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A. User Guest 

1. Dashboard 

Dashboard digunakan untuk menampilkan informasi – informasi berupa metriks,angka 
ataupun visualisasi data. Dibagi menjadi beberapa jenis yaitu : Profile, Kependudukan, 
Kesehatan, Pendidikan, Program Bantuan, Anggaran & Realisasi, Anggaran Desa. 

 

1.1 Profile 

Menu profile berfungsi untuk menampilkan data informasi lengkap per kecamatan, seperti : 
Peta wilayah, Info Wilayah (luas,jumlah penduduk, kepadatan penduduk, kelurahan/desa) 
Batas Wilayah, Jumlah Sarana & Prasarana, Sarana Pendidikan, Sarana Umum, Struktur 
Organisasi, Surat-surat, Alamat Kantor,email dan nomor telepon.  

 

Cara Penggunaan : 
  

1. Pilih  Kecamatan 

2. Maka akan muncul informasi lengkap sesuai kecamatannya seperti berikut: 

 

3. Klik melihat data kecamatan lebih detail klik tab menu peta, profil, data umum, struktur 

organisasi dan desa  
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4. klik tab peta maka akan muncul peta kecamatannya 

  
5. klik tab Profil akan muncul detail profil kecamatannya 
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6. klik tab “Data Umum” akan muncul detail info wilayah, batas wilayah, jumlah sarana & 

prasarana , sarana Pendidikan, sarana umum , seperti dibawah ini 

 
7. klik tab “Struktur Organisasi” maka akan muncul data struktur organisasi kecamatan, seperti 

berikut: 
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8. Pada panel informasi, anda bisa download surat- surat , seperti surat pengantar pembuatan 
akta kelahiran, surat pindah keluar, surat keterangan tidak mampu, surat izin gangguan, surat 
izin tempat usaha, surat izin  usaha mikro kecil 

 
9. Informasi alamat kantor kecamatan, email atau nomor telepon bisa dilihat di panel Kontak, 

seperti gambar dibawah ini 

 
 

1.2 Kependudukan 

Menu Kependudukan berfungsi untuk melihat data statistik kependudukan setiap 
tahun per kecamatan maupun per desa . 
 
Cara Penggunaan: 
 
1.  Pilih desa dan tahun  
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Maka akan menampilkan data kependudukan seperti dibawah ini : 

Keterangan : 
a. Muncul informasi jumlah penduduk, jumlah laki – laki, jumlah perempuan, jumlah 

disabilitas .  

b. Menampilkan grafik line penduduk pertahun. 

c. Menampilkan rekap presentase penduduk yang sudah punya KTP, Akta Kelahiran dan Akta 

Nikah 

d. Menampilkan grafik jumlah penduduk berdasarkan kelompok usia. 

 

1.3 Kesehatan 

Menu Kesehatan berfungsi untuk mendapatkan data kesehatan kecamatan atau desa 
misalnya setiap tahun, seperti grafik kematian ibu dan jumlah kematian bayi per tahun, 
grafik cakupan imunisasi, grafik epidemi penyakit, grafik toilet & sanitasi. 
  
Keterangan & cara penggunaan : 
 
1.  Pilih desa dan tahun pada form ini 
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Maka akan muncul grafik – grafik , seperti di bawah ini : 
 

Grafik angka kematian ibu & bayi 

Grafik cakupan imunisasi 
 
 

 
Grafik epidemi penyakit 
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Grafik toilet & sanitasi 
 

1.4 Pendidikan 

Menu Pendidikan berfungsi untuk mendapatkan data atau grafik jumlah penduduk, 
jumlah siswa, jumlah anak tidak bersekolah , jumlah siswa dan fasilitas berdasarkan 
tingkat pendidikannya di setiap kecamatan atau desa setiap tahunnya . 
 
Cara penggunaan : 
 
1.  Pilih desa dan tahunnya, 
 

 
Maka akan muncul grafik – grafik seperti berikut: 
 

a.  Grafik jumlah penduduk berdasarkan tingkat pendidikan 
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b. Grafik jumlah anak putus sekolah 

 
 

 

c. Grafik jumlah siswa dan jumlah fasilitas PAUD  
 
 

1.5 Program Bantuan 

Menu Program Bantuan digunakan untuk menampilkan laporan presentase banyaknya 
jenis – jenis program bantuan yang diterima oleh kecamatan atau desa setiap tahun . 
 
Cara penggunaan : 
 
1. Pilih desa dan tahunnya, 
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Maka akan muncul grafik nya seperti berikut: 

 
 

2. Selain itu muncul juga laporan grafik lainnya , seperti berikut: 

Grafik penduduk miskin berdasarkan status kesejahteraan 

 
Grafik penduduk miskin berdasarkan klasifikasi usia 
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Grafik jumlah kepemilikan fasilitas BAB 
 
 
 
 
 

Grafik penduduk miskin yang mengalami kecacatan 

 

 
Grafik penduduk miskin berdasarkan Pendidikan 
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Grafik jumlah rumah tangga berdasarkan sumber air minum 

 
 

 

1.6 Anggaran & Realisasi 
 Menu Anggaran dan realisasi kecamatan digunakan untuk monitoring data 
anggaran kecamatan setiap tahunnya dengan tampilan dinamis, cepat, efisien , praktis 
dan akurat . mulai dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, 
belanja tidak langsung, selisih dan realisasi anggaran . 
 
Cara penggunaan : 
 
1. Pilih kecamatan dan tahun, 

 
Maka akan muncul detail anggarannya lengkap dengan presentase per jenis belanja 
anggarannya 
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Keterangan Gambar: 
- Menampilkan informasi total belanja dan selisih anggaran dan realisasi 

beserta presentase nya 

- Menampilkan informasi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja 

modal, belanja tidak langsung beserta presentase nya 

- Menampilkan grafik presentase anggaran kecamatan per tahunnya 

- Klik tombol            untuk download grafik  
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1.7 Anggaran Desa 

 Menu Anggaran desa (APBDes) digunakan untuk monitoring data pendapatan dan 
belanja desa setiap tahunnya dengan tampilan dinamis, cepat, efisien , praktis dan akurat . 
mulai dari total pendapatan, Dana Desa (APBN), Alokasi Dana Desa (ADD), Pendapatan Asli 
Desa (PAD), Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR), Bantuan Kabupaten, Bantuan Provinsi. 
 
Cara Penggunaan: 
1. Pilih kecamatan, desa dan tahun. 

 
 Maka akan muncul data pendapatan (lengkap dengan detailnya) dan total 
belanja yang di tampilkan dalam bentuk grafik , seperti dibawah ini. 
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2. Informasi 

 Modul Informasi di dalamnya terdapat menu - menu untuk mengelola data 
prosedur, regulasi, layanan (Pembuatan e-KTP, Pembuatan Kartu Keluarga, Pembuatan 
Akta Kelahiran, Pembuatan Surat Pindah Alamat) , Potensi Kecamatan, Event – event 
terdekat, FAQ dan kalender . Modul informasi ini hanya bisa di kelola oleh admin , jika 
anda bukan admin maka hanya bisa melihat data nya saja .  
 

2.1 Prosedur 
Menu prosedur berfungsi untuk mengelola kumpulan data prosedur , mulai dari menyimpan 
prosedur, edit prosedur, lihat data prosedur dan hapus data prosedur dengan tampilan yang 
dinamis dan mudah di pahami . 

a. Tampilan menu prosedur 
Cara penggunaan : 
1. Klik menu tambah prosedur                                 untuk menambah prosedur baru , maka 
akan muncul form input seperti berikut. 

b. Form input prosedur 
2. Silahkan isi form prosedur, tanda bertanda (*) wajib diisi, setelah itu lalu klik tombol 

simpan                   , klik tombol batal                  jika tidak jadi menambah data baru . 

3. Setelah klik simpan, data akan muncul pesan sukses seperti ini                                dan 
data prosedur berhasil ditambahkan .      

c. Tampilan daftar prosedur 
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4. Jika ingin mngedit data prosedur , pilih salahsatu data yang ada di daftar prosedur lalu 
klik icon edit           maka akan muncul form edit seperti berikut. 

Silahkan rubah kolom yang akan diedit dengan cara arahkan kursor ke kolom yang dituju lalu 
rubah isinya, jika sudah lalu klik simpan                   tunggu beberapa saat sampai muncul pesan 
sukses seperti ini                                     maka data telah berhasil dirubah 
 
5. Jika ingin menghapus data prosedur, klik icon hapus             , maka akan muncul alert 
konfirmasi seperti berikut 

 

Klik “Hapus” untuk menghapus data lalu akan muncul pesan sukses                         , klik 

“Batal” jika tidak jadi menghapus data. 

 

6. Jika mau melihat detail data masing – masing prosedur klik icon preview            maka akan 

muncul tampilan seperti berikut. 
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d.   Tampilan detail prosedur 

  

Klik tombol unduh                jika ingin mendownload file prosedur dan klik tombol kembali                 

untuk kembali ke daftar prosedur . 

 

2.2 Regulasi 

 Menu regulasi berfungsi untuk mengelola kumpulan data regulasi tiap kecamatan , 
mulai dari menyimpan regulasi, edit regulasi, lihat detail regulasi dan hapus data regulasi 
dengan tampilan yang dinamis dan mudah di pahami . 

a. Tampilan menu regulasi 

 

 

 

 

Cara Penggunaan: 

1. Menambah Data Regulasi Baru 

pilih kecamatan lalu klik tombol tambah seperti gambar di bawah ini  
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Maka akan muncul form input regulasi seperti berikut, 

Keterangan : 

a. Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 

b. Pilih tipe regulasi, (Regulasi Nasional atau Regulasi Daerah) 

c. Isi kolom Judul regulasi 

d. Isi kolom Deskripsi 

e. Upload file berupa gambar (JPG,PNG, etc) 

f. Klik tombol batal untuk membatalkan input data regulasi 

g. Klik tombol simpan untuk menambah data regulasi baru, maka akan muncul pesan 

sukses   

 
 
 
 
 

2. Merubah data regulasi  

pilih salahsatu data pada daftar regulasi lalu klik tombol ubah seperti berikut, 
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akan muncul form edit regulasi, silahkan rubah data nya pada kolom yang tersedia lalu 

klik tombol simpan seperti gambar di bawah ini 

data tersebut otomatis langsung berubah seperti gambar di bawah ini, 

 

 

 

 

 

 

3. Melihat Data Regulasi yang sudah di input 

pada daftar regulasi pilih salahsatu data lalu klik kolom judul nya seperti ini  
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Maka akan muncul data detailnya seperti ini, 

Keterangan: 

a. Klik tombol kembali untuk kembali ke page daftar regulasi  

b. Klik tombol ubah untuk mengedit data  

c. Klik tombol hapus untuk hapus data  

 

 

4. Menghapus Data 

Jika ingin menghapus data yang sudah diinput lihat pada daftar regulasi , pilih salah satu 

data lalu klik tombol hapus seperti gambar di bawah ini, 

 

Setelah klik tombol hapus akan muncul form konfirmasi seperti berikut, 

Keterangan: 

a.  Klik tombol batal untuk membatalkan hapus  

b. Klik tombol hapus untuk menghapus data 
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2.3 Layanan 

 Menu layanan di dalamnya terdapat fitur pelayanan – pelayanan kecamatan kepada 
warganya yang berfungsi untuk memudahkan warga untuk melihat status pengajuan e-KTP, 
status pengajuan kartu keluarga, status pengajuan akta kelahiran dan status pengajuan surat 
pindah alamat. 

 
a.  Pembuatan e-KTP 

 

Keterangan: 

- Menampilkan informasi nama penduduk, alamat, tanggal pengajuan, tanggal 

selesai, status. 

- Data ini otomatis akan update jika petugas admin mengubah status pengajuannya 

 

 

b.  Pembuatan Kartu Keluarga 
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Keterangan: 

- Menampilkan informasi nama penduduk, alamat, tanggal pengajuan, tanggal 

selesai, status. 

- Data ini otomatis akan update jika petugas admin mengubah status pengajuannya 

 

c. Pembuatan Akta Kelahiran 

Keterangan: 

- Menampilkan informasi nama penduduk, alamat, tanggal pengajuan, tanggal 

selesai, status. 

- Data ini otomatis akan update jika petugas admin mengubah status pengajuannya 

 

 

 

 

 

 

 

 

d.  Pembuatan Surat Pindah Alamat 

 

Keterangan: 
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- Menampilkan informasi nama penduduk, alamat, tanggal pengajuan, tanggal 

selesai, status. 

- Data ini otomatis akan update jika petugas admin mengubah status pengajuannya 

 

2.4 Potensi 

 Menu potensi berfungsi untuk menampilkan data potensi setiap kecamatan . 

Keterangan & Cara penggunaan 
1. Klik menu potensi maka akan menampilkan data potensi dari kecamatan yang sudah diinput 

oleh admin. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Klik tombol             untuk melihat data potensi secara detail . Tampilannya seperti ini : 
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2.5 Event 

Menu event berfungsi untuk mengelola data event – event tiap kecamatan yang dibuat 
dengan tampilan dinamis dan mudah dipahami, mulai dari tambah data event baru, 
mengubah data event, melihat data event yang sudah diinput dan menghapus data 
event. 

 

a. Tampilan menu event 

 
 Cara Penggunaan: 
 

1. Menambah Data Event Baru 

Klik menu tambah event      , akan muncul form inputnya seperti berikut: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Keterangan : 

a. Kolom yang bertanda (*) wajib diisi, silahkan isi kolom yang tersedia 

b. Pada kolom descriptions , ada tools text editor yang bias digunakan untuk mengatur 

teks tebal, miring, garis bawah, ukuran teks dan sebagainya. 

c. Jika ingin menyisipkan gambar pada kolom descriptions klik icon gambar              
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d. Klik simpan untuk menambah data event baru, jika sukses akan muncul pesan seperti 

ini                       , data event otomatis tersimpan . 

e. Klik batal untuk membatalkan input. 

 

2. Melihat data event yang sudah terinput 

pada panel sebelah kiri terdapat daftar kumpulan event – event yang sudah diinput , 

dibuat dengan tampilan yang menarik dan mudah dipahami . seperti berikut: 

 

                 
                  

Keterangan : 
- Terdapat informasi kapan event ini akan dilakukan dan kapan event ini selesai. 
- Ada informasi nama event, detail rincian, dan attendants nya.  

 
3. Mengubah data event 
Pada daftar event pilih salahsatu data lalu klik tombol ubah seperti ini 

Maka akan muncul form edit seperti berikut: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aplikasi Kecamatan Dashboard  Halaman 29 
 

 

 
 
 Keterangan: 

a. Silahkan ubah data nya sesuai kolom – kolom yang tersedia 

b. Ubah status event (open: jika event masih aktif dan belum dilakukan, 

closed : jika event sudah dilakukan) 

c. Klik tombol simpan untuk mengubah data. 

d. Klik tombol batal untuk membatalkan edit data. 

  

4. Menghapus data event 

Pada daftar event pilih salah satu data lalu klik tombol hapus seperti ini 

Setelah klik tombol hapus akan muncul form konfirmasi seperti berikut, 

Keterangan: 

c.  Klik tombol batal untuk membatalkan hapus  

d. Klik tombol hapus untuk menghapus data 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aplikasi Kecamatan Dashboard  Halaman 30 
 

 

2.6 FAQ (Frequently Ask and Question) 

 Menu FAQ berfungsi untuk menampilkan pertanyaan – pertanyaan yang 
seringkali di tanyakan oleh pengunjung website disertai jawaban dari administrator 
website . Sehingga membantu pengunjung baru agar tidak kebingungan saat 
berkunjunga ke website ini .  

 

a. Tampilan menu FAQ 

 
Cara penggunaan: 
1. Kolom pencarian                                                                  digunakan untuk mencari 
pertanyaan yang sudah pernah ditanyakan dan dijawab tentang website ini. 
2. Menambah pertanyaan baru 
Klik menu tambah                       , maka akan muncul form input seperti berikut: 

Keterangan: 
a. Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 
b. Silahkan isi kolom yang masih kosong 
c. Klik tombol batal untuk membatalkan input data  
d. Klik tombol simpan untuk menambah data baru, jika berhasil akan 
muncul pesan seperti ini                         , otomatis data akan tersimpan.
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3. Melihat data yang sudah terinput 

Pada panel sebelah kiri tersedia daftar pertanyaan dan jawaban yang sudah di input seperti 
berikut: 

 
 

4. Mengubah data  
Pada list data FAQ, pilih salah satu data lalu klik tombol ubah seperti berikut 

Maka akan muncul form edit nya seperti ini 

Keterangan : 
a. Silahkan ubah data sesuai keperluan. 
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b. Pada kolom Answer tersedia tools untuk text editor dan menambah 
 gambar jika diperlukan 
c. Klik tombol batal untuk membatalkan edit. 
d. Klik tombol simpan untuk mengedit data.  
 

5. Menghapus data 
Pada list data FAQ, pilih salah satu data lalu klik tombol hapus seperti berikut  

Setelah klik tombol hapus akan muncul form konfirmasi seperti berikut, 

Keterangan: 

- Klik tombol batal untuk membatalkan hapus  

- Klik tombol hapus untuk menghapus data 

 

2.7 Form Dokumen 

 Menu form dokumen berfungsi untuk mengelola dokumen – dokumen dengan 
berbagai jenis format seperti gambar, pdf, dokumen word, dokumen excel dsb. 
Kumpulan dokumen tersebut bisa di upload dan di unduh. Dengan adanya fitur ini 
sangat memudahkan petugas tanpa harus mencari manual berkas satu persatu, 
petugas nantinya hanya tinggal mencari dokumen di aplikasi yang langsung dapat di 
unduh dengan cepat . 

 

 
a. Tampilan menu form dokumen 

Cara penggunaan: 
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1. Saat klik menu form dokumen akan muncul daftar dokumen yang sudah di upload , jika ingin 
mencari dokumen tertentu pada kolom search                                         ketik nama dokumennya 
otomatis akan menuju ke dokumen yang di cari. 

 
  

2. Menambah dokumen baru 
Klik menu tambah                       akan muncul form input seperti berikut: 

 Keterangan: 
- Kolom yang bertanda (*) wajib diisi , silahkan isi kolom yang masih kosong 
- Pada kolom file dokumen , silahkan upload dokumen nya (format : jpeg, png, jpg, gif, 

svg, xlsx, xls, doc, docx, pdf, ppt, pptx) 
- Klik tombol batal untuk membatalkan input. 
- Klik tombol simpan untuk menambah dokumen baru. 
 
 
 

3. Mengubah dokumen 
Pada daftar dokumen pilih salah satu datanya lalu klik icon edit             pada kolom aksi seperti 
berikut: 

 Setelah di klik akan muncul form edit seperti ini, 

 Keterangan: 
- Silahkan ubah data sesuai yang diperlukan. 
- Klik tombol download file untuk mengunduh file. 
- Klik tombol batal untuk membatalkan ubah data. 
- Klik tombol simpan untuk mengubah data. 
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4. Menghapus dokumen 

Pada daftar dokumen pilih salah satu datanya lalu klik icon hapus              pada kolom aksi 

seperti berikut: 

 

Setelah klik icon hapus akan muncul form konfirmasi hapus seperti ini 

Keterangan: 

- Klik tombol batal untuk membatalkan hapus  

- Klik tombol hapus untuk menghapus data 

 

5. Mengunduh dokumen 

Pada daftar dokumen pilih salah satu datanya lalu klik icon unduh              pada kolom aksi 

seperti berikut: 
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Setelah di klik file dokumen otomatis akan terunduh ke computer local anda seperti ini, 

 
 

3. SIKOMA 

 SIKOMA adalah singkatan dari sistem komplain masyarakat. Sistem ini digunakan untuk 

memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melaporkan berbagai macam kejadian 
kapanpun dan dimanapun tanpa perlu repot – repot datang ke kantor kecamatan, data 
komplain dari masyarakat akan langsung diterima oleh petugas admin dan segera di tindak 
lanjuti . 
 
Keterangan dan cara penggunaan: 

1. Pada saat klik menu SIKOMA, akan muncul tampilan seperti gambar di atas, ada daftar 

komplain yang sudah di input, komplain terpopuler, komplain yang sudah selesai, pencarian 

komplain, dan tombol untuk kirim komplain 

2. Untuk mencari atau melacak komplain masukan ID komplain anda pada form ini  
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3. Kirim komplain baru 

Klik tombol kirim komplain                                                     maka akan muncul form komplain 

seperti ini : 

 

Keterangan gambar: 

- Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 

- Masukan NIK, Nama, Kategori, Judul, Laporan, Lampiran (optional), Kode verifikasi 

- Pada kolom lampiran anda bisa menyertai 4 upload file agar petugas admin lebih cepat 

memproses komplain anda 

- Masukan kode verifikasi dengan benar 

- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses input 

- Klik tombol simpan untuk mengirim komplain  
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4. Total Pengunjung 

 Menu ini berfungsi untuk monitoring jumlah pengunjung website per hari ini , 
seminggu yang lalu, total kunjungan dan halaman popular yang sering di akses oleh 
pengunjung . Dibuat dengan tampilan menarik yang dinamis dan mudah dipahami. 

 
Keterangan : 
a. Pada panel sebelah kiri menampilkan informasi halaman – halaman yang sering di 
 akses oleh pengunjung webiste. 
b. Pada panel sebelah kanan yang berwarna hijau menampilkan informasi jumlah 

 pengunjung per hari ini  , jumlah pengunjung seminggu yang lalu, dan total pengunjung 

 website. 
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B. User Admin 

5. Pengaturan 

 Modul Setting di dalamnya terdapat menu – menu untuk mengelola data 
referensi seperti data user, role, kategori complain, tipe regulasi dsb. Modul ini hanya 
bisa di akses oleh Administrator .  
 

5.1 Login ke halaman backend (Administrator) 
 Halaman backend adalah halaman yang digunakan untuk mengelola data – data 
tertentu yang tidak bersifat publik, hanya pengguna dengan role Administrator yang bisa 

mengakses halaman ini . Caranya seperti berikut: 
 

1. Buka website , lihat di sebelah kanan atas lalu klik tombol login                  seperti ini, 

2. Maka akan muncul form seperti ini : 
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Isi email dan password lalu klik tombol sign in  
 

 

 

3. Jika email dan password benar, login berhasil dan modul Setting bias di akses. Seperti berikut: 

Keterangan : 

1. Klik tombol logout jika ingin keluar dari halaman administrator 

2. Modul administrator sudah muncul dan bisa di akses 

 

5.2 Kategori Komplain 

 Menu ini berfungsi untuk mengelola data – data kategori komplain yang nanti nya 
dibutuhkan sebagai data referensi atau data master . 

 

a. Tampilan menu Kategori Komplain 

Keterangan dan Cara Penggunaan : 
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1. Saat klik menu kategori komplain akan muncul daftar data kategori komplain yang  sudah 
terinput . 

2. Pada kolom pencarian                              berfungsi untuk mencari data yang diperlukan 
 

3. Menambah data 
Klik tombol tambah                               maka akan muncul form input seperti berikut: 

Keterangan: 
a. Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 
b. Silahkan isi form yang masih kosong 
c. Klik tombol batal untuk membatalkan input 
d. Klik tombol simpan untuk menambah data 

 
4. Mengubah data 

Pada daftar kategori komplain pilih salah satu data yang akan diubah lalu klik icon edit             
seperti berikut: 

Maka akan muncul form edit seperti ini, 

Keterangan: 
a. Silahkan ubah data pada kolom yang ada sesuai keperluan 
b. Klik tombol batal untuk membatalkan edit data 
c. Klik tombol simpan untuk mengubah data 
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5. Menghapus data 

Pada daftar kategori komplain pilih salah satu data yang akan diubah lalu klik icon hapus              

seperti berikut: 

Setelah klik icon hapus akan muncul form konfirmasi hapus seperti ini 

Keterangan: 

- Klik tombol batal untuk membatalkan hapus  

- Klik tombol hapus untuk menghapus data 

5.3 Tipe Regulasi 

 Menu ini berfungsi untuk mengelola data – data tipe regulasi yang nanti nya 
dibutuhkan sebagai data referensi atau data master . 

 
b. Tampilan menu Tipe Regulasi 
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Keterangan dan Cara Penggunaan : 

1. Saat klik menu tipe regulasi akan muncul daftar data yang sudah terinput . 

2. Pada kolom pencarian                              berfungsi untuk mencari data yang diperlukan 

3. Menambah data 

Klik tombol tambah                               maka akan muncul form input seperti berikut: 

Keterangan: 

a. Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 

b. Silahkan isi form yang masih kosong 

c. Klik tombol batal untuk membatalkan input 

d. Klik tombol simpan untuk menambah data 

 

4. Mengubah data 

Pada daftar tipe regulasi pilih salah satu data yang akan diubah lalu klik icon edit             seperti 

berikut: 

Maka akan muncul form edit seperti ini, 

Keterangan: 

a. Silahkan ubah data pada kolom yang ada sesuai keperluan 

b. Klik tombol batal untuk membatalkan edit data 

c. Klik tombol simpan untuk mengubah data 
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5. Menghapus data 

 Pada daftar tipe regulasi pilih salah satu data yang akan diubah lalu klik icon hapus              

seperti berikut: 

Setelah klik icon hapus akan muncul form konfirmasi hapus seperti ini 

Keterangan: 

- Klik tombol batal untuk membatalkan hapus  

- Klik tombol hapus untuk menghapus data 

 

5.4 Jenis Penyakit 

 Menu ini berfungsi untuk mengelola data – data jenis penyakit yang nanti nya 
dibutuhkan sebagai data referensi atau data master . 

 
c. Tampilan menu jenis penyakit 
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Keterangan dan Cara Penggunaan : 

1. Saat klik menu jenis penyakit akan muncul daftar data yang sudah terinput . 

2. Pada kolom pencarian                              berfungsi untuk mencari data yang diperlukan 

3. Menambah data 

Klik tombol tambah                               maka akan muncul form input seperti berikut: 

Keterangan: 

e. Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 

f. Silahkan isi form yang masih kosong 

g. Klik tombol batal untuk membatalkan input 

h. Klik tombol simpan untuk menambah data 

 

4. Mengubah data 

Pada daftar jenis penyakit pilih salah satu data yang akan diubah lalu klik icon edit             

seperti berikut: 

Maka akan muncul form edit seperti ini, 

 

Keterangan: 

d. Silahkan ubah data pada kolom yang ada sesuai keperluan 

e. Klik tombol batal untuk membatalkan edit data 

f. Klik tombol simpan untuk mengubah data 
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5. Menghapus data 

 Pada daftar jenis penyakit pilih salah satu data yang akan diubah lalu klik icon hapus               

seperti berikut: 

Setelah klik icon hapus akan muncul form konfirmasi hapus seperti ini 

Keterangan: 

- Klik tombol batal untuk membatalkan hapus  

- Klik tombol hapus untuk menghapus data 
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5.5 Akun (COA) 

 Menu ini berfungsi untuk menampilkan data akun yang sudah ada mulai dari akun pendapatan, 
akun belanja, akun pembiayaan . Tampilan nya seperti berikut : 
 
 

 
 

5.6 Grup Pengguna 

 Menu ini berfungsi untuk mengelola otoritas pengguna berdasarkan menu mana saja yang bisa 
di akses dan menu mana saja yang tidak bisa di akses oleh masing - masing pengguna . 
 

6. Tampilan menu Role 

 
Keterangan dan Cara Penggunaan : 

1. Saat klik menu ‘role’ akan muncul daftar data yang sudah terinput . 

2. Pada kolom pencarian                              berfungsi untuk mencari data yang diperlukan 
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3. Menambah data 

Klik tombol tambah                               maka akan muncul form input seperti berikut: 

 

Keterangan: 

a. Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 

b. Silahkan isi form yang masih kosong 

c. Ceklis menu yang bisa di akses oleh pengguna tersebut 

d. Klik tombol cancel untuk membatalkan input 

e. Klik tombol submit untuk menambah data 

 

4. Mengubah data 

Pada daftar role pilih salah satu data yang akan diubah lalu klik icon edit             seperti berikut: 
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Maka akan muncul form edit seperti ini, 

Keterangan: 

a. Silahkan ubah data pada kolom yang ada sesuai keperluan 

b. Ceklis menu yang akan di akses 

c. Uncheck menu yang tidak boleh di akses 

d. Klik tombol batal untuk membatalkan edit data 

e. Klik tombol simpan untuk mengubah data 

 

 

5. Menghapus data 

  Pada daftar role pilih salah satu data yang akan diubah lalu klik icon hapus              seperti 

berikut: 

Setelah klik icon hapus akan muncul form konfirmasi hapus seperti ini 
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Keterangan: 

- Klik tombol batal untuk membatalkan hapus  

- Klik tombol hapus untuk menghapus data 

5.7 Pengguna 

Menu ini berfungsi untuk mengelola data pengguna yang di pisahkan berdasarkan role nya . 
 

7. Tampilan menu User 

 
Keterangan dan Cara Penggunaan : 
 

1. Saat klik menu ‘user’ akan muncul daftar data yang sudah terinput . 

2. Pada kolom pencarian                              berfungsi untuk mencari data yang diperlukan 

3. Menambah data 

 Klik tombol tambah                            maka akan muncul form input seperti berikut: 

Keterangan: 

a. Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 

b. Silahkan isi form yang masih kosong 

c. Password minimal 8 karakter 
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d. Klik tombol cancel untuk membatalkan input 

e. Klik tombol submit untuk menambah data 

 

4. Mengubah data 

Pada daftar user pilih salah satu data yang akan diubah lalu klik icon edit             seperti berikut: 

 

 

 

Setelah di klik akan muncul form edit seperti ini, 

 

Keterangan: 

a. Silahkan ubah data pada kolom yang ada sesuai keperluan 

b. Tentukan role pada pengguna yang di edit 

c. Klik tombol cancel untuk membatalkan edit data 

d. Klik tombol submit untuk mengubah data 

 

5. Menghapus data 

 Pada daftar user pilih salah satu data yang akan diubah lalu klik icon hapus              seperti 

berikut: 
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Setelah klik icon hapus akan muncul form konfirmasi hapus seperti ini 

 

Keterangan: 

- Klik tombol cancel untuk membatalkan hapus  

- Klik tombol suspend untuk menghapus data 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Data 

 Modul Data di dalamnya terdapat menu – menu untuk mengelola data 
kecamatan, data desa, penduduk, kesehatan, program bantuan, finansial, layanan 
pembuatan (e-KTP, kartu keluarga, akta lahhir, surat domisili. Modul ini hanya bisa di 
akses oleh Administrator .  
 

6.1 Kecamatan 
 Menu kecamatan digunakan untuk mengelola data masing – masing kecamatan yang di 
dalamnya terdapat 3 sub menu diantaranya profil kecamatan, data umum dan data desa . 
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6.1.1 Profil  

Menu ini digunakan untuk mengelola profil kecamatan secara lengkap (tahun 
pembentukan, struktur organisasi, visi misi, dsb). Dibuat dengan design menarik dan 
mudah di mengerti. 

Keterangan & cara penggunaan: 
1. Saat klik menu profil akan muncul daftar data kecamatan yang sudah diinput. 

2. Kolom                                      digunakan untuk melalukan pencarian data kecamatan. 

3. Menambah data profil kecamatan:  

a. Klik tombol tambah                            , maka akan muncul tampilan seperti ini, 

b. Silahkan isi kolom - kolom yang tersedia dengan data yang valid 

c. Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 
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d. Scroll mouse ke bawah maka akan muncul kolom visi dan misi seperti ini, 

e. Silahkan isi kolom visi dan misi kecamatan dengan data yang valid 

f. Klik tombol batal untuk membatalkan proses input data 

g. Klik tombol simpan                        menyimpan data profil kecamatan. 

h. Setelah klik tombol simpan akan muncul alert konfirmasi untuk melanjutkan ke 

proses pengisian ‘Data Umum’ seperti berikut: 

i. klik tombol lewati jika tidak akan melanjutkan ke pengisian data umum 

j. Klik tombol lanjut untuk melanjutkan ke pengisian data umum      

 

4. Mengubah data  

Pada daftar profil pilih salah satu data yang akan diubah lalu klik icon edit             

seperti berikut: 

 



Aplikasi Kecamatan Dashboard  Halaman 54 
 

 

Maka akan muncul form edit seperti ini , 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

Keterangan: 

a. Silahkan ubah data pada kolom yang ada sesuai keperluan 

b. Klik tombol batal untuk membatalkan edit data 

c. Klik tombol simpan untuk mengubah data 

5. Menghapus data 

Pada daftar user pilih salah satu data yang akan diubah lalu klik icon hapus              

seperti berikut: 
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Setelah klik icon hapus akan muncul form konfirmasi hapus seperti ini 

 

Keterangan: 

- Klik tombol Batal untuk membatalkan hapus  

- Klik tombol Hapus untuk menghapus data 

 

 

 

 

 

6.1.2 Data Umum 

Menu ini digunakan untuk mengelola info wilayah, batas wilayah, jumlah sarana 

kesehatan, jumlah sarana Pendidikan , jumlah sarana umum per kecamatan dari data 

profil kecamatan yang sudah diinput. Dibuat dengan design menarik dan mudah di 

mengerti. 

Keterangan dan cara penggunaan: 

a. Saat klik menu ‘Data Umum’ akan muncul daftar data kecamatan yang sudah di 

lengkapi profil nya . 

b. Untuk melengkapi data umum kecamatan pilih salahsatu datanya lalu klik icon  
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pada kolom aksi, seperti ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

akan muncul form inputan seperti ini: 

keterangan form: 
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- silahkan lengkapi kolom – kolom yang tersedia dengan data yang Valid 

- kolom yang bertanda (*) wajib diisi 

-  klik tombol batal untuk membatalkan 

- klik tombol simpan untuk mengupdate data umum sesuai kecamatan yang di 

 pilih. 

6.1.3 Data Desa 

Menu ini digunakan untuk mengelola data desa sesuai kecamatannya. Dibuat dengan design 
menarik dan mudah di mengerti.  
 

 
 

Keterangan dan Cara Penggunaan : 
1. Saat klik menu ‘data desa’ akan muncul daftar desa yang sudah terinput . 

2. Pada kolom pencarian                              berfungsi untuk mencari data yang diperlukan 

8. Menambah data 

 Klik tombol tambah                    maka akan muncul form input seperti berikut: 

Keterangan form: 

a. Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 

b. Silahkan lengkapi form yang kosong dengan data yang valid 

c. Klik tombol batal untuk membatalkan input 

d. Klik tombol simpan untuk menambah data 

9. Mengubah data 

Pada daftar role pilih salah satu data yang akan diubah lalu klik icon edit             seperti 

berikut: 
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Maka akan muncul form edit seperti ini, 

Keterangan: 

a. Silahkan ubah data pada kolom yang ada sesuai keperluan 

b. Klik tombol batal untuk membatalkan edit data 

c. Klik tombol simpan untuk mengubah data 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Menghapus data 

 Pada daftar role pilih salah satu data yang akan diubah lalu klik icon hapus              seperti 

berikut: 

Setelah klik icon hapus akan muncul form konfirmasi hapus seperti ini 

Keterangan: 

- Klik tombol batal untuk membatalkan hapus  

- Klik tombol hapus untuk menghapus data 
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6.2 Penduduk dan Keluarga 

Menu ini digunakan untuk mengelola data penduduk dan keluarga pada masing – masing 
kecamatan, seperti menambah data penduduk baru , mengubah data detail penduduk dan 
keluarga yang sudah ada, melihat data detail penduduk dan detail keluarga, dan menghapus 
data penduduk dan keluarga.  

Keterangan dan cara penggunaan: 
1. Pada saat klik menu ‘penduduk’ akan menampilkan daftar penduduk yang sudah di 

input. 
2. Kolom search                                      digunakan untuk mencari salah satu penduduk , cara 

nya ketik nama penduduk atau nik atau yang lainnya pada kolom search. 
3. Menambah data penduduk 
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Klik tombol tambah penduduk                                maka akan muncul form input seperti 
berikut: 

    

keterangan gambar: 
a. Silahkan isi kolom – kolom yang masih kosong 
b. Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 
c. Klik tombol batal untuk membatalkan input data. 
d. Klik tombol simpan                    untuk menambah data penduduk baru. 

4. Mengimport data penduduk 
jika sudah punya data softcopy penduduk proses input bisa dilakukan lebih cepat 
dengan proses import, caranya klik menu import                 maka akan muncul form 
import seperti ini: 

              
  keterangan gambar: 
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a. Pilih softcopy data penduduk dengan format excel 
b. Klik import, maka otomatis data penduduk akan tersimpan di 

system sesuai dengan jumlah yang ada di file nya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. Mengubah data penduduk 
Pilih salah satu data penduduk yang ada di daftar lalu klik icon edit           ,                 

maka akan muncul form edit seperti berikut: 
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Keterangan: 
a. Silahkan ubah data sesuai kebutuhan 
b. Klik tombol batal jika ingin membatalkan ubah data. 
c. Klik tombol simpan untuk mengubah data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. Menghapus data penduduk 

Pilih salah satu data penduduk yang ada di daftar lalu klik icon hapus           , 

 Maka akan muncul form konfirmasi hapus seperti berikut: 
  Keterangan : 

- Klik tombol batal jika tidak jadi menghapus data  
- Klik tombol hapus untuk menghapus data 

 
7. Untuk mengelola data keluarga klik link ‘keluarga’, maka akan muncul daftar keluarga 

yang sudah diinput, seperti berikut: 
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8. Kolom search keluarga                                       digunakan untuk mencari salah satu 
keluarga , cara nya ketik nama kepala keluarga atau no kk atau yang lainnya pada 
kolom search. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. Menambah data keluarga 
Klik tombol tambah keluarga                                maka akan muncul form input seperti 
berikut: 

 Keterangan gambar: 
a. Silahkan isi kolom – kolom yang masih kosong 
b. Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 
c. Pada pilihan data kepala keluarga, data yang muncul adalah data penduduk 

yang sudah diinput. 
d. Klik tombol batal untuk membatalkan input data. 
e. Klik tombol simpann              untuk menambah data penduduk baru. 

 
10. Mengimport data keluarga 

jika sudah punya data softcopy keluarga proses input bisa dilakukan lebih cepat 
dengan proses import, caranya klik menu import                 maka akan muncul form 
import seperti ini: 
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  keterangan gambar: 
 

a. Pilih softcopy data keluarga dengan format excel 
b. Klik import, maka otomatis data keluarga akan tersimpan di 

system sesuai dengan jumlah yang ada di file nya 
 

 

 
 
 
 
 
11. Mengubah data keluarga 

Pilih salah satu data keluarga yang ada di daftar lalu klik icon edit           ,                 maka 

akan muncul form edit seperti berikut: 

 
Keterangan: 

a. Silahkan ubah data sesuai kebutuhan 
b. Klik tombol batal jika ingin membatalkan ubah data. 
c. Klik tombol simpan untuk mengubah data. 
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12. Menghapus data keluarga 

Pilih salah satu data keluarga yang ada di daftar keluarga lalu klik icon hapus           , 

 Maka akan muncul form konfirmasi hapus seperti berikut: 
  Keterangan : 

- Klik tombol batal jika tidak jadi menghapus data  
- Klik tombol hapus untuk menghapus data 

 

6.3 Kesehatan 
 
Menu ini terdiri dari beberapa sub menu diantaranya:  
 

- Sub menu AKI & AKB, digunakan untuk mengelola data kematian ibu dan data kematian 

bayi suatu kecamatan setiap tahunnya. 
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- Sub menu imunisasi, digunakan untuk mengelola data imunisasi anak pada suatu 

kecamatan setiap tahunnya. 

- Sub menu Epidemi, penyakit digunakan untuk mengelola data penyakit yang timbul 

sebagai kasus baru di suatu kecamatan setiap tahunnya.  

- Sub menu toilet sanitasi, digunakan untuk mengelola fasilitas sanitasi untuk tempat 

buang air besar dan kecil, tempat cuci tangan dan cuci muka di suatu kecamatan setiap 

tahunnya. 

 
 
 
 
 
 
 

6.3.1 AKI dan AKB 

   Keterangan dan cara penggunaan: 
1. Saat klik menu nya akan muncul daftar data AKI & AKB yang sudah di input. 

2. Kolom search                                bisa digunakan untuk mencari salah satu data 

pada daftar AKI & AKB. 

3. Untuk menambah atau mengimport data baru klik tombol import                    

maka akan muncul form import seperti berikut: 

4. Silahkan download template untuk import data, caranya klik link download   

      , setelah berhasil di download lengkapi data file excel nya sesuai 

kolom – kolom yang di sediakan. 

5. Pilih bulan dan tahun pada form import. 
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6. Setelah data sudah di input di file excel, silahkan upload file pada form upload 

yang disediakan. 

7. Klik tombol simpan untuk mengimport data. 

8. Klik tombol batal jika ingin membatalkan import data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.2 I
m
u
n
i
s
a
s
i 

 
 
  
  Keterangan dan cara penggunaan: 

1. Saat klik menu nya akan muncul daftar data Imunisasi yang sudah di input. 

2. Kolom search                                bisa digunakan untuk mencari salah satu data 

pada daftar epidemi penyakit. 

3. Untuk menambah atau mengimport data baru klik tombol import                    

maka akan muncul form import seperti berikut: 
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4. Silahkan download template untuk import data, caranya klik link download, 

setelah berhasil di download lengkapi data file excel nya sesuai kolom – kolom 

yang di sediakan. 

5. Pilih bulan dan tahun pada form import. 

6. Setelah data sudah di input di file excel, silahkan upload file pada form upload 

yang disediakan. 

7. Klik tombol simpan untuk mengimport data. 

8. Klik tombol batal jika ingin membatalkan import data. 

 
 
 
 
 
 
 

6.3.3 Epidemi Penyakit 

  Keterangan dan cara penggunaan: 
1. Saat klik menu nya akan muncul daftar data epidemi penyakit yang sudah di 

input. 

2. Kolom search                                bisa digunakan untuk mencari salah satu data 

pada daftar epidemi penyakit. 

3. Untuk menambah atau mengimport data baru klik tombol import                    
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maka akan muncul form import seperti berikut: 

4. Silahkan download template untuk import data, caranya klik link download, 

setelah berhasil di download lengkapi data file excel nya sesuai kolom – kolom 

yang di sediakan. 

5. Pilih bulan dan tahun pada form import. 

6. Pilih jenis penyakit nya. 

7. Setelah data sudah di input di file excel, silahkan upload file pada form upload 

yang disediakan. 

8. Klik tombol simpan untuk mengimport data. 

9. Klik tombol batal jika ingin membatalkan import data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.3.4 Toilet Sanitasi 

  Keterangan dan cara penggunaan: 
1. Saat klik menu nya akan muncul daftar data toilet & sanitasi yang sudah di 

input. 

2. Kolom search                                bisa digunakan untuk mencari salah satu data 

pada daftar toilet  sanitasi. 

3. Untuk menambah atau mengimport data baru klik tombol import                    

maka akan muncul form import seperti berikut: 
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4. Silahkan download template untuk import data, caranya klik link download, 

setelah berhasil di download lengkapi data file excel nya sesuai kolom – kolom 

yang di sediakan. 

5. Pilih bulan dan tahun pada form import. 

6. Setelah data sudah di input di file excel, silahkan upload file pada form upload 

yang disediakan. 

7. Klik tombol simpan untuk mengimport data. 

8. Klik tombol batal jika ingin membatalkan import data. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.4 Layanan Kecamatan 
 
Menu ini terdiri dari beberapa sub menu diantaranya:  
 

- Sub menu tingkat pendidikan, digunakan untuk mengelola data tingkat Pendidikan 

suatu desa setiap tahunnya. 

- sub menu siswa putus sekolah, digunakan untuk mengelola data siswa yang putus 

sekolah setiap tahunnya. 

- Sub menu fasilitas PAUD , digunakan untuk mengelola data fasilitas yang tersedia di 

setiap PAUD sesuai dengan desa nya . 

 

6.4.1 Tingkat Pendidikan 

  Keterangan dan cara penggunaan: 
1. Saat klik menu nya akan muncul data tingkat pendidikan yang sudah di 

input. 

2. Kolom search                                bisa digunakan untuk mencari salah satu 

data tingkat pendidikan. 
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3. Untuk menambah atau mengimport data baru klik tombol import                    

maka akan muncul form import seperti berikut: 

4. Silahkan download template untuk import data, caranya klik link 

download, setelah berhasil di download lengkapi data file excel nya sesuai 

kolom – kolom yang di sediakan. 

5. Pilih bulan dan tahun pada form import. 

6. Setelah data sudah di input di file excel, silahkan upload file pada form 

upload yang disediakan. 

7. Klik tombol simpan untuk mengimport data. 

8. Klik tombol batal jika ingin membatalkan import data. 

 

6.4.2 Siswa Putus Sekolah 

  Keterangan dan cara penggunaan: 
1. Saat klik menu nya akan muncul data anak putus sekolah yang sudah di 

input. 

2. Kolom search                                bisa digunakan untuk mencari salah satu 

data anak putus sekolah. 

3. Untuk menambah atau mengimport data baru klik tombol import                    

maka akan muncul form import seperti berikut: 
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4. Silahkan download template untuk import data, caranya klik link 

download, setelah berhasil di download lengkapi data file excel nya sesuai 

kolom – kolom yang di sediakan. 

5. Pilih bulan dan tahun pada form import. 

6. Setelah data sudah di input di file excel, silahkan upload file pada form 

upload yang disediakan. 

7. Klik tombol simpan untuk mengimport data. 

8. Klik tombol batal jika ingin membatalkan import data. 

 

6.4.3 Fasilitas PAUD 

   
  Keterangan dan cara penggunaan: 
 

1. Saat klik menu nya akan muncul data fasilitas PAUD yang sudah di input. 

2. Kolom search                                bisa digunakan untuk mencari salah satu 

data fasilitas PAUD. 

3.    Untuk menambah atau mengimport data baru klik tombol import                    

maka akan muncul form import seperti berikut: 

4. Silahkan download template untuk import data, caranya klik link 

download, setelah berhasil di download lengkapi data file excel nya sesuai 

kolom – kolom yang di sediakan. 

5. Pilih bulan dan tahun pada form import. 

6. Setelah data sudah di input di file excel, silahkan upload file pada form 

upload yang disediakan. 

7. Klik tombol simpan untuk mengimport data. 

8. Klik tombol batal jika ingin membatalkan import data. 



Aplikasi Kecamatan Dashboard  Halaman 73 
 

 

 

6.5 Program Bantuan 
 Menu ini digunakan untuk mengelola data masyarakat yang melakukan pengajuan untuk 
 membuat e-KTP baru. 

  
  Keterangan dan Cara Penggunaan : 
 

1. Pada saat klik menu program bantuan akan menampilkan daftar data yang sudah di 

input. 

2. Pada kolom search                                            digunakan untuk mencari salah satu data 

program dengan cepat dan akurat. 

3. Menambah data 

Klik tombol                                  maka akan muncul form input seperti berikut: 

 Keterangan gambar: 

- Silahkan lengkapi kolom – kolom yang masih kosong 

- Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 

- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses input. 

- Klik tombol simpan untuk menambah data. 

- Saat klik tombol simpan akan muncul pesan sukses, tandanya data berhasil 

  disimpan 
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4. Mengubah data 

Pada daftar data program bantuan pilih salah satu data yang akan di ubah lalu klik icon 

edit  

 

keterangan: 

- Silahkan ubah data sesuai kebutuhan 

- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses edit 

- Klik tombol simpan untuk megubah data. 

5. Menghapus data 

Pada daftar program bantuan pilih salah satu data yang akan di hapus lalu klik icon 

hapus seperti ini, 

 

 

maka akan muncul form konfirmasi hapus seperti ini 

  

  keterangan: 
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- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses hapus 

- Klik tombol hapus untuk menghapus data 

6.6 Finansial 
 Modul ini digunakan untuk mengelola data anggaran belanja dan realisasi anggaran desa setiap 
 tahunnya , fitur ini akan memudahkan untuk mengecek anggaran desa per tahun secara 
 realtime. 
 

6.6.1 Anggaran & Realisasi 

   
  Keterangan dan cara penggunaan: 

1. Saat klik menu nya akan muncul daftar data anggaran & realisasi yang sudah di 

input. 

2. Kolom search                                bisa digunakan untuk mencari salah satu data 

pada daftar anggaran & realisasi yang sudah diinput. 

3. Untuk menambah atau mengimport data baru klik tombol import                    

maka akan muncul form import seperti berikut: 

 

4. Silahkan download template untuk import data, caranya klik link download, 

setelah berhasil di download lengkapi data file excel nya sesuai kolom – kolom 

yang di sediakan. 

5. Pilih bulan dan tahun pada form import. 

6. Setelah data sudah di input di file excel, silahkan upload file pada form upload 

yang disediakan. 

7. Klik tombol simpan untuk mengimport data. 

8. Klik tombol batal jika ingin membatalkan import data. 
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6.6.2 APBDes 

    
  Keterangan dan cara penggunaan: 

1. Saat klik menu nya akan muncul daftar data APBDes yang sudah di input. 

2. Kolom search                                bisa digunakan untuk mencari salah satu data 

pada daftar anggaran & realisasi yang sudah diinput. 

3. Untuk menambah atau mengimport data baru klik tombol import                    

maka akan muncul form import seperti berikut: 

 

4. Silahkan download template untuk import data, caranya klik link download, 

setelah berhasil di download lengkapi data file excel nya sesuai kolom – kolom 

yang di sediakan. 

5. Pilih bulan dan tahun pada form import. 

6. Setelah data sudah di input di file excel, silahkan upload file pada form upload 

yang disediakan. 

7. Klik tombol simpan untuk mengimport data. 

8. Klik tombol batal jika ingin membatalkan import data. 
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6.7 Layanan Kecamatan 
 
Menu ini digunakan untuk membantu dan mempermudah masyarakat di suatu kecamatan 
yang ingin membuat e-KTP , kartu keluarga, akta lahir dan surat domisili. Sehingga masyarakat 
bisa melakukan pengajuan via online tanpa harus ribet bulak balik datang ke kantor kecamatan 
 

6.7.1 E-KTP 

  Menu ini digunakan untuk mengelola data masyarakat yang melakukan   
  pengajuan untuk membuat e-KTP baru. 

   
  Keterangan : 

1. Pada saat klik menu nya akan menampilkan daftar penduduk yang sudah 

melakukan pengajuan e-KTP, yang sedang di proses pengajuannya dan yang sudah 

selesai proses pengajuannya. 

2. Pada kolom search                            digunakan untuk mencari salah satu data 

penduduk dengan cepat dan akurat 

3. Menambah data 

Klik tombol                                  maka akan muncul form input seperti berikut: 

 Keterangan gambar: 

- Silahkan lengkapi kolom – kolom yang masih kosong 
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- Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 

- Pada pilihan status ada 3 (pengajuan, sedang diproses, selesai), jadi nanti 

admin akan mengupdate data pengajuan e-KTP berdasarkan status nya, jika 

pengajuan artinya data baru akan diajukan, sedang diproses artinya data 

sedang di verifikasi oleh bagian – bagian terkait, selesai artinya ktp sudah jadi 

dan bisa diambil. 

- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses input. 

- Klik tombol simpan untuk menambah data. 

4. Mengubah data 

Pada daftar data e-KTP pilih salah satu data yang akan di ubah lalu klik icon edit               

seperti ini, 

maka akan muncul form edit seperti berikut: 

keterangan gambar: 

- Silahkan ubah data sesuai kebutuhan 

- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses edit 

- Klik tombol simpan untuk megubah data 

5. Menghapus data 

Pada daftar data e-KTP pilih salah satu data yang akan di hapus lalu klik icon hapus  

seperti ini, 
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maka akan muncul form konfirmasi hapus seperti ini 

  

  keterangan: 
- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses hapus 

- Klik tombol hapus untuk menghapus data 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.7.2 Kartu Keluarga 

  Menu ini digunakan untuk mengelola data masyarakat yang melakukan   
  pengajuan untuk membuat kartu keluarga baru. 

   
  Keterangan : 

1. Pada saat klik menu nya akan menampilkan daftar penduduk yang sudah 

melakukan pengajuan kartu keluarga, yang sedang di proses pengajuannya dan 

yang sudah selesai proses pengajuannya. 

2. Pada kolom search                            digunakan untuk mencari salah satu data 

penduduk dengan cepat dan akurat. 
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3. Menambah data 

Klik tombol                             maka akan muncul form input seperti berikut: 

 

 Keterangan gambar: 

- Silahkan lengkapi kolom – kolom yang masih kosong 

- Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 

- Pada pilihan status ada 3 (pengajuan, sedang diproses, selesai), jadi nanti 

admin akan mengupdate data pengajuan kartu keluarga berdasarkan status 

nya, jika pengajuan artinya data baru akan diajukan, sedang diproses artinya 

data sedang di verifikasi oleh bagian – bagian terkait, selesai artinya kartu 

keluarga sudah jadi dan bisa diambil. 

- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses input. 

- Klik tombol simpan untuk menambah data. 

4. Mengubah data 

Pada daftar data kartu keluarga pilih salah satu data yang akan di ubah lalu klik 

icon edit              seperti ini, 
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maka akan muncul form edit seperti berikut: 

 

keterangan gambar: 

- Silahkan ubah data sesuai kebutuhan 

- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses edit 

- Klik tombol simpan untuk megubah data 

5. Menghapus data 

Pada daftar data kartu keluarga pilih salah satu data yang akan di hapus lalu klik 

icon hapus          seperti ini, 

 

maka akan muncul form konfirmasi hapus seperti ini 

  

  keterangan: 
- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses hapus 

- Klik tombol hapus untuk menghapus data 
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6.7.3 Akta Lahir 

  Menu ini digunakan untuk mengelola data masyarakat yang melakukan pengajuan 
  untuk membuat akta lahir. 

   
  Keterangan : 

1. Pada saat klik menu nya akan menampilkan daftar penduduk yang sudah 

melakukan pengajuan akta lahir, yang sedang di proses pengajuannya dan yang 

sudah selesai proses pengajuannya. 

2. Pada kolom search                            digunakan untuk mencari salah satu data 

penduduk dengan cepat dan akurat. 

3. Menambah data 

Klik tombol                              maka akan muncul form input seperti berikut: 

 

 Keterangan gambar: 

- Silahkan lengkapi kolom – kolom yang masih kosong 

- Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 

- Pada pilihan status ada 3 (pengajuan, sedang diproses, selesai), jadi nanti 

admin akan mengupdate data pengajuan akta lahir berdasarkan status nya, 

jika pengajuan artinya data baru akan diajukan, sedang diproses artinya data 

sedang di verifikasi oleh bagian – bagian terkait, selesai artinya akta lahir sudah 

jadi dan bisa diambil. 

- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses input. 
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- Klik tombol simpan untuk menambah data. 

 

4. Mengubah data 

Pada daftar data akta lahir pilih salah satu data yang akan di ubah lalu klik icon edit              

seperti ini, 

 
maka akan muncul form edit seperti berikut: 

 

keterangan gambar: 

- Silahkan ubah data sesuai kebutuhan 

- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses edit 

- Klik tombol simpan untuk megubah data 

5. Menghapus data 

Pada daftar data akta lahir pilih salah satu data yang akan di hapus lalu klik icon 

hapus          seperti ini, 
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maka akan muncul form konfirmasi hapus seperti ini 

  

  keterangan: 
- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses hapus 

- Klik tombol hapus untuk menghapus data 

6.7.4 Surat Domisili 

  Menu ini digunakan untuk mengelola data masyarakat yang melakukan pengajuan 
  surat domisili. 

   
  Keterangan : 

1. Pada saat klik menu nya akan menampilkan daftar penduduk yang sudah 

melakukan pengajuan surat domisili, yang sedang di proses pengajuannya dan 

yang sudah selesai proses pengajuannya. 

2. Pada kolom search                            digunakan untuk mencari salah satu data 

penduduk dengan cepat dan akurat. 
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3. Menambah data 

Klik tombol                              maka akan muncul form input seperti berikut: 

 

 Keterangan gambar: 

- Silahkan lengkapi kolom – kolom yang masih kosong 

- Kolom yang bertanda (*) wajib diisi 

- Pada pilihan status ada 3 (pengajuan, sedang diproses, selesai), jadi nanti 

admin akan mengupdate data pengajuan surat domisili berdasarkan status 

nya, jika pengajuan artinya data baru akan diajukan, sedang diproses artinya 

data sedang di verifikasi oleh bagian – bagian terkait, selesai artinya surat 

domisili sudah jadi dan bisa diambil. 

- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses input. 

- Klik tombol simpan untuk menambah data. 

4. Mengubah data 

Pada daftar data surat domisili pilih salah satu data yang akan di ubah lalu klik icon 

edit              seperti ini, 
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maka akan muncul form edit seperti berikut: 

 
keterangan gambar: 

- Silahkan ubah data sesuai kebutuhan 

- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses edit 

- Klik tombol simpan untuk megubah data 

5. Menghapus data 

Pada daftar data surat domisili pilih salah satu data yang akan di hapus lalu klik 

icon hapus          seperti ini, 

maka akan muncul form konfirmasi hapus seperti ini 
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  keterangan: 
- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses hapus 

- Klik tombol hapus untuk menghapus data 

7. Admin SIKOMA 

 SIKOMA adalah singkatan dari sistem komplain masyarakat. Sistem ini 
digunakan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang ingin melaporkan 
berbagai macam kejadian kapanpun dan dimanapun tanpa perlu repot – repot 
datang ke kantor kecamatan, data komplain dari masyarakat akan langsung diterima 
oleh petugas admin dan segera di tindak lanjuti .  
 

7.1 Daftar Komplain 

Menu ini digunakan untuk mengelola data komplain dari masyarakat yang harus segera di 
tindak lanjuti . 

 
Keterangan dan cara penggunaan: 
1. Pada saat klik menu daftar komplain , akan muncul daftar komplain yang sudah masuk. 

2. Tugas admin harus segera menindaklanjuti setiap komplain yang masuk 

3. Pilih salah satu komplain , lalu pilih jawab , ubah , atau hapus  

4. Saat klik tombol jawab akan muncul form seperti ini, 
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5. Jika ingin mengubah data komplain klik tombol ubah                  akan muncul form edit 

seperti ini, 

Keterangan gambar: 

- Silahkan ubah status nya apakah belum, diproses, atau sudah selesai 

- Klik tombol batal untuk membatalkan proses edit 

- Klik tombol simpan untuk mengubah data 

6. Jika ingin menghapus data pilih salah satu data komplain lalu klik tombol hapus                 

maka akan muncul alert konfirmasi seperti ini: 

Keterangan gambar: 

- Klik tombol batal jika ingin membatalkan proses hapus 

- Klik tombol oke untuk menghapus data 
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7.2 Statistik 

Fitur ini dibuat untuk menampilkan data statistik komplain dalam bentuk grafik 
berdasarkan status komplain (review, ditolak, proses, selesai), berdasarkan kategori, 
Berdasarkan desa . 

a. Grafik berdasarkan status 

 
b. Grafik berdasarkan kategori 

 
c. Grafik berdasarkan desa 


