jika musrenbang Desa telah selesai, maka user dapat melihan apakah usulan diterima 

atau ditolak. Lihat dari menu Pantau Usulan.  

 



 

http://eplanningh3.humbanghasundutankab.go.id/ Halaman 15 
 

15. Untuk mencetak usulan, pilih menu Cetak Usulan Desa / Kelurahan 

 

MUSRENBANG DESA / Kelurahan SELESAI Dilaksanakan. 

Klik menu “Logout”. Tampilan dapat dilihat seperti gambar 1.62 di bawah ini untuk keluar dari aplikasi 

karena musrenbang telah selesai dilaksakana.  

 


