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BAGIAN 1
MODUL PUBLIK

A. MENGAKSES APLIKASI E-MUSRENBANG
Aplikasi e-Musrenbang dapat diakses melalui komputer yang telah terkoneksi dengan jaringan internet.
Untuk mengakses aplikasi ini dapat dilakukan sebagai berikut:
1. Buka browser internet. Untuk memaksimalkan tampilan aplikasi, maka direkomendasikan
menggunakan browser Mozilla Firefox atau Google Chrome.
2. Isi alamat url : http://musrenbang.luwukab.go.id.
3. Kemudian tekan enter pada keyboard atau klik go pada browser.
4. Akan tampil halaman beranda e-Musrenbang seperti di bawah ini.

B. MENU USULAN (PANTAU USULAN MUSRENBANG)
Menu ini tersedia untuk publik/pengunjung dan dapat diakses tanpa harus login terlebih dahulu. Menu
ini menampilkan daftar usulan musrenbang mulai dari tingkat kelurahan/desa dan tingkat kecamatan
yang telah diinput ke dalam sistem. Melalui halaman ini, masyarakat dapat memantau status usulan
musrenbangnya apakah sudah diproses oleh skpd atau belum.
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C. MENU PETA USULAN
Menu ini tersedia untuk publik/pengunjung dan dapat diakses tanpa harus login terlebih dahulu. Menu
ini menampilkan sebaran usulan musrenbang berdasarkan lokasi mulai dari tingkat kelurahan/desa dan
tingkat kecamatan yang telah diinput ke dalam sistem dalam bentuk koordinat map atau GIS
(Geographic Information System).
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D. MENU GRAFIK/DIAGRAM
Menu ini tersedia untuk publik/pengunjung dan dapat diakses tanpa harus login terlebih dahulu. Menu
ini menampilkan grafik/diagram rekapitulasi usulan musrenbang. Melalui halaman ini, masyarakat
dapat melihat rekapitulasi jumlah usulan musrenbang dalam bentuk grafik/diagram.

E. MENU AGENDA MUSRENBANG
Menu ini tersedia untuk publik/pengunjung dan dapat diakses tanpa harus login terlebih dahulu. Menu
ini menampilkan informasi jadwal/agenda musrenbang untuk tahun berjalan.
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F. MENU PETUNJUK TEKNIS
Menu ini tersedia untuk publik/pengunjung dan dapat diakses tanpa harus login terlebih dahulu. Pada
halaman ini tersedia konten unduhan yang berkaitan dengan e-Musrenbang. Pengujung dan operator
e-Musrenbang dapat mengunduh petunjuk penggunaan aplikasi pada halaman ini.

G. MENU LOGIN
Menu login digunakan oleh administrator, operator skpd, operator kecamatan, operator
kelurahan/desa untuk login ke dalam aplikasi.

H. CARA LOGIN KE DALAM APLIKASI
1. Untuk masuk ke dalam aplikasi, klik menu login. Maka akan tampil halaman login aplikasi eMusrenbang.

2. Selanjutnya masukkan username dan password sesuai dengan yang telah didaftarkan/diberikan
oleh administrator BAPPEDA Kabupatel Luwu.
3. Setelah mengisi username dan password, tekan enter atau klik tombol login.
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BAGIAN 2
MODUL ADMINISTRATOR

A. LAYOUT HALAMAN ADMINISTRATOR
Setelah login ke dalam aplikasi sebagai administrator, maka akan tampil halaman dashboard aplikasi
seperti di bawah ini.

Pada halaman dashboard terdapat kolom konten (sebelah kanan) yang menampilkan pengumuman,
serta pada kolom sebelah kiri tersedia menu dan submenu aplikasi yang dapat diakses oleh
administrator dengan cara mengklik menu/submenu yang tersedia. Pada sudut kanan atas terdapat
menu user yang jika diklik akan menampilkan submenu profile dan logout.

B. DATA MASTER
Module data master digunakan untuk mengelola data master e-Musrenbang seperti data tahun
anggaran, sumber dana, data skpd teknis, data kecamatan, data kelurahan/desa, data urusan daerah,
data bidang urusan, data program dan data kegiatan. Data master wajib diisi dan dilengkapi sebelum
proses penginputan e-Musrenbang di laksanakan.
1. Master Tahun
Master tahun digunakan untuk mengelola data tahun anggaran. Pada menu ini admin dapat
mengubah, menghapus atau menambahkan tahun anggaran baru.
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2. Master Sumber Dana
Master sumber dana diigunakan untuk mengelola data sumber dana kegiatan. Data ini akan
digunakan sebagai pilihan pada proses penginputan usulan di tingkat skpd teknis. Admin dapat
mengubah, menghapus atau menambahkan summber dana.

3. Master SKPD Teknis
Master SKPD Teknis berisi data nama – nama skpd teknis yang terlibat dalam proses musrenbang.
Data ini akan berelasi dengan data user (operator skpd teknis) pada modul user.
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4. Master Kecamatan
Master kecamatan digunakan untuk mengelola data kecamatan yang terlibat dalam proses
musrenbang. Data ini akan berelasi dengan data user (operator kecamatan) pada modul user.

5. Master kelurahan/desa
Master kelurahan digunakan untuk mengelola data kelurahan yang terlibat dalam proses
musrenbang. Data ini akan berelasi dengan data kecamatan, dan data user (operator
kelurahan/desa) pada modul user.

6. Master Urusan Daerah
Master urusan daerah digunakan untuk mengelola data urusan daerah. Urusan daerah digunakan
untuk mengelompokkan bidang urusan skpd. Data ini akan berelasi dengan data bidang urusan
pada modul bidang urusan.
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7. Master Bidang Urusan Daerah
Master bidang urusan daerah digunakan untuk mengelola data bidang urusan skpd. Bidang urusan
daerah digunakan untuk mengelompokkan skpd teknis beserta program skpdnya. Data ini akan
berelasi dengan data program pada modul program.

8. Master Program
Master program digunakan untuk mengelola data program skpd. Program digunakan untuk
mengelompokkan kegiatan skpd. Data ini akan berelasi dengan data kegiatan pada modul kegiatan.
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9. Master Kegiatan
Master kegiatan digunakan untuk mengelola data kegiatan skpd. Kegiatan ini akan digunakan
mengelompokkan usulan pada skpd teknis melakukan penginputan renja. Data ini akan berelasi
dengan data usulan pada modul musrenbang.

C. PENGATURAN APLIKASI
Module pengaturan digunakan mengelola pengaturan aplikasi e-Musrenbang. Pada modul ini tersedia
menu untuk merubah nama aplikasi, deskripsi aplikasi, nama kabupaten/kota, tahun musrenbang
berjalan, jumlah pengumuman yang ditampilkan di dashboard user, serta pengaturan program dan
kegiatan (administrator dapat menentukan kegiatan apa saja yang dapat dibuka/tersedia untuk skpd
teknis pada saat penginputan renja).
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1. Pengaturan Umum
Pengaturan umum berisi pengaturan aplikasi e-Musrenbang seperti pengaturan nama aplikasi,
deskripsi aplikasi, nama kabupaten/kota, tahun anggaran berjalan, jumlah pengumuman yang
ditampilkan di dashboard user.

2. Pengaturan Program Kegiatan
Pengaturan program kegiatan digunakan mengelola ketersediaan program dan kegiatan bagi skpd
teknis.

a) Menambahkan Kegiatan / Membuka Kegiatan
1) Klik tombol tambah

atau link tambahkan program pada masing - masing nama

skpd.
2) Akan tampil kotak dialog tambah kegiatan.
3) Pilih SKPD.
4) Pilih Kelompok Urusan Daerah.
5) Pilih Kelompok Bidang Urusan.
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6) Pilih Kelompok Program.
7) Pilih item kegiatan yang ingin dibuka untuk skpd yang bersangkutan. Jika ingin memilih lebih
dari satu, tahan tombol Ctrl pada keyboard lalu klik pada semua kegiatan yang ingin
ditambahkan.

8) Klik tombol simpan untuk menyimpan pengaturan.

b) Menghapus Kegiatan / Menutup Kegiatan
1) Klik tombol

pada masing nama - nama skpd untuk menampilkan daftar kegiatan.

2) Klik tombol hapus

pada baris nama program untuk menghapus seluruh kegiatan di

bawah program tersebut.
3) Atau klik tombol hapus pada masing - masing nama kegiatan untuk menghapus kegiatan.
4) Akan tampil kotak dialog hapus kegiatan.

5) Klik Ya untuk menghapus kegiatan.
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D. MENAMBAHKAN USULAN BARU
Administrator dapat menambahkan usulan baru melalui menu musrenbang -> daftar usulan.
1. Klik menu musrenbang (sebelah kiri).
2. Klik submenu daftar usulan. Akan tampil halaman daftar usulan musrenbang.
3. Klik tombol tambah

. Akan tampil kotak dialog tambah usulan.

4. Langkah selanjutnya lengkapi informasi usulan seperti nama usulan, volume, lokasi, pagu,
sumber dana, dan output kegiatan.
5. Klik simpan.
6. Selanjutnya akan diarahkan pada tab foto usulan. Anda dapat melengkapi setiap usulan dengan
foto sebagai dokumen penunjang.

7. Klik tombol upload untuk menambahkan foto baru.
8. Klik selesai untuk mengakhiri sesi.
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E. MEMINDAHKAN USULAN
Adakalanya terjadi kesalahan penginputan skpd tujuan usulan. Administrator memiliki akses untuk
memindahkan usulan ke skpd lain dengan cara sebagai berikut.
1. Klik link pindahkan. Akan tampil kotak dialog pindahkan usulan.
2. Pilih skpd tujuan.
3. Isi kolom keterangan, kenapa usulan ini dipindahkan.
4. Klik tombol pindahkan untuk menyimpan perubahan.

F. GRAFIK USULAN
Module grafik usulan digunakan untuk menampilkan informasi rekapitulasi usulan musrenbang dalam
bentuk diagram/grafik batang. Usulan yang ditampilkan dapat difilter berdasarkan kecamatan ataupun
skpd teknis.
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G. PETA USULAN
Module peta usulan menampilkan informasi sebaran lokasi usulan musrenbang dalam bentuk
koordinat map atau GIS (Geographic Information System)

H. REKAPITULASI RENJA
Module rekapitulasi renja digunakan untuk menampilkan informasi rekapitulasi renja skpd. Halaman ini
menampilkan informasi pagu, total anggaran tahun berjalan dan prakiraan maju masing - masing skpd.

Anda juga dapat melihat program dan kegiatan setiap skpd yang diprogramkan di dalam renja dengan
cara mengklik tombol detail

pada masing - masing nama skpd.
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I. LAPORAN
Modul ini digunakan untuk mencetak kebutuhan laporan musrenbang, seperti laporan musrenbang
kelurahan, laporan musrenbang kecamatan, laporan musrenbang skpd, renja skpd, dan lampiran rkpd.
Untuk mencetak laporan, klik pada masing - masing menu laporan yang tersedia.

J. MANAJEMEN USER/PENGGUNA
Modul ini digunakan untuk mengelola akses user/pengguna aplikasi e-Musrenbang, seperti operator
kelurahan, operator kecamatan, operator skpd teknis, serta administrator. Administrator dapat
menambahkan user baru, mengedit informasi user, menghapus user serta mengunci/membuka akses
user.
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K. MENAMBAHKAN USER/PENGGUNA BARU
Administrator dapat menambahkan user/pengguna baru. Untuk menambahkan user baru dapat
dilakukan sebagai berikut.
1. Klik menu users (sebelah kiri)
2. Akan tampil halaman users (manage users)
3. Klik tombol

. Akan tampil kotak dialog tambah user.

4. Lengkapi informasi user baru.
5. Pilih grup/level user.
6. Klik simpan untuk menyimpan perubahan.
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L. RESET PASSWORD USER
Adakalanya user lupa kata sandi. Administrator dapat melakukan reset kata sandi untuk membuat kata
sandi baru dan memulihkan akun user. Untuk mereset password dapat dilakukan sebagai berikut.
1. Klik menu users (sebelah kiri)
2. Akan tampil halaman users (manage users)
3. Pada kotak pencarian, ketikkan nama user yang akan direset kata sandinya

4. Klik tombol/link reset password
5. Akan tampil kotak dialog reset password, klik Ya untuk mereset password

6. Akan tampil kotak dialog informasi password baru

7. Kliik tombok OK untuk mengakhiri sesi.
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BAGIAN 3
MODUL SKPD TEKNIS

A. LAYOUT HALAMAN SKPD TEKNIS
Setelah login ke dalam aplikasi sebagai skpd teknis, maka akan tampil halaman dashboard aplikasi
seperti di bawah ini.

Pada halaman dashboard terdapat kolom konten (sebelah kanan) yang menampilkan pengumuman,
serta pada kolom sebelah kiri tersedia menu dan submenu aplikasi yang dapat diakses oleh skpd teknis
dengan cara mengklik menu/submenu yang tersedia. Pada sudut kanan atas terdapat menu user yang
jika diklik akan menampilkan submenu profile dan logout.

B. MENAMBAHKAN USULAN BARU
Sebagai catatan bahwa setiap usulan baru yang berasal dari skpd teknis, secara otomatis akan langsung
masuk sebagai kegiatan renja skpd. Untuk menambahkan usulan baru dapat dilakukan sebaga berikut.
1. Klik menu Musrenbang -> Renja SKPD
2. Akan tampil halaman renja skpd
3. Klik tombol

. Akan tampil kotak dialog tambah usulan

4. Lengkapi informasi usulan, sangat penting diperhatikan pada kolom program dan kolom
kegiatan. Program dan kegiatan yang tersedia pada pilihan hanya program dan kegiatan yang
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dibuka oleh Administrator (bappeda). Jika ingin menambahkan program dan kegiatan lainnya
(yang tidak tersedia pada pilihan) silahkan hubungi Administrator (beppeda)

5. Untuk kolom sumber dana, diisi besaran anggaran dari setiap sumber dana. Jadi jika terdapat
lebih dari satu sumber dana, isi besaran anggaran pada masing-masing kolom sumber dana.

6. Klik simpan untuk menyimpan data usulan
7. Selanjutnya akan diarahkan pada tab foto usulan. Anda dapat melengkapi setiap usulan dengan
foto sebagai dokumen penunjang

8. Klik tombol upload untuk menambahkan foto baru
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9. Klik selesai untuk mengakhiri sesi

C. MENGEDIT USULAN
Adakalanya terjadi kesalahan penginputan ataupun skpd ingin merubah informasi usulan misalnya
perubahan volume. Operator skpd dapat melakukan edit usulan. Untuk mengedit usulan dapat
dilakukan sebagai berikut.
1. Klik menu Musrenbang -> Renja SKPD
2. Akan tampil halaman renja skpd
3. Pada kota pencarian, masukkan nama kelompok kegiatan usulan (perhatikan bahwa setiap
usulan dikelompokkan ke dalam kegiatan)

4. Klik detail untuk menampilkan daftar usulan pada kegiatan tersebut. Akan tampil halaman
detail kegiatan
1

2

3

5. Klik tombol/link edit untuk mengedit usulan seperti yang ditunjukkan pada poin nomor 2 pada
gambar di atas. Akan tampil kotak dialog edit usulan.
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6. Klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan.

D. MENGEDIT SUMBER DANA
Khusus untuk perubahan sumber dana, langkah-langkahnya sebagai berikut.
1. Pada halaman detail usulan, klik tombol

untuk menampilkan detail usulan seperti

ditunjukkan pada poin nomor 1 pada gambar di atas
2. Klik tombol/link edit sumber dana untuk merubah nilai pagu dan sumber dana seperti
ditunjukkan pada poin nomor 3 pada gambar di atas. Akan tampil kotak dialog edit sumber
dana
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3. Klik simpan untuk menyimpan perubahan

E. MENGAKOMODIR USULAN MUSRENBANG KELURAHAN/DESA, KECAMATAN DAN USULAN RESES
Skpd teknis dapat mengakomodir usulan musrenbang kelurahan/desa, kecamatan ataupun usulan
reses dprd. Operator skpd dapat menyetujui ataupun menolak. Jika usulan disetujui, maka usulan
secara otomatis akan masuk dalam renja skpd. Sedangkan jika usulan ditolak, maka usulan yang
bersangkutan akan dikembalikan kepada operator yang mengusulkan untuk direvisi (jika ada
permintaan revisi dari skpd teknis).

F. REKAPITULASI RENJA
Module rekapitulasi renja digunakan untuk menampilkan informasi detail rekapitulasi renja skpd yang
bersangkutan. Pada halaman ini juga tersedia tombol untuk mendownload file renja dalam format
spreadsheet (*.xls)
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BAGIAN 4
MODUL MUSRENBANG KECAMATAN

A. LAYOUT HALAMAN KECAMATAN
Setelah login ke dalam aplikasi sebagai operator kecamatan, maka akan tampil halaman dashboard
aplikasi seperti di bawah ini.

Pada halaman dashboard terdapat kolom konten (sebelah kanan) yang menampilkan pengumuman,
serta pada kolom sebelah kiri tersedia menu dan submenu aplikasi yang dapat diakses oleh operator
kecamatan dengan cara mengklik menu/submenu yang tersedia. Pada sudut kanan atas terdapat menu
user yang jika diklik akan menampilkan submenu profile dan logout.

B. MENAMBAHKAN USULAN BARU
Sebagai catatan bahwa setiap usulan baru yang berasal dari kecamatan akan secara otomatis memiliki
status prioritas kecamatan. Untuk menambahkan usulan baru, dapat dilakukan sebagai berikut.
1. Klik menu Musrenbang -> Usulan Prioritas
2. Akan tampil halaman usulan prioritas (daftar usulan prioritas kecamatan)
3. Klik tombol

. Akan tampil kotak dialog tambah usulan

4. Lengkapi informasi usulan. Sebagai catatan bahwa di tingkat musrenbang kecamatan ataupun
kelurahan/desa belum memasukkan nilai pagu/anggaran kegiatan. Tingkat kelurahan/desa dan
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kecamatan hanya memasukkan volume kegiatan yang nantinya akan dihitung nilainya oleh skpd
teknis.

5. Klik simpan untuk menyimpan data usulan
6. Selanjutnya akan diarahkan pada tab foto usulan. Anda dapat melengkapi setiap usulan dengan
foto sebagai dokumen penunjang

7. Klik tombol upload untuk menambahkan foto baru
8. Klik selesai untuk mengakhiri sesi

C. MENGAKOMODIR USULAN MUSRENBANG KELURAHAN/DESA
Operator kecamatan dapat mengakomodir usulan musrenbang kelurahan/desa, apakah usulan
tersebut akan diteruskan sebagai prioritas kecamatan atau tidak. Untuk mengakomodir usulan
kelurahan/desa dapat dilakukan sebagai berikut.
1. Klik menu Musrenbang -> Usulan Kelurahan
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2. Akan tampil halaman usulan kelurahan
3. Cari usulan kelurahan yang akan diteruskan (sebagai prioritas)
4. Klik tombol/link teruskan untuk meneruskan usulan sebagai prioritas

5. Akan tampil kotak dialog teruskan usulan sebagai prioritas
6. Isi kolom keterangan untuk memberikan keterangan kepada skpd kenapa usulan ini penting
untuk diteruskan
7. Operator kecamatan juga bisa mengubah volume ataupun lokasi yang diisi sebelumnya oleh
operator kelurahan
8. Isi nomor urut priotas berdasarkan kelurahan dan skpd teknis
9. Klik simpan untuk menyimpan perubahan

D. USULAN DITOLAK
Module ini digunakan untuk menampilkan semua usulan yang berasal dari kecamatan/kelurahan/desa
yang ditolak oleh skpd teknis. Operator kecamatan dapat memperbaiki kelengkapan usulan sesuai
petunjuk revisi skpd (jika diminta revisi) dan mengirimkan kembali usulannya kepada skpd teknis.
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