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3. PENUTUP
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1. MENGAKSES APLIKASI
Dengan menggunakan komputer (laptop, tablet, handphone, dan lain-lain) yang telah terhubung
dengan internet, ikuti langkah-langkah berikut ini:
a. Pilih atau klik aplikasi browser pada komputer anda, biasanya berupa Internet Explorer
, Google Chrome

atau Mozilla Firefox

.

b. Isikan alamat pada address bar  https://v-gov.banyuwangikab.go.id/simapdes seperti
pada gambar di bawah ini:

c. Tekan Enter atau klik gambar panah disebelah kanannya (), kemudian akan tampil
halaman awal/halaman login seperti berikut:

2. APLIKASI SIMAPDES
2.1. User Role
Sebelum menuju aplikasi SIMAPDES, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang
user role yang digunakan dalam aplikasi ini. User role terbagi menjadi tiga
macam yaitu:
a. Administrator/Admin
Admin memiliki hak akses yang paling tinggi. Semua hak akses muncul di user
administrator, diantaranya adalah menambahkan/menghapus/mengupdate semua data
pada semua Desa, menambahan/menghapus/mengupdate semua user pengguna
aplikasiSIMAPDES.
b. User Pengelola Desa
User ini cuma bisa melakukan peng-entry-an data sesuai dengan desanya dan dapat
mengubah
profilnya
sendiri
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c. User Tamu
User ini tidak perlu melakukan login, hanya bisa melihat data yang disajikan secara
umum ataupun melihat rekapitulasi atau statistik dari data agregat dari semua
Desa/Kecamatan.

2.2. Login
Halaman Login aplikasi SIMAPDES adalah sebagai berikut.
a. Isikan Username dan Password yang telah disediakan.

b. Tekan Enter atau klik tombol Sign in.
c. Jika username atau password anda salah, silahkan isikan kembali yang benar.

2.3. Halaman Depan/Home
Halaman Depan/Home akan tampil jika user mengisikan username dan password dengan
benar. Halaman ini berisi Data Profil User.
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2.4. Aparatur Desa
Menu Aparatur Desa berisi daftar Data Aparatur Desa disertai dengan kemudahan
pencarian, pengurutan, dan tampilan foto. Pengguna dapat menambahkan data Aparatur
Desa sesuai dengan hak akses yang diberikan.

Untuk lebih jelasnya fitur yang ada di menu ini akan dijelaskan sebagai berikut:

2.4.1. Pencarian Berdasarkan Nama/NIAP
Pencarian berdasarkan Nama/NIAP dilakukan dengan mengetikkan di textbox Cari,
setiap ketikan yang kita masukkan akan langsung diproses oleh aplikasi. Berikut ini
adalah gambar hasil pencariannya di aplikasi:

2.4.2. Pencarian Berdasarkan Jabatan dan Desa
Pencarian berdasarkan Jabatan dan Desa dilakukan dengan memilih dropdown
Jabatan dan dropdown Desa yang pilihannya telah disediakan oleh apliaksi. Berikut ini
adalah gambar hasil pencariannya di aplikasi:
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2.4.3. Pengurutan Hasil Pencarian
Pengurutan hasil pencarian dapat dilakukan dengan memilih berdasarkan urutan
Nama/NIAP/Jabatan/Desa/Masa

Kerja/Masa

Pensiun/Pendidikan

Terakhir/Tahun

Lulus. Urutan tersebut bias berupa Ascending (kecil ke besar) maupun Descending
(besar ke kecil). Berikut ini adalah gambar hasil pengurutannya di aplikasi:

2.4.4. Menampilkan Foto
Menampilkan foto Aparatur Desa pada daftar dilakukan dengan cara memilih
Tampilkan Foto. Berikut ini adalah gambar foto hasil pencariannya di aplikasi:
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2.4.5. Melihat Daftar Riwayat Pendidikan
Menampilkan Daftar Riwayat Pendidikan dilakukan dengan mengklik tombol buku
sebelah kanan daftar. Berikut ini adalah contoh Daftar Riwayat Pendidikan di aplikasi:

2.4.6. Melihat Daftar Riwayat Keluarga
Menampilkan Daftar Riwayat Keluarga dilakukan dengan mengklik tombol orang pada
sebelah kanan daftar.. Berikut ini adalah contoh Daftar Riwayat Keluarga di aplikasi:

2.4.7.

Menampilkan/Mengubah Data Detil Aparatur Desa

Menampilkan/mengubah data detil Aparatur Desa pada daftar dengan cara mengklik
tombol Edit, kemudian akan muncul pop up detil Aparatur Desa yang dipilih. Untuk
menyimpan datanya dengan mengklik tombol Simpan di bawahnya. Berikut ini adalah
data detil Aparatur desa di aplikasi:
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2.4.8. Menghapus Data
Menghapus Data Aparatur Desa dapat dilakukan dengan mengklik tombol hapus
berwarna merah di sebelah kanan daftar, kemudian akan muncul konfirmasi apakah
akan menghapus atau tidak. Berikut ini adalah konfirmasi penghapusan datanya:

2.4.9. Menampilkan SOTK Pemerintah Desa
Menampilkan Struktur Organisasi Tata Kerja Pemerintah Desa dapat dilakukan
dengan mengklik tombol SOTK berwarna hijau di sebelah kiri atas, kemudian akan
muncul daftar SOTK yang sudah diupload dan sudah disetujui admin atau masih perlu
revisi. Berikut ini adalah tampilan data SOTK yang terdownload:
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2.4.10. Mencetak Data format pdf
Mencetak atau print Data Aparatur Desa dapat dilakukan dengan mengklik tombol
print PDF berwarna abu-abu di sebelah kanan daftar, kemudian akan diarahkan ke link
pencetakan dengan format Pdf. Berikut ini adalah tampilannya :

2.1. REKAPITULASI
Menu Rekapitulasi merupakan menu untuk melihat ringkasan dari seluruh data Aparat
Pemerintah Desa berupa data agregat berdasarkan Pendidikan, Jenis Kelamin, Agama,
Umur, Masa Kerja dan Jabatan yang dikelompokkan dalam tiap Desa. Angka-angka yang
tersajikan menunjukkan jumlah data Aparat yang jika diklik akan muncul data Aparat yang
sesuai jumlah dan hasil. Berikut ini adalah beberapa rekapitulasi pada aplikasi:

7

2.1.1. Berdasarkan Pendidikan
Rekapitulasi berdasarkan Pendidikan dapat dicari dengan menginput nama Desa atau
memilih Kecamatan seperti gambar dibawah:

Apabila angka diklik maka akan tampil data PNS sejumlah angka yang dipilih tersebut,
seperti contoh dibawah ini.

2.1.2. Berdasarkan Jenis Kelamin
Rekapitulasi berdasarkan Jenis Kelamin dapat dicari dengan menginput nama Desa
atau memilih Kecamatan seperti gambar dibawah:
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Apabila angka diklik maka akan tampil data PNS sejumlah angka yang dipilih tersebut,
seperti contoh dibawah ini.

2.1.3. Berdasarkan Agama
Rekapitulasi berdasarkan Agama Kelamin dapat dicari dengan menginput nama Desa
atau memilih Kecamatan seperti gambar dibawah:

Apabila angka diklik maka akan tampil data PNS sejumlah angka yang dipilih tersebut,
seperti contoh dibawah ini.

2.1.4. Berdasarkan Umur
Rekapitulasi berdasarkan Umur dapat dicari dengan menginput nama Desa atau
memilih Kecamatan seperti gambar dibawah:
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Apabila angka diklik maka akan tampil data PNS sejumlah angka yang dipilih tersebut,
seperti contoh dibawah ini.

2.1.5. Berdasarkan Masa Kerja
Rekapitulasi berdasarkan Masa Kerja dapat dicari dengan menginput nama Desa atau
memilih Kecamatan seperti gambar dibawah:

Apabila angka diklik maka akan tampil data PNS sejumlah angka yang dipilih tersebut,
seperti contoh dibawah ini.

10

2.1.6. Berdasarkan Jabatan
Rekapitulasi berdasarkan Jabatan dapat dicari dengan menginput nama Desa atau
memilih Kecamatan seperti gambar dibawah:

Apabila angka diklik maka akan tampil data PNS sejumlah angka yang dipilih tersebut,
seperti contoh dibawah ini.

2.2. STATISTIK
Menu Statistik merupakan menu rekapitulasi dalam bentuk grafik untuk melihat ringkasan
dari seluruh data Aparat Pemerintah Desa berupa data agregat berdasarkan Pendidikan,
Jenis Kelamin, Agama, Umur, Masa Kerja dan Jabatan yang dikelompokkan dalam tiap
Desa. Grafik yang disajikan dapat berupa diagram batang, garis, maupun diagram
lingkaran. Berikut ini adalah beberapa rekapitulasi dalam bentuk statistik pada aplikasi:

2.2.1. Berdasarkan Pendidikan
Statistik berdasarkan Pendidikan dapat dicari dengan memilih nama Desa/Kecamatan
dan memilih bentuk diagram yang diinginkan seperti gambar dibawah:

11

2.2.2. Berdasarkan Jenis Kelamin
Statistik

berdasarkan

Jenis

Kelamin

dapat

dicari

dengan

memilih

nama

Desa/Kecamatan dan memilih bentuk diagram yang diinginkan seperti gambar
dibawah:

2.2.3. Berdasarkan Agama
Statistik berdasarkan Agama dapat dicari dengan memilih nama Desa/Kecamatan dan
memilih bentuk diagram yang diinginkan seperti gambar dibawah:
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2.2.4. Berdasarkan Umur
Statistik berdasarkan Umur dapat dicari dengan memilih nama Desa/Kecamatan dan
memilih bentuk diagram yang diinginkan seperti gambar dibawah:

2.2.5. Berdasarkan Masa Kerja
Statistik berdasarkan Masa Kerja dapat dicari dengan memilih nama Desa/Kecamatan
dan memilih bentuk diagram yang diinginkan seperti gambar dibawah:

2.2.6. Berdasarkan Jabatan
Statistik berdasarkan Jabatan dapat dicari dengan memilih nama Desa/Kecamatan
dan memilih bentuk diagram yang diinginkan seperti gambar dibawah:
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PENUTUP
Menutup Aplikasi dengan cara Log out dan Selesai.

TERIMA KASIH
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