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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 



 

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. 

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.  

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. 

 

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.  

  



1. Pendahuluan 

Tujuan Pembuatan Dokumen 

Dokumen user manual Aplikasi Musrenbang Pokok Pikiran Anggota Dewan ini dibuat 

untuk tujuan sebagai berikut :  

Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi Musrenbang Pokok Pikiran 

Anggota Dewan untuk pengguna (user) dalam hal ini Dewan atau operatornya.   

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

1. Dewan  

User yang menggunakan dokumen ini adalah operator Dewan  untuk mengetahui cara-

cara penggunaan aplikasi Musrenbang .  

Cara membuka aplikasi 

1. Untuk memulai aplikasi e-Perencanaan Musrenbang melalui browser 

(Mozilla,Chrome atau lainnya) dengan mengetikkan pada address bar : 

eplanningh3.humbanghasundutankab.go.id maka akan muncul gambar seperti 

berikut ini;  

 

2. Untuk masuk ke Menu Pokok Pikiran, scroll ke bagian bawah hingga muncul 

seperti ganbar dibawah ini,dan pilih tombol Pokok Pikiran 



. 

3. Setelah dipilih maka akn muncul tampilan Login, masukkan username dan 

password yang sesuai. Lalu pilih tombol Login. 

 

4. Setelah berhasil login, maka akan tampil seperti gambar berikut: 

 



Untuk mengubah Profil dari Operator Dewan, lakukan tahapan berikut : 

1. Pilih Menu Lihat Profil. 

2. Isi Nama dan tanggal lahir yang sesuai, lalu pilih tombol simpan. 

3. Data akan disimpan. 

Untuk memulai pengisian hasil reses DPRD, maka pilih tombol milai: 

 

Masukkan masa reses dan tanggal: 

 

Akan tampil seperti berikut jika sudah berhasil mengisi data reses 

 

Pilih menu tambah usulan untuk memasukkan usulan 

 



Maka akan tampil seperti berikut : 

 

1. Pilih kecamatan yang akan diberikan usualan Pokok Pikiran. (kecamatan hanya 

berada di daerah pemilihan masing-masing dewan) 

2. Isikan permasalahan yang terjadi 

3. Masukkan usulan berdasarkan permasalahan 

4. Pilih bidang pembangunan 

5. Pilih prioritas pembangunan daerah 

6. Pilih SKPD/OPD penanggung jawab permasalahan tersebut 

7. Isi detail lokasi usulan 

8. Pilih tombol simpan 
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Setelah selesai, maka akan tampil seperti berikut : 

 

Untuk mengubah dapat memilih tombol  

 

Ulangi langkah seperti diatas untuk mengisi pokok pikiran DPRD 

 

Setelah mengisi semua isi pokok pikiran, pilih tombol Dokumen  

 

Akan muncul tampilan seperti berikut ini : 



 

Pilih Berkas Absen saat melakukan Reses, scan terebih dahulu absen, lalu upload ke 

system dengan cara: 

1. Pilih tombol pilih file 

2. Pilih absensi yang sudah di scan 

3. Polih tombol Unggah 

4. Pilih Berkas Berita Acara 

5. Pilih file yang sudah di scan 

6. Pilih tombol unggah 

 

Jika sudah selesai maka akan tampil seperti berikut : 



 

Jika sudah selesau memasukkan semua pokok pikiran, memasukkan/ mengunggah 

dokumen pendukung berupa absen dan Berita Acara,  pilih menu Rekapitulasi 

Usulan maka akan tampil seperti berikut ini : 

 

Pilih tombol kirim ke SKPD untuk mengirimkan usulan ke OPD yang dituju. 

Akan muncul alert seperti berikut. 

 

Jika sudah sesuai, maka pilih tombil kirim. 



Jika sudah berhasil mengirimkan Usulan Pokok Pikiran ke OPD maka akan tampil 

seperti berikut pada dashboard 

 

Pengisian Pokok Pikiran sudah selesai.  

 

----- 

   

 


