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1. PENDAHULUAN
Sistem ehibahbansos Provinsi DKI Jakarta dibangun dengan tujuan untuk terciptanya
efisiensi proses, perbaikan prosedur, peningkatan transparansi dan akuntabilitas belanja
hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan pada Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Secara garis besar sistem ehibahbansosdki terbagi dalam dua bagian yakni :
1. Websiste eHibahbansos DKI
Merupakan informasi yang ditujukan untuk masyarakat umum terkait prosedur, aturan,
proses, data sampai ke pelaporan di lapangan. Website ini dapat diakses tanpa
memerlukan login khusus.
2. Aplikasi Pengelolaan eHibahBansos DKI
Bagian kedua adalah aplikasi pengelolaan eHibahBansos, aplikasi ini diakses secara
terbatas dengan login khusus. Diperuntukkan bagi pemegang peran pengelolaan
proses ehibah bansos berdasarkan pergub antara lain : PPKD, SKPD koordinator dan
Lembaga yang terdaftar.
Dalam buku manual penggunaan ehibah bansos 2019 ini kami akan menampilkan
pengembangan yang dilakukan pada tahun ini dibandingkan dengan aplikasi yang sudah
dibangun sebelumnya pada tahun 2018 lalu sebagai bukti pengembangan yang berjalan.
Sedangkan dokumentasi untuk pengembangan tahun sebelumnya yakni 2017 dapat dilihat
dalam buku manual penggunaan ehibahbansos 2017
Dengan dibangunnya aplikasi eHibahbansos ini maka manfaat yang diharapkan adalah
tersedianya data hibah, bansos dan bantuan keuangan yang handal, serta keterbukaan
informasi publik tentang hibah, bansos dan bantuan keuangan sehingga tercipta peran aktif
pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan good goverment governance demi
masyarakat DKI Jakarta yang berkeadilan sosial.

2. WEBSITE EHIBAHBANSOS DKI
2.1 ALAMAT WEB EHIBAHBANSOS
Aplikasi ehibahbansos dibangun dengan aplikasi berbasiskan website yang dapat diakses
secara online di alamat resmi, adapun untuk alamatnya tetap tidak berubah dari tahun 2017
maupun 2018 ini yaitu di alamat url :

http://ehibahbansosdki.jakarta.go.id/
7

2.2 REKOMENDASI BROWSER
Aplikasi ini didesain dan juga dikembangkan untuk lebih optimal tampil di browser versi
dekstop mengingat secara fungsinya adalah untuk proses input dan pengolahan data.
Namun demikian aplikasi ini juda didesain dengan template website yang mobile friendly
sehingga dapat anda buka di browser versi mobile tanpa banyak terkurangi performanya
Adapun broses yang kami rekomendasikan adalah dengan browser yang umum digunakan
antaral lain Chrome, Mozila Firefox, Internet Explorer, dan Safari dengan versi yang terakhir
serta optimal diset dengan tampilan dekstop 1024 x 768 pixel
2.3 BERANDA
2.3.1

Halaman Beranda (Update 2018)

Pertama kali anda mengakses aplikasi ini maka akan dibawa pada halaman Beranda seperti
gambar dibawah. Halaman ini menampillkan gambar utama serta tutorial penggunaan
aplikasi. Dalam halaman ini juga terdapat beberapa penjelasan yang dikemas dalam bentuk
submenu yang dapat Anda jelajahi lebih jauh.

Gambar 1. Halaman Beranda 2017

Pengembangan pada tahun 2018 pada halaman beranda ada pada penambahan running text
,informasi terkini dan penambahan menu unduhan terbaru dari ehibahbansos
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Gambar 2. Update2018 : Tambahan fitur halaman beranda

2.3.2

Prosedur Tahapan (Update 2018)

Prosedur tahapan menjelaskan alur proses ehibahbansos yang harus dipatuhi sesuai dengan
aturan yang berlaku.

Gambar 3. Prosedur tahapan 2017
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Adapun prosedur tahapan ini juga mengalami revisi dari prosedur sebelumnya yang sifatnya
hanya penyempurnaan alur berdasarkan pergub dan juga kebijakan yang berjalan di tahun
2018 ini :

Gambar 4. Update 2018 : Edit Prosedur Tahapan

2.3.3

Rekap Proses (update 2018)

Setelah prosedur tahapan maka selanjutnya adan dapat melihat rekap proses penerima hibah
bansos. Data ini diupdate dengan periode tahunan, adapun rekap 2017 menampilkan
informasi penerima tahun 2018, proses tahun 2018 dan pengajuan 2019

Gambar 5. Update Rekap Proses 2018
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Sedangkan Rekap proses 2018 menampilkan informasi penerima tahun 2018, proses tahun
2019 dan pengajuan 2020

Gambar 6. Update 2018 :Rekap Proses

2.3.4

Tanya Jawab (Update 2018)

Untuk memperjelas proses dan aturan hibah bansos maka kami sediakan menu khusus daftar
pertanyaan dan jawaban yang paling sering diajukan (Frequently Asked Question/FAQ)

Gambar 7. Daftar Tanya Jawab 2017

Dalam pengembangan 2018 ini meskipun hanya sebagian kecil namun ada beberapa poin
detil FAQ ada yang diupdate dari BPKD sebagai bentuk pengembangan, baik dari sisi
pertanyaan maupun jawaban, salah satunya terkait penyesuaian dengan aturan pergub
ehibahbansos yang berlaku :
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Gambar 8. Update 2018 : FAQ

2.3.5

Testimonial (update 2018)

Beberapa testimonial dari penerima hibah bansos juga kami sertakan dalam halaman ini

Gambar 9. Testimonial 2017

Sedangkan untuk pengembangan 2018 tidak banyak yang berubah dari fitur ini hanya kami
tambahkan beberapa testimonial baru dari lembaga penerima ehibah tahun ini.
12

Gambar 10. Update Testimonial 2018
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2.3.6

Kontak Kami (Update 2018)

Jika terdapat pertanyaan yang belum terjawab, usulan maupun kritikan terhadap proses hibah
bansos dapat diajukan melalui form yang tersedia di kontak kami

Gambar 11. Kontak kami 2017

Adapun untuk tahun 2018 ini halaman kontak kami mengalami update terkait dengan
perubahan nama instansi BPKD menjadi UPDI dengan menghilangkan kata Aset sebagai
berikut.

Gambar 12. Update 2018 : alamat kontak BPKD

2.3.7

Hotline & Akun Sosial Media (delete 2018)

Untuk menunjang layanan ehibahbansos maka disediakan telp hotline dan juga akun social
media twitter dan facebook ehibahbansosdki.
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Gambar 13. Hotline & Akun sosial media 2017

Dengan pertimbangan keterbatasan dan kesiapan SDM pengelola akun social media di
internal BPKD, maka pada pengembangan tahun 2018 ini diputuskan link akun social media
ehibahbansos untuk sementara tidak ditampilkan dalam situs ehibahbansos sepert tampilan
dibawah :

Gambar 14. Delete 2018 : link social media web

2.3.8

Download (Update 2018)

Dalam menu download disajikan daftar peraturan terkait hibah bansos provinsi DKI Jakarta
yang dapat didownload dan dipelajari secara langsung.

Gambar 15. Halaman Download 2017
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Adapun pengembangan di 2018 in adalah pada perubahan alamat instansi dan juga
penghapusan link twitter dan juga penambahan file – file yang dapat didownload sebagai
berkut :

Gambar 16. Update 2018 : halaman download 2018

2.3.9

Berita (update 2018)

Untuk melengkapi informasi ehibahbansos juga dilampirkan link update berita yang
mengambil informasi dari website resmi BPKAD di alamat http://bpkad.jakarta.go.id

Gambar 17. Link berita 2017
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Adapun untuk tahun 2018 ini link dan halaman website BPKD pun juga mengalami update ke
alamat http://bpkd.jakarta.go.id dengan tampilan sebagai berikut :

Gambar 18. Update 2018 : link berita ehibah

2.4 PENCARIAN (Update 2018)
Berikutnya adalah menu Pencarian. Menu ini disediakan secara khusus untuk memungkinan
pencarian data hibahbansos dengan menggunakan beberap filter yang disediakan seperti
tahun anggaran, lokasi, nama lembaga, judul proposal dan kisaran anggaran.
Selain itu jika terdapat data lokasi maka hasil pencarian tersebut juga akan ditampilkan dalam
bentuk geotagging lokasi dalam peta disamping kanan
Pada tahun 2018 fitur pencarian menghilangkan filter judul proposal dan anggaran. Dua field
ini dihilangkan karena membuat user bingung dia mencari lembaga dulu atau proposal dulu,
dan hal ini tidak bisa dilakukan secara bersamaan karena struktur data proposal ada di bawah
lembaga maka langkahnya cukup dengan mencari nama lembaganya saja baru kemudian
dicari history proposalnya
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Gambar 19. Pencarian 2017

Pada tahun 2018 terdapat perbaikan bug pada pencarian sehingga dapat mencari dengan
lebih cepat dan juga terrdapat penghlangan field pencarian tahun anggaran karena dirasa
agak membingungkan bagi pengguna. Sehingga tampilan fitur pencariannya adalah sebagai
berikut :

Gambar 20. Update 2018 : tampilan fitur pencarian
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2.4.1

Memulai Pencarian (update 2018)

Untuk melakukan pencarian silahkan untuk memilih/mengisikan field yang disediakan sesuai
dengan variable yang ingin dicari seperti contoh form berikut :
Jika sudah ditemukan data yang dicari makan untuk bisa melihat detil data tersebut silahkan
untuk klik tombol

Gambar 21. Pencarian 2018

Sedangkan untuk update 2018 ada update terkait field pencarian dimana hanya lokasi dan
nama lembaga. Hal ini dikarenakan data lembaga tidak kenal tahun anggaran sehingga
menjadi ambigu bila pencarian data lembaga ditambahkan filter tahun. Filter tahun berlaku
jika yang dicari adalah data proposal

Gambar 22. Update Form Pencarian 2018
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2.4.2

Melihat Detil Hasil Pencarian (update 2018)

Detil data lembaga didesain untuk dapat memberikan informasi sedetil mungkin, namun
demikian dikarenakan ini merupakan format baru maka untuk data – data lama masih banyak
yang kosong dan perlu untuk dapat dilengkapi lagi. Pada tahun 2018 ini data lembaga
sebagian besar sudah sesuai dan sudah mencantumkan beberapa foto pelengkapnya.

Gambar 23. Detil Hasil Pencarian 2017

20

Gambar 24. Update 2018 : Detil Hasil Pencarian Data Lembaga

2.5 LAPORAN (Delete 2018)
Laporan Realisasi merupakan fitur baru yang dimunculkan pada tahun 2018 dimana
sebelumnya pada tahun 2017 fitur ini mengakomodir pelaporan masyarakat. Menu laporan
realisasi pada tahun 2018 dapat dilihat pada gambar dibawah ini
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Gambar 25 Laporan Realisasi 2018

Pada tahun 2018 dengan adanya pengaturan informamasi publik melalui Pejabat Pengelola
Informasi Daerah (PPID) maka fitur ini tidak lagi diperlukan ada di ehibahbansos dan untuk
mendapatkan laporan tersebut masyarakat dipersilahkan untuk mendapatkannya melalui
jalur PPID sebagai jalur resmi informasi publik

Gambar 26. Delete 2018 : Nonaktifkan menu laporan realisasi
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3. APLIKASI PENGELOLAAN EHIBAHBANSOS DKI
Sebagaimana diterangkan dalam bagian pendahuluan, selain website yang dapat diakses
secara

umum terdapat pula Aplikasi Pengelolaan eHibahbansos yang diakses secara

terbatas dengan menggunakan login khusus sesuai dengan peran yang ditetapkan dalam
Peraturan Gubernur terkait Hibah Bansos.
Adapun halaman login ini dapat diakses dari menu login yang ada diwebsite ehibah.
Pada halaman login tahun 2017 masih diakomodir

link DAFTAR SEKARANG, link ini

digunakan untuk untuk pendaftar user yang belum mempunyai akun di ehibah. Selain itu
untuk info yang tampil juga terdiri dari informasi cara mendapatkan akun dan siapa yang
berhak mendapatkan akun

Gambar 27. Halaman Login 2017

Sedangkan untuk tahun 2018 ini pada halaman login dilakukan update dengan
menghilangkan tombol DAFTAR SEKARANG dan juga mengupdate informasi yang tampil
berupa pengumuman dan cara mendapatkan akun yang baru. Kebijakan login 2018 ini untuk
mendapatkan login tidak bisa mendaftar sendiri tapi dipersilahkan untuk datang langsung ke
SKPD koordinator dengan membawa kelengkapan data Lembaga dan berkas proposal.
Selanjutnya Anda akan didaftarkan di Sistem eHibahbansos dan dapat melengkapi data
secara mandiri serta mengajukan proposal secara online.
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Gambar 28. Update Halaman Login 2018

Adapun untuk login aplikasi pengelolaan ehibah ini dibagi menjadi 3 jenis login sesuai dengan
peran masing – masing usernya yaitu :
1. Login Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD)
2. Login SKPD Koordinator
3. Login Lembaga
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3.1 LOGIN SKPD KOORDINATOR
Fungsi utama dari login SKPD Koordinator adalah :
1. Dashboard proposal ke SKPD koordinator (Update 2018)
2. Pengaturan pengguna lembaga dan operator SKPD koordinator (update 2018)
3. Pengaturan data Lembaga (update 2018)
4. Pengaturan data Proposal (update 2018)
5. Pengaturan Proposal Penebalan (baru 2018)
6. Pengaturan Proposal Definitif (baru 2018)
7. Pengaturan Pencairan bertahap (baru 2018)
3.1.1

Halaman Login SKPD (update 2018)

Untuk dapat masuk dalam aplikasi SKPD koordinator silahkan masuk dengan user SKPD
koordinator yang sudah didaftarkan sebelumnya oleh PPKD.
Sebagaimana dengan update pada halaman login lainya maka pada halaman login SKPD
koordinator ini juga mengalami update

Gambar 29. Login SKPD Koordinator 2017

Adapun update pada tahun 2018 ini menyangkut pada tampilan informasi yang ada di sebelah
kanan kotak login dan juga fitur login yang lebih kaya yakni user bisa login dengan username
atau email atau NRK. Di halaman ini juga disediakan fitur “Lupa pasword” yang berguna bagi
user untuk mereset pasword jika lupa.
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Gambar 30. Update Login SKPD Koordinator 2018

Jika user lupa pasword maka silahkan klik lupa pasword dan isikan email yang sebelumnya
didaftarkan

Gambar 31. Fitur lupa pasword
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3.1.2

Dashboard SKPD (update 2018)

Dalam dashboard SKPD koordinator tahun 2017 hanya ditampilkan total proposal yang
ditangani dan total proposal yang disetujui sebagai berikut :

Gambar 32. Dashboard SKPD Koordinator 2017

Adapun pengembangan pada tahun 2018 ini dashboard SKPD koordinator ditambahkan
statistik proposal yang lebih detil pada stiap periode/tahapan yang berjalan pada Tahun
Anggaran tersebut.

Gambar 33. Update Dashboard SKPD 2018
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3.1.3

Pengaturan User lembaga oleh SKPD (update 2018)

Fitur pengaturan user di SKPD koordinator ini sedikit berbeda dangan pengaturan user di
PPKD, dimana jika di PPKD user yang dimanage adalah user SKPD kordinator , maka di
aplikasi SKPD Koordinator ini yang diatur adalah data pengguna dalam skpd tersebut dan
data pengguna dari lembaga yagn ditangani oleh SKPD tersebut

Gambar 34. Pengaturan User Lembagan oleh SKPD 2017

Adapun pengembangan 2018 yang dilakukan pada halaman ini adalah menyangkut pada
penambahan kolom data lembaga dan juga link pada nama pengguna

Gambar 35. Update pengaturan user oleh SKPD 2018
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3.1.3.1 Membuat user baru
Untuk membuat user lembaga baru silahkan klik tombol
Adapun form penambahan user lembaga baru pada 2017 adalah sebagai berikut

Gambar 36. Form penambahan user lembaga 2017

Sedangkan pengembangan pada tahun 2018 ditambahkan kelengkapan datanya antara lain
terkait dengan alamat, username seperti terlihat dalam gambar dibawah ini

Gambar 37. Form penambahan user lembaga 2018

Nama lembaga akan dapat dilpilih berdasarkan data lembaga yang ada dibawah koordinasi
SKPD tersebut
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Gambar 38. Autosearch lembaga dibawah Koordinator SKPD tersebut

Selanjutnya tinggal dilengkapi data user lembaga yang akan ditambahkan kemudian klik

Gambar 39. Isian lengkap data pengguna lembaga baru

Selanjutnya data pengguna yagn sudah ditambahkan tersebut akan muncul dalam rekap data
pengguna

Gambar 40. Rekap Data Pengguna di SKPD Koordinator
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Dapat terlihat pada gambar diatas untuk user kita sendiri maka action pengaturan tidak aktif,
icon pengaturan user hanya aktif untuk user yang dibuat oleh SKPD tersebut.
3.1.3.2 Pengaturan Pengguna yang sudah terdaftar
Jika pada aplikasi ehibahbanos tahun 2017 lalu untuk melakukan pengaturan pengguna
dengan klik tombol pengaturan

maka pada aplikasi tahun 2018 ini tombol pengaturan

sudah dihilangkan dan dapat langsung klik nama nama detil pengguna

Gambar 41. Pengaturan via tombol (2017)

Gambar 42. Update Pengaturan pengguna via klik nama 2018

Dengan klik nama maka selanjutnya akan muncul detil informasi pengguna, dimana pada
tampilan ini SKPD bisa memperbaiki detil user lemabga atau menghapus user bersangkutan.
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Gambar 43. Informasi detil user Lembaga 2018

Informasi diatas lebih lengkap jika dibandingkan dengan informasi dan fitur detil user
pengguna pada tahun 2017 lalu sebagai berikut :

Gambar 44. Informasi detil user lembaga 2017

Untuk mengedit detil user lembaga maka SKPD koordinator dapat mengklik tombol
sedangkan untuk menghapus user maka bisa klik tombol
3.1.3.3 Mengedit data atau mereset password
Tombol

dapat digunakan untuk mengedit data user lembaga dan atau

mereset pasword lembaga bila yang bersangkutan tidak dapat mengirimkan link reset
pasword ke email yang didaftarkan via fitur “Lupa Password”
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Gambar 45. Edit Data User lembaga dan Reset Password

Untuk edit data, SKPD dipersilahkan untuk langsung mengedit data yang ingin diperbaiki
kemudian klik simpan
Sedangkan untuk mereset pasword maka SKPD tinggal mengisikan pasword baru pada kotak
password kosong di form diatas kemudian simpan. Otomatis nanti paswordnya akan terganti
dengan pasword yang terakhir disimpan.
3.1.4

Pengaturan Lembaga oleh SKPD (update 2018)

Berikutnya SKPD koordinator dapat melakukan pengaturan data lembaga, pengaturan
lembaga oleh SKPD koordinator ini ada dua jenis :
1. Menambah data lembaga yang belum terdaftar
Untuk menambah data lembaga yang baru silahkan klik
2. Merevisi data lembaga yang sudah terdaftar
Untuk merevisi data lembaga yang sudah teradaftar silahkan klik

(untuk versi

2017) atau silahkan langsung klik nama lembaga (untuk versi update 2018)
Adapun tampilan daftar lembaga juga mengalami update antar versi 2017 dengan 2018 ini
yang dapat dilihat perbandingannya pada dua gambar dibawah ini.
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Gambar 46. Halaman pengaturan lembaga oleh SKPD koordinator 2017

Gambar 47. Update halaman pengaturan lembaga oleh SKPD 2018

3.1.4.1 Menambah data lembaga yang belum terdaftar
Untuk membuat lembaga baru klik tombol
Form input untuk membuat lembaga baru mengalami banyak update pada pengembangan
2018 ini terutama pada detil fiel informasi yang diisikan dengan tujuan untuk meminimalisir
kemungkinan duplikasi data lembaga kedepan.

Gambar 48. Form isian lembaga baru oleh SKPD 2017
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Gambar 49. Update Form isian lembaga baru oleh SKPD 2018
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3.1.4.2 Melihat hasil input detil lembaga
Contoh pengisian detil data lembaga yang lengkap adalah sebagai berikut

Gambar 50. Contoh pengisian lengkap data lembaga
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Untuk melihat hasil input lembaga dapat dilihat di halaman detil informasi lembaga yang
sepenuhnya merupakan update pengembangan pada tahun 2018 ini.
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Gambar 51. Contoh update detil tampilan lembaga

Denngan lebih detilnya informasi lembaga yang diinput maka sistem akan dapat secara lebih
tajam menfilter kemungkinan duplikasi data lembaga yang selama ini menajadi kekhawatiran
pelaksana.
Adapun data kunci yang menjadi filter duplikasi ini selain nama dan alamat lembaga yang
selama ini telah digunakan adalah ditambahkan filter duplikasi pada NPWP,Rekening Bank,
KTP Ketua, HP Ketua.
Untuk alamat sendiri pun tidak hanya satu filed teks seperti sebelumnya tapi sudah spesifik
terkait No. RT, RW, kelurahan dan Kecamatan serta titik peta.
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3.1.4.3 Melengkapi ceklist kelengkapan data lembaga
Satu hal yang perlu Anda pastikan disini bahwasanya pergub 55 mensyaratkan SKPD untuk
menceklist data lembaga dan data proposal. Dari ceklist yang terdapat dalam lampiran
pergub disana terdapat total ada 13 item yand diceklist, 9 diantaranya adalah terkait deta
lembaga dan 4 sisanya terkait data yang ada pada proposal.
Untuk memudahkan dalam pengecekan maka lembar checklist tersebut kami pisah dalam
dua bagian yakni ceklist di bagian data lembaga dan ceklist di bagian data proposal.
Untuk masing – masing ceklist diatas akan ada dua tahapan yakni tahapan kelengkapan
administrasi dan tahapan kesesuaian peninjauan lapangan

Gambar 52. Ceklist Kelengkapan Administrasi Data lembaga

Untuk dapat melanjutkan ke ceklist peninjauan lapangan maka Anda terlebih dahulu harus
mencentang ADA semua pertanyaan diatas dengan demikian persyaratan lembaga
dinyakatan lengkap. Bila ada salah satu syarat yang tidak ada maka silahkan untuk dikoreksi
dan minta agar lembaga yang bersangkutan mengkoreksi kembali datanya.
Jika ada persyaratan yang dikecualikan maka langkah yang dilakukan adalah Anda dapat
mencentang tidak ada tapi harus mencamtumkan alasan pengecualian tersebut di kolom
keterangan.
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Baik ada atau tidak ada pengecualian persyaratan maka keduanya wajib untuk mencentang
pernyataan verifikasi di bagian akhir sebagai bentuk tanda tangan digital resmi

Gambar 53. Pernyataan verifikasi akhir sebagai tanda tangan digital resmi SKPD Koordinator

Dengan mencentang ini maka SKPD koordinator secara resmi telah menyetujui data lembaga
tersebut valid dan dapat diteruskan sebagai data acuan resmi pada tahapan – tahapan
berikutnya.
Untuk dapat meneruskan mencentang ceklist peninjauan lapangan maka Anda juga harus
terlebih dahulu mencentang pernyataan verifikasi akhir diatas.
Jika tidak dicentang maka ceklist peninjauan lapangan tidak akan tampil dan akan muncul
halaman notifikasi seperti dibawah ini

Gambar 54. Notifikasi untuk selesaikan verifikasi kelengkapan administrasi sebelum peninjauan
lapangan
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3.1.5

Pengaturan proposal oleh SKPD (update 2018)

Wewenang lembaga terkait dengan data proposal ini adalah :
1. Melihat rekap proposal yagn diajukan lembaga dibawah koordinasinya
2. Mengisikan chekclist kelengkapan administrasi dan data survei lapangan terhadap
proposal yang diajukan
3. Menentukan nilai rekomendasi ke PPKD atas proposal yagn diajukan lembaga
4. Melengkapi data rekomendasi ke PPKD
5. Mencetak dokumen verifikasi proposal
3.1.5.1 Melihat detil proposal masuk
Untuk melihat data proposal yang masuk maka silahkan klik menu proposal

Gambar 55. Tampilan menu proposal SKPD koordinator 2018

Tampilan diatas merupakan update dari tampilan sebelumnya di aplikasi 2017 terutama
terkait dengan pembedaan kamar bagi setiap periode yang berbeda, ditujukan agar SKPD
tidak salah dalam memverifikasi proposal di tahapan yang sesuai.

Gambar 56. Tampilan menu proposal SKPD koordinator 2017
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Untuk mengatur proposal silahkan klik tahapan sesuai dengan periode tahun anggaran yang
ingin diatur proposalnya

Gambar 57. Masuk pengaturan proposal di periode tertentu 2018

Gambar 58, Update Tampilan menu proposal SKPD koordinator 2018

Untuk melihat detil proposal maka silahkan klik tombol
Selanjutnya akan dimunculkan detil informasi proposal sebagaimana contoh gambar dibawah
ini :
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Gambar 59. Update Tampilan Detil proposal 2018
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3.1.5.2 Mengubah status proposal
Secara default maka status semua proposal yang diajukan adalah dalam status menunggu,
jika SKPD sudah melakukan ceklist kesesuaian administrasi maka dapat mengubah status
proposal tersebut apakah menjadi diterima atau ditolak.

Gambar 60. Tiga Status Proposal 2017

Khusus untuk tahun 2018 ini ditambahkan satu status proposal baru yakni dikoreksi. Adalah
status proposal yang sudah dikirimkan oleh lembaga namun karena belum lengkap atau ada
yang kurang sesuai datanya maka belum dapat direkomendasikan oleh SKPD dan statusnya
dikembalikan kepada lembaga dengan status dikoreksi.
Selain itu status diterima juga diupdate menjadi sudah direkomendasi

Gambar 61. Empat Status Proposal 2018
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Adapun detil penjelasan status proposal adalah sebagai berikut :
Table 1. Penjelasan Status Proposal

Draft

:

Proposal sudah dibuat oleh lembaga tapi belum dikirim ke SKPD. Pada
status ini SKPD bebas untuk mengedit proposal itu secara bebas
termasuk menghapus dan membuat baru lagi

Terkirim

:

Proposal sudah selesai dibuat oleh lembaga dan sudah dikrimkan ke
SKPD. Pada status ini proposal menjadi terkunci tidak dapat diedit oleh
lembaga. Lembaga juga diberikan batasan hanya bisa kirim 1 proposal
di setiap periode hibah. Proposal lain yang masih draft tidak akan dapat
dikirimkan bila sudah ada 1 proposal yagn terkirim

Menunggu

:

Proposal sudah dikrimkan oleh lembaga ke SKPD Koordinator namun
SKPD Koordinator belum melakukan tidak lanjut apapu terhadap
proposal tersebut. Status proposal tetap terkunci bagi lembaga.

Dikoreksi

:

Proposal sudah dikirim ke SKPD tapi ada kesalahan atau ada data
yagn kurang lengkap sehigga harus diedit lagi oleh lembaga
bersangkutan. Hanya SKPD yang bisa memindahkan status dari
menunggu menjadi dikoreksi. Pada status ini maka status proposal
akan dikembalikan SKPD ke lembaga sehingga status terkirim menjadi
batal sehingga lembaga dapat mengedit proposal tersebut untuk
selanjutnya dikirimkan kembali ke SKPD koordinator

Sudah

:

Direkomendasi

Proposal dianggap sudah lengkap dan sesuai oleh SKPD koordinator
dan direkomendasikan ke PPKD. Pada status ini baik SKPD maupun
lembaga sudah tidak dapat lagi mengedit proposal yang sudah
direkomendasikan dan kewenangan tahapan berikutnya ada di PPKD

Ditolak

:

Proposal dianggap tidak memenuhi syarat pengajuan dan atau
duplikasi sehingga harus tidak dapat diteruskan proses pengajuannya.
Pada posisi ini proposal terkunci tidak dapat diedit oleh lembaga dan
lembaga. Setiap penolakan wajib mencantumkan alasan yang jelas
dari SKPD koordinator yang ditembuskan kepada lembaga.
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3.1.5.3 Melengkapi informasi rekomendasi proposal
Pada kondisi proposal memenuhi syarat dan siap untuk direkomendasikan maka sebelumnya
SKPD terlebih dahulu harus melakukan 2 hal :
1. Mengisikan kelengkapan data rekomdendasi
2. Melengkapi dua ceklist yakni ceklist kelengkapan administrasi dan ceklist kesesuaian
peninjauan lapangan
Jika pada tahun 2017 lalu langkah pertama berupa ceklist belum diakomodir dan hanya cukup
mengisikan kelengkapan data rekomendasi maka pada pengembangan 2018 ini sudah
diakomodir keduanya

Gambar 62. Isian kelengkapan data rekomendasi 2017
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Gambar 63. Update Isian kelengkapn data rekomedasi tahun 2018

3.1.5.4 Mengisi ceklist kelengkapan proposal
Sebagaimana pada penjelasan ceklist lembaga diatas bahwasanya untuk memudahkan
dalam pengecekan maka lembar checklist yanng ada dalam lampiran pergub 55 tersebut
kami pisah dalam dua bagian yakni 9 poin ceklist di bagian data lembaga dan 4 poin ceklist
di bagian data proposal
Untuk masing – masing ceklist diatas akan ada dua tahapan yakni tahapan kelengkapan
administrasi dan tahapan kesesuaian peninjauan lapangan.
Untuk melengkapi ceklist proposal Anda dapat melihatnya di halaman detil proposal di bagian
yang paling bawah (Anda dapat menyembunyikan tampial detil proposal dengan klik tombol
collapse/expand di bar detil proposal)

Gambar 64. Menyembunyikan informasi detil proposal

Dengan demikian maka tampilan halaman Anda akan lebih ringkas dan Anda dapat fokus
pada ceklist kelengkapan proposal
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Gambar 65. Ceklist Kelengkapan Proposal

Untuk dapat melanjutkan ke ceklist peninjauan lapangan maka Anda terlebih dahulu harus
mencentang ADA semua pertanyaan diatas sehingga dengan demikian persyaratan proposal
dinyatakan lengkap. Bila ada salah satu syarat yang tidak ada maka silahkan untuk dikoreksi
dan minta agar lembaga yang bersangkutan mengkoreksi kembali proposalnya
Jika ada persyaratan yang dikecualikan maka langkah yang dilakukan adalah Anda dapat
mencentang tidak ada tapi harus mencamtumkan alasan pengecualian tersebut di kolom
keterangan.
Baik ada atau tidak ada pengecualian persyaratan maka keduanya wajib untuk mencentang
pernyataan verifikasi di bagian akhir sebagai bentuk tanda tangan digital resmi

Gambar 66. Pernyataan verifikasi akhir sebagai tanda tangan digital resmi SKPD Koordinator

Dengan mencentang ini maka SKPD koordinator secara resmi telah menyetujui data lembaga
tersebut valid dan dapat diteruskan sebagai data acuan resmi pada tahapan – tahapan
berikutnya.
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Untuk dapat meneruskan mencentang ceklist peninjauan lapangan maka Anda juga harus
terlebih dahulu mencentang pernyataan verifikasi akhir diatas.
Jika tidak dicentang maka ceklist peninjauan lapangan tidak akan tampil dan akan muncul
halaman notifikasi seperti dibawah ini

Gambar 67. Notifikasi untuk selesaikan verifikasi kelengkapan administrasi sebelum peninjauan
lapangan

3.1.5.5 Menolak proposal
Jika statusnya adalah ditolak maka SKPD koordinator wajib untuk mengisikan alasan
penolakannya

Gambar 68. Isian alasan penolakan proposal

3.1.6

Mencetak Dokumen Verifikasi Proposal (fitur baru 2018)

3.1.6.1 Membuka lembar dokumen cetak
Pada pengembangan ehibahbansos 2018 ini, SKPD diberikan fasiltas untuk mencetak
laporan/dokumen terkait verfikasi proposal yang sudah masuk ke SKPD. Fasilitas cetak
tersebut ada di dalam halaman proposal seperti dibawah ini :
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Gambar 69. Fasiltas Cetak Dokumen di Proposal

Untuk memulai mencetak dokumen verifikasi maka silahkan untuk klik tombol cetak maka
selanjutnya akan muncul dokumen – dokumen yang dapat dicetak sesuai dengan lampiran
pergub 55 antara lain : Dokumen kelengkapan administrasi, Berita Acara Peninjauan
Lapangan, Surat Rekomendasi dan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
3.1.6.2 Input kelengkapan data dokumen cetak
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Gambar 70. Contoh dokumen kelengkapan administrasi

Dokumen diatas dapat diinput data nya secara langsung dalam tapilan tersebut mulai dari
nomor, hari tanggal, daftar nama sampai dengan nama ketua/NIP. Adapun beberapa data
yang tidak dapat dirubah berarti data tersebut sudah mengambil langsung dari data yang
sudah diinput sebelumnya di sistem.
3.1.6.3 Mencetak dokumen
Secara prosedur maka Anda harus melengkapi semua data dalam dokumen tersebut dan
kemudian klik Simpan baru dokumen tersebut dapat dicetak. Lengkapi – Simpan – Cetak
Tombol cetak/unduh akan muncul bila ada data yang sudah diinput dan disimpan seperti
gambar dibawah ini
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Gambar 71. Muncul tombol unduh PDF setelah data disimpan

3.1.6.4 Peringatan dokumen akan terkunci bila dicetak
Satu hal yang perlu diperhatikan adalah bila dokumen verifikasi ini dicetak maka diasumsikan
dokumen itu akan ditanda tangan basah kemudian dikirimkan ke PPKD sebagai kelengkapan
rekomendasi. Dengan demikian dokumen yang sudah dicetak tidak bisa untuk dirubah
kembali untuk menjaga kesesuaian antara dokumen yang dikirimkan dengan data yang ada
di sistem
Untuk menjaga hal terebut maka sistem ehibahbansos menerapkan peringatan kuncian data
sebelum satu dokumen dicetak seperti gambar dibawah ini :

52

Gambar 72. Peringatan Kuncian dokumen sebelum cetak

Jika Anda sudah yakin dengan dokumen yang akan dicetak maka silahkan klik OK
Maka secara otomatis dokumen tersebut akan terdownload dalam format PDF

Gambar 73. Contoh dokumen cetak PDF
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