PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI E-PLANNING MODUL
MUSRENBANG KECAMATAN
Untuk memulai musrenbang kecamatan menggunakan aplikasi e-Planning, dapat dilaksanakan
dengan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Mengakses aplikasi e-Planning.
Cara :
- Buka browser (disarankan Chrome)
- Di address bar ketik : http://eplanning.asahankab.go.id sehingga akan tampil seperti
gambar dibawah ini.

Gambar 1
-

Klik menu Musrenbang atau di address bar browser dapat langsung diakses url aplikasi
yaitu : http://eplanning.asahankab.go.id/eperencanaan/eperencanaan/web/index.php
sehingga akan muncul tampilan dashboard aplikasi musrenbang

Gambar 2
Musrenbang Kecamatan

Page 1

2. Login Ke Musrenbang Kecamatan
Cara :
- Klik Login
- Isi Akun dan Password yang telah diserahkan oleh pihak Bappeda
- Klik Login

Gambar 3
3. Mengunduh Absensi Awal
Jika login sukses akan tampil seperti gambar dibawah ini.

Gambar 4
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Gambar 5
Cara mengunduh absensi awal adalah :
- Klik tombol Unduh Absensi maka akan tampil gambar diatas.
- Pada Nama Tempat: ketik Lokasi pelaksanaan musrenbang, Alamat: ketik Alamat
detail lokasi pelaksanaan musrenbang, dan Nama Camat: diisi nama camat terkait
-> Klik Mulai.
4. Mencetak Blanko Daftar Hadir
Cara:
- Setelah diklik tombol Mulai pada langkah 3, maka akan tampil gambar dibawah ini.

Gambar 6
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Klik Unduh atau dapat dicetak langsung dari tampilan ini dengan mengklik icon
Print.
5. Memulai Musrenbang Kecamatan.
Cara:
- Kembali ke tampilan dashboard aplikasi kemudian klik tombol Mulai seperti
gambar dibawah ini.
-

Gambar 7
Setelah klik tombol MULAI maka akan tampil gambar seperti dibawah ini.

Gambar 8
6. Mencetak Usulan Desa/Kelurahan yang telah dikirim ke kecamatan
Cara:
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-

Klik Usulan Masuk| Cetak Usulan Desa/Kelurahan| Cari maka akan tampil
sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 9
Fungsi Tampilan diatas adalah:
a. Melihat hasil musrenbang desa/kelurahan baik usulan statusnya telah dikirim
ataupun belum
b. Melihat melihat dokumen usulan dengan cara klik icon
maka akan tampil
seperti dibawah ini.

Gambar 10
c. Menambah dokumen usulan dengan cara :
- Klik tombol Dokumen maka akan tampil sepert gambar dibawah ini:
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Gambar 11
-

Pada Berkas Gambar Klik Pilih File maka akan tampil gambar dibawah ini:

Gambar 12
-

Pilih File, kemudian klik Open|Unggah maka akan tampil gambar dibawah ini:
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Gambar 13
d. Mengubah usulan dari desa/kelurahan dengan cara:
- Klik tombol Ubah maka akan tampil gambar dibawah ini.

Gambar 14
- Lakukan perubahan data sesuai kebutuhan kemudian klik tombol Ubah.
7. Menambah data baru (jika ada)
a. Menambah data baru pada saat musrenbang kecamatan dapat dilakukan dengan
mengisi form dengan cara :
- Klik menu Usulan Kecamatan | Tambah Usulan | (Isi seluruh data sesuai
kebutuhan)
- Klik Simpan.
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Gambar 15
8. Melihat Usulan Kecamatan
Untuk melihat usulan dapat dilakukan dengan cara :
- Klik menu Usulan Kecamatan | Usulan sehingga akan tampil seperti gambar
dibawah ini.

Gambar 16
9. Skoring Usulan
Langkah berikutnya adalah melakukan skoring terhadap seluruh usulan dari
desa/kecamatan maupun usulan musrenbang kecamatan dengan cara:
- Klik menu Skoring | Lihat maka akan tampil seperti gambar dibawah ini:
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Gambar 17
Tampilan diatas dapat digunakan untuk :
a. Menghitung skor setiap usulan agar tersusun prioritas usulan dari seluruh
desa/kelurahan yang telah masuk ke kecamatan. Cara melakukan skoring adalah
Klik tombol Hitung| (Isi seluruh pertanyaan) | Klik Save sebagaimana tampilan
dibawah ini.

Gambar 18
b. Melihat dokumen usulan dengan cara klik icon
dibawah ini.
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Gambar 19
c. Menolak usulan dari desa/kelurahan apabila tidak sesuai dengan arah kebijakan
pembangunan Kabupaten Asahan dengan cara klik tombol Tolak|(Isi alasan
penolakan)|Save sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 20
d. Merevisi usulan dengan cara klik tombol Revisi | (Isi seluruh data sesuai
kebutuhan) | Klik Simpan sebagaimana gambar dibawah ini.
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Gambar 21
e. Melakukan prioritas ulang terhadap jenis usulan sama dan memiliki skor yang
sama pula dengan cara klilk link Klik Disini maka akan tampil gambar dibawah
ini.

Gambar 22
Pada Aksi pilih P1 dan klik Simpan, lanjutnkan dengan usulan P2 dan
seterusnya.
10. Melihat hasil skoring
Untuk melihat hasil skroing untuk usulan prioritas dan non prioritas dapat dilakukan
dengan cara:
a. Usulan Prioritas yaitu usulan yang telah diurutkan prioritasnya dengan cara :
- Klik menu Hasil Skoring | Usulan Prioritas sebagaimana gambar dibawah ini.
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Gambar 23
b. Usulan cadangan juga dapat dilihat dengan cara :
- Klik Hasil Skoring|Usulan Cadangan sebagaimana gambar dibawah ini.

Gambar 24
11. Melengkapi dokumen
Langkah berikutnya adalah memasukkan dokumen pelaksanaan musrenbang
kecamatan mulai dari dokumen berita acara, foto dokumentasi, daftar hadir dan
dokumen terkait lainnya dengan cara klik menu Dokumen maka akan tampil gambar
dibawah ini.
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Gambar 25
Fungsi dari tampilan diatas adalah sebagai berikut :
a. Mencetak berita acara pelaksanaan musrenbang dengan cara :
- Klik tombol Cetak Berita Acara Awal maka akan tampil gambar dibawah ini.

Gambar 26
-

Isi seluruh data, kemudian klik tombol Masukkan maka akan tampil gambar
dibawah ini.
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Gambar 27
Cetak tampilan diatas, kemudian ditekenkan kembali oleh seluruh peserta
musrenbang yang hadir.
Memasukkan berkas absen yang telah dicetak diawal acara dan telah ditandatangani
oleh seluruh peserta musrenbang. Absensi yang telah ditandatangani discan atau
difoto menggunakan kamera kemudian filenya dikonversi dalam bentuk pdf dengan
kapasita maksimal 700Kb. Cara memasukkan file adalah pada Berkas Absen klik
Pilih File | (Cari file) | Klik Open | Klik Unggah.
Memasukkan berkas gambar dokumentasi pelaksanaan musrenbang kecamatan
berupa foto maksimal 700 Kb dengan cara pada Berkas Gambar klik Pilih File |
(Cari file) | Klik Open | Klik Unggah.
Memasukkan berkas video dokumentasi pelaksanaan musrenbang kecamatan
maksimal 2 Mb dengan cara pada Berkas Video klik (Cari file) | Klik Open | Klik
Unggah.
Memasukkan berita acara yang telah dicetak dan ditandatangani oleh peserta
musrenbang dijadikan dokumen pdf dan dimasukkan kembali ke aplikasi dengan
cara pada Berkas Berita Acara klik Pilih File | (Cari file) | Klik Open | Klik
Unggah.
Memasukkan berkas bukti undangan, yaitu undangan yang dibagi ke peserta
musrenbang berupa dokumen pdf maksimal 700 Kb dengan cara pada Berkas
Bukti Undangan klik Pilih File | (Cari file) | Klik Open | Klik Unggah.
Memasukkan berkas tanda terima, yaitu ekspedisi atau bentuk lain sebagai bukti
bahwa surat undangan yang dikirimkan telah sampai ke undangan terkait. Berkas
difoto dan dikonversi ke bentuk pdf maksimal 700 Kb dan dimasukkan ke aplikasi
dengan cara pada Berkas Gambar klik Pilih File | (Cari file) | Klik Open | Klik
Unggah.
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