PENGGUNAAN APLIKASI ELECTRONIC MONITORING SYSTEM (EMS)
1. APLIKASI EMS
Merupakan aplikasi Monitorng yang dikembangkan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang
dibangun untuk menyempurnakan pelaksanaan tugas monitoring dan evaluasi kegiatan
pembangunan Desa
dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Aplikasi in
dikembangkan pada platform berbasis web agar dapat memobilisasi segala urusan monitoring
dan evaluasi. Aplikasi EMS berbasis web memiliki beberapa fitur antara lain Upload kegiatan
yang berbasis Desa dan Kecamatan, Rekapitulasi dan informasi kegiatan Pembangunan,
Pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pemerintahan, pembinaan kemasyarakatan dan
keadaan mendesak, di wilayah Pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Berikut adalah tampilan
beserta penjelasan menu yang terdapat pada aplikasi EMS.

Tampilan menu beranda pada aplikasi EMS berisi opsi daftar Kegiatan dan rekap kegiatan,
dimana dalam menu beranda pengunjung aplikasi EMS dapat memilih untuk melihat semua
tampilan kegiatan
Pada Menu Login, Admin dari Pemerintah Desa dan Kecamatan dapat menginput kegiatan
dengan rincian sebagai berikut:
 Kode Kegiatan pada DPA APBDesa yang telah tersinkronisasi dengan Electronic
Village Budgeting
 Nama Kegiatan berdasarkan DPA Desa
 Nama Sub Kegiatan
 Tahun pelaksanaan







Anggaran
Realisasi
Kecamatan
Nama Desa
Volume/ Satuan

2. User Aplikasi
2.1. User Role
Sebelum menuju aplikasi EMS, akan dijelaskan terlebih dahulu tentang user role
yang digunakan dalam aplikasi ini. User role terbagi menjadi tiga macam yaitu:
 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 aplikasi EMS
 User admin Desa dan Kecamatan
User ini cuma bisa melakukan peng-entry-an data sesuai dengan desanya dan
dapat mengubah profilnya sendiri, User admin kecamatan bisa melakukan
konfirmasi dan verifikasi terhadap input data dari admin desa.
 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
Langkah Login aplikasi EMS adalah sebagai berikut:


Isikan Username dan Password yang telah disediakan.



Tekan Enter atau klik tombol Sign in.



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.

2.4. Upload Laporan
Menu Upload Laporan berisi daftar laporan kinerja yang dikirim oleh masingmasing admin. Pada menu ini, admin dapat 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.

2.5.

REKAPITULASI
Menu Rekapitulasi merupakan menu untuk melihat ringkasan dari seluruh hasil
kuesioner dan skor akhir STATISTIK
Menu Statistik merupakan menu rekapitulasi dalam bentuk grafik yang berisi
tentang skor pada masing-masing kecamatan yang dapat ditampilkan berdasarkan
indikator penggalian aspirasi, penyelenggaraan musyawarah, penyelenggaran
pemilihan kepala desa serta pelaksanan tugas lainnya sebagai berikut:

