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1 PENDAHULUAN 
 

 

 

 

 

 
1.1 TUJUAN PEMBUATAN DOKUMEN 

Dokumen panduan penggunan aplikasi Sistem Penyusunan Keputusan Gubernur 

secara Elektronik (Sipekenseni) ini dibuat dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan aplikasi Sipekenseni untuk 

operator perangkat desa, korektor dan administrator. 

2. Sebagai panduan instalasi, konfigurasi dan sumber daya yang dibutuhkan untuk 

menjalankan aplikasi Sipekenseni. 

Pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan dokumen ini yaitu: 

1. Operator Perangkat Daerah 

Operator Perangkat Daerah menggunakan dokumen ini untuk mengetahui 

langkah-langkah dalam mengajukan rancangan keputusan gubernur, melihat dan 

memantau tahapan rancangan keputusan gubernur, melakukan perbaikan 

rancangan dan berdiskusi dengan korektor. 

2. Korektor 

Korektor menggunakan dokumen ini untuk mengetahui langkah-langkah dalam 

memeriksa rancangan keputusan gubernur yang diajukan oleh perangkat daerah, 

memberi koreksi terhadap rancangan, menentukan tahapan rancangan, dan 

berdiskusi dengan operator perangkat daerah. 

3. Administrator 

Administrator menggunakan dokumen ini untuk mengetahui langkah-langkah 

dalam menggunakan aplikasi, mengelola operator, konfigurasi email dan proses 

instalasi aplikasi. 

 

1.2 DESKRIPSI UMUM APLIKASI 

1. Deskripsi Umum Aplikasi 

Aplikasi Sistem Penyusunan Keputusan Gubernur secara Elektronik 

(Sipekenseni) merupakan tool (alat bantu) di dalam menyusun rancangan 

keputusan gubernur berbasis web dengan menggunakan framework Codeigniter. 

Aplikasi ini memberikan fasilitas bagi organisasi perangkat daerah untuk 

mengajukan, memantau, memperbaiki, dan berkomunikasi dengan korektor dari 

Biro Hukum dan Ham Sekretariat Daerah Provinsi Bali.  
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2. Deskripsi Umum Kebutuhan Aplikasi yang akan Diimplementasikan 

Deskripsi umum kebutuhan aplikasi yang akan diimplementasikan meliputi 

semua   informasi   yang   bersifat   teknis   yang   menjadi   acuan   dalam 

pengembangan aplikasi. 

 

1.3 DESKRIPSI DOKUMEN (IKHTISAR) 

Dokumen ini dibuat untuk memberikan kemudahan penggunaan aplikasi Sistem 

Penyusunan Keputusan Gubernur secara Elektronik (Sipekenseni). Dokumen ini berisikan 

informasi sebagai berikut: 

1. BAB I 

Berisi informasi umum yang merupakan bagian pendahuluan, yang meliputi 

tujuan pembuatan dokumen, deskripsi umum sistem serta deskripsi dokumen. 

2. BAB II 

Berisi perangkat apa saja yang dibutuhkan untuk menjalankan aplikasi Sistem 

Penyusunan Keputusan Gubernur secara Elektronik (Sipekenseni) meliputi 

perangkat hardware  dan software. 

3. BAB III 

Berisi user manual atau petunjuk instal aplikasi Sistem Penyusunan Keputusan 

Gubernur secara Elektronik (Sipekenseni). 

4. BAB IV 

Berisi user manual atau petunjuk penggunaan aplikasi Sistem Penyusunan 

Keputusan Gubernur secara Elektronik (Sipekenseni). 

 

1.4 DEFINISI DAN SINGKATAN 

Di dalam menjelaskan langkah-langkah penggunaan aplikasi, digunakan beberapa 

istilah dan singkatan sebagai berikut: 

 OPD : Organisasi Perangkat Daerah 

 Kasubag : Kepala Sub Bagian Penyusunan Produk Hukum Penetapan 

 Kabag : Kepala Bagian Peraturan Perungang-undangan Provinsi 

 Karo : Kepala Biro Hukum dan HAM. 

 DVD : Digital Versatile Disc 
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 2 KEBUTUHAN SUMBER DAYA 
 

 

 

 

 

 

 
2.1 PERANGKAT LUNAK 

Adapun perangkat lunak yang dibutuhkan dalam menjalankan aplikasi Sistem 

Penyusunan Keputusan Gubernur secara Elektronik (Sipekenseni) adalah: 

1. Operating System, misalnya Windows, Linux, Android atau iOS. 

2. Web Browser, misalnya Chrome, Firefox, Opera, Safari atau lainnya. 

3. PDF reader, misalnya Adobe Acrobat Reader, Foxit Reader, Google Drive atau 

lainnya.  

4. Program Office, misalnya Microsoft Office, LibreOffice, Google Docs, atau iWork. 

Untuk proses instal aplikasi, dibutuhkan kofigurasi teknis server dan perangkat lunak 

sebagai berikut: 

1. Bahasa PHP (Hypertext Preprocessor) dengan versi minimum 5.6. 

2. Sebuah basisdata MySQL dengan versi minimum 5.1+, mysqli dengan driver PDO. 

3. Program FTP Client, misalnya FileZilla, WinSCP, Cyberduck atau Transmit. 

4. Program mengelola basisdata, misalnya phpMyAdmin, MySQL Workbench atau 

Sequel Pro. 

5. Program text editor, misalnya notepad++, Atom, atau Microsoft Visual Studio 

Code.  

6. Kapasitas penyimpanan aplikasi minimum 1 Gigabyte. 

7. Satu akun mail server untuk mengirim dan menerima informasi dari aplikasi 

dengan kapasitas minimum 1 Gigabyte.  

 

2.2 PERANGKAT KERAS 

Perangkat keras yang dibutuhkan dalam menjalankan aplikasi ini adalah: 

1. Komputer, laptop atau smartphone yang memiliki koneksi jaringan internet. 

2. Mouse sebagai peralatan antarmuka. 

3. Monitor sebagai peralatan antarmuka. 

4. Keyboard sebagai peralatan antarmuka. 

 

 

 

 



 

 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI  

SISTEM PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR SECARA 

ELEKTRONIK (SIPEKENSENI) 

    

 

4 

4 

2.3 SUMBER DAYA MANUSIA 

 Sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk menggunakan aplikasi ini adalah: 

1. Memiliki pemahaman dasar tentang antar muka komputer atau smartphone bagi 

pengguna aplikasi. 

2. Memiliki pemahaman terhadap instalasi aplikasi berbasis web ke dalam server 

bagi administrator. 

3. Memiliki pemahaman terhadap proses penyusunan keputusan gubernur di Biro 

Hukum dan Ham Provinsi Bali. 

 

2.4 PENGENALAN DAN PELATIHAN 

 Sumber daya manusia yang terlibat dalam operasional penggunaan aplikasi ini 

sehari-hari terlebih dahulu diberikan pengenalan dan pelatihan yang cukup untuk 

menggunakan aplikasi Sistem Penyusunan Keputusan Gubernur secara Elektronik 

(Sipekenseni) ini. 
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3 PETUNJUK INSTALASI APLIKASI 
 

 

 

 

 

 
3.1 STRUKTUR DIREKTORI APLIKASI 

Struktur direktori aplikasi Sistem Penyusunan Keputusan Gubernur secara 

Elektronik (Sipekenseni) terdiri dari: 

 Folder application 

 Folder assets 

 Folder system 

 Folder uploads 

 File .htaccess 

 File index.php 

Seluruh data aplikasi ini dapat diperoleh di dalam DVD aplikasi di dalam folder 

public_html. 

 

3.2 INSTAL APLIKASI 

Proses instal aplikasi diawali dengan memeriksa dan memastikan perangkat lunak 

dan keras yang dibutuhkan terpenuhi. Langkah selanjutnya adalah membuka akses direktori 

ke server melalui program FTP client misalnya WinSCP. Pada petunjuk instalasi ini, informasi 

akun akses direktori ke server yang digunakan adalah: 

 host: sipekenseni.baliprov.go.id 

 port: 21 

 username: birohukum_ftp5 

 password: 2n4bEsLiB6 

Pada program WinSCP, akses dilakukan dengan membuat profil koneksi server 

terlebih dahulu. Proses pembuatan profil koneksi ini akan langsung ditampilkan pada saat 

menjalankan program WinSCP. Pilih menu New Site dan cantumkan data akun akses seperti 

yang diperlihatkan pada gambar 3.1. Setelah data akun yang diminta dicantumkan, langkah 

selanjutnya adalah mengklik tombol Login.  
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Gambar 3.1 Membuat profil koneksi direktori server 

 

Setelah akses berhasil terbuka, langkah berikutnya adalah melakukan copy struktur 

direktori aplikasi ke direktori public_html pada server. Pastikan data aplikasi ter-copy 

seluruhnya ke server. Setelah proses copy  selesai, maka struktur direktori pada server akan 

terlihat seperti gambar 3.2. 

 

Gambar 3.2 Hasil copy aplikasi ke direktori server dengan program WinSCP 

 

3.3 PEMULIHAN BASISDATA 

Langkah selanjutnya dalam proses instal aplikasi Sistem Penyusunan Keputusan 

Gubernur secara Elektronik (Sipekenseni) adalah pemulihan basisdata atau database 

recovery. Proses ini dilakukan dengan menggunakan program pengelolaan basisdata 

misalnya MySQL Workbench.  
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 Program MySQL Workbench memerlukan informasi akses basisdata ke server yang 

akan digunakan untuk proses pemulihan. Pada petunjuk instalasi ini, informasi akun akses 

basisdata ke server yang digunakan adalah: 

 host: sipekenseni.baliprov.go.id 

 port: 3306 

 username: birohukum_db5 

 password: RlcLzSx9Nq 

Pada program MySQL Workbench, buatkan profil koneksi baru dengan mengakses 

menu Database, lalu akses submenu Connect to Database. 

 

Gambar 3.3 Membuat profil koneksi basisdata 

 

Setelah mengakses menu tersebut, program MySQL Workbench akan menampilkan 

jendela baru yang berisikan form untuk memasukkan data akun akses basisdata. 

 

Gambar 3.4 Form membuat koneksi basisdata 

 



 

 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI  

SISTEM PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR SECARA 

ELEKTRONIK (SIPEKENSENI) 

    

 

8 

8 

Cantumkan data akun akses basisdata ke dalam form yang disediakan lalu klik tombol 

OK. Setelah profil koneksi berhasil terbuat, maka akan muncul tampilan koneksi yang baru 

saja dibuat pada segmen MySQL Connections. Klik tampilan tersebut dan program akan 

menampilkan informasi status server seperti yang ditunjukkan pada gambar 3.5. 

 

Gambar 3.5 Informasi status server 

 

Setelah koneksi berhasil dilakukan, langkah berikutnya adalah melakukan pemulihan 

basisdata. Proses ini dilakukan melalui fitur Data Import pada menu Server. Pada tab 

Import from Disk di segmen Import Options, pilih opsi Import from Self-Contained File. 

Opsi ini menyediakan form untuk mengunggah file basisdata. Unggah file basisdata 

sipekenseni.sql yang bisa diperoleh dari DVD aplikasi, di dalam folder database. Setelah itu 

pada segmen Default Schema to be Imported To, pilih opsi birohukum_db5. Kemudian 

pastikan opsi tipe pemulihan adalah Dump Structure and Data pada segmen Select 

Database Objects to Import. Untuk lebih jelasnya, proses ini dapat dilihat pada gambar 3.6. 

Setelah form terisi dengan benar, selanjutnya klik tombol Start Import.  

 

 

 

 

 



 

 

PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI  

SISTEM PENYUSUNAN KEPUTUSAN GUBERNUR SECARA 

ELEKTRONIK (SIPEKENSENI) 

    

 

9 

9 

 

Gambar 3.6 Form Data Import 

 

 Setelah proses import selesai dan program menampilkan pesan seperti pada gambar 

3.7, maka pemulihan basisdata aplikasi Sistem Penyusunan Surat Keputusan secara 

Elektronik (Sipekenseni) telah berhasil.  

 

Gambar 3.7 Pemulihan basisdata aplikasi telah berhasil 
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4 PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI 
 

 

 

 

 

4.1 STRUKTUR MENU 

Adapun struktur menu pada aplikasi Sistem Penyusunan Keputusan Gubernur secara 

Elektronik (Sipekenseni) adalah sebagai berikut: 

1. Menu Dasbor. 

2. Menu Keputusan Gubernur. 

Terdiri dari 4 submenu, yaitu: 

1) Pengajuan 

2) Daftar 

3) Daftar Koreksi 

4) Template 

3. Menu Perangkat Daerah. 

Hanya bisa diakses oleh pengguna jenis Korektor dan Administrator. Terdiri dari 

3 submenu, yaitu: 

1) Tambah 

2) Daftar 

3) Korektor 

4. Menu Laporan. 

5. Menu Pengaturan. 

Hanya bisa diakses oleh pengguna jenis Administrator. Terdiri dari 3 submenu, 

yaitu: 

1) General 

2) Operator 

3) Email 

 

4.2 AKSES APLIKASI 

Aplikasi Sistem Penyusunan Keputusan Gubernur secara Elektronik (Sipekenseni) 

merupakan sistem berbasis web yang dapat di akses melalui web browser dengan alamat 

https://sipekenseni.baliprov.go.id. Setelah pengguna mengakses alamat tersebut, berikut ini 

adalah tampilan awal aplikasi. 

 

 

https://sipekenseni.baliprov.go.id/
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Gambar 4.1 Tampilan awal aplikasi 

 

4.2.1 LOGIN 

 Halaman awal aplikasi merupakan halaman login yang memiliki fungsi untuk 

mengidentifikasi tipe pengguna yang akan mengoperasikan aplikasi. Halaman ini 

menyediakan form untuk mencantumkan data akun berupa form nama akun atau alamat 

email dan form kata sandi. Data akun login pengguna standar (default) dapat dilihat pada 

dokumen lampiran dari petunjuk ini.  

 Masukkan data akun pada form yang disediakan, lalu klik tombol Log masuk. Jika 

data akun yang dimasukkan benar, maka aplikasi akan menampilkan halaman Dasbor. 

Sedangkan jika data yang dimasukkan salah, maka aplikasi akan menampilkan pesan 

kesalahan “Error! Akun atau kata sandi Anda salah”. Ketika pengguna mendapatkan 

pesan ini, maka kemungkinan kesalahan yang bisa terjadi adalah: 

1. Kesalahan input data akun. 

Pastikan data yang dicantumkan adalah benar. Pada form email, pengguna dapat 

menggunakan data alamat email atau data username. Sedangkan pada form kata 

sandi, cantumkanlah data kata sandi. Jika pengguna lupa kata sandi akun, 

pengguna dapat memulihkan kata sandi tersebut melalui fitur “Lupa kata sandi?” 

yang dijelaskan pada subbab setelah ini. 

2. Data akun pengguna masih belum terdaftar. 

Kemungkinan kedua adalah data akun yang masih belum terdaftar dalam aplikasi. 

Dalam kesalahan ini, pengguna dapat menghubungi Administrator dan meminta 

untuk didaftarkan. 
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3. Data pengguna berstatus non aktif. 

Kemungkinan terakhir adalah data akun yang sudah terdaftar namun sudah 

berstatus non aktif yang diatur oleh Administrator. Pada kesalahan ini pengguna 

dapat menghubungi Administrator dan meminta penjelasan.  

 

4.2.1 LUPA KATA SANDI 

Jika pengguna lupa dengan data kata sandi akun, maka fitur Lupa Kata Sandi dapat 

digunakan untuk memulihkan akun dengan membuat kata sandi baru. Fitur ini dapat diakses 

pada halaman Login.  

 

Gambar 4.2 Fitur lupa kata sandi 

 

 Proses pembuatan kata sandi baru diawali dengan memasukkan data alamat email ke 

dalam form pemulihan akun. Alamat email yang dimasukkan adalah alamat email yang 

terdaftarkan pada akun. Setelah alamat email dimasukkan lalu klik tombol Reset kata sandi. 

Aplikasi kemudian mengirimkan link ke alamat email pengguna yang merupakan tautan 

untuk membuat kata sandi baru. Tautan ini bersifat aktif sementara dan akan nonaktif dalam 

waktu 24 jam. Ketika pengguna membuka tautan tersebut maka aplikasi akan menampilkan 

tampilan seperti yang ditunjukkan pada gambar 4.3. Langkah selanjutnya adalah 

memasukkan data kata sandi baru pada form yang disediakan. Penentuan kata sandi harus 

memiliki panjang minimum 8 karakter dan maksimum 25 karakter. Setelah data berhasil 

tersimpan, pengguna dapat login ke dalam aplikasi dengan menggunakan kata sandi 

tersebut. 
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Gambar 4.3 Buat kata sandi baru 

 

 

4.3 MENU DASBOR 

 Halaman Dasbor adalah halaman pertama yang akan muncul ketika pengguna 

berhasil login ke dalam aplikasi.  

 

Gambar 4.4 Halaman Dasbor 

 

Halaman ini berisikan tentang berbagai informasi resume data yang telah masuk ke dalam 

sistem yaitu: 

1. Jumlah total keputusan gubernur.  

2. Jumlah total catatan koreksi. 
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3. Jumlah total perangkat daerah.  

4. Jumlah total operator aplikasi. 

5. Daftar lima rancangan keputusan gubernur terbaru. 

6. Daftar lima koreksi rancangan keputusan gubernur terbaru. 

7. Statistik keputusan gubernur. 

8. Daftar lima percakapan diskusi terbaru. 

 

4.4 MENU KEPUTUSAN GUBERNUR 

 Menu ini merupakan master menu untuk mengelola data rancangan keputusan 

gubernur mulai dari mengajukan rancangan keputusan gubernur, mencari rancangan 

keputusan gubernur, mengajukan koreksi, hingga berdiskusi antara korektor dengan 

perangkat daerah.  

 

4.4.1 MENGAJUKAN RANCANGAN 

 Proses mengajukan rancangan keputusan gubernur dilakukan pada halaman 

Pengajuan melalui submenu Pengajuan pada menu Keputusan Gubenur. Halaman ini 

menampilkan formulir yang harus diisi dan meta data rancangan keputusan gubernur 

(gambar 4.5). 

 

Gambar 4.5 Halaman Pengajuan Rancangan Keputusan Gubernur 
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Adapun langkah-langkah dalam pengajuan rancangan Keputusan Gubernur adalah 

sebagai berikut: 

1. Pilih salah satu jenis rancangan Keputusan Gubernur. 

2. Pilih Perangkat Daerah. 

3. Pilih Operator Perangkat Daerah. 

4. Data nomor urut akan terisi secara otomatis, namun pengguna dapat 

mengubahnya secara manual. 

5. Isi judul rancangan Keputusan Gubernur. 

6. Isi catatan jika diperlukan. Contoh pada gambar 4.6: 

 

Gambar 4.6 Contoh pengisian formulir pengajuan rancangan Keputusan Gubernur 

 

7. Setelah itu dilanjutkan dengan mengunggah dokumen softcopy rancangan pada 

segmen Dokumen Rancangan Keputusan Gubernur. Contoh pada gambar 4.47: 

 

Gambar 4.7 Contoh unggah dokumen softcopy rancangan 
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8. Jika terdapat dokumen prasyarat, softcopy dokumen dapat diunggah pada segmen 

Dokumen Prasyaratan. Masukkan judul dokumen yang diunggah, setelah itu 

unggah dokumennya dengan mengklik tombol Choose File kemudian cari softcopy 

dokumen. Contoh pada gambar 4.8: 

 

Gambar 4.8 Contoh unggah dokumen softcopy prasyarat 

 

Jika ingin menambah dokumen prasyaratan, dapat dilakukan dengan mengklik 

tombol          sehingga sistem akan menambahkan form baru. Lakukan proses 

unggah dengan cara yang sama seperti sebelumnya. 

9. Setelah formulir terisi dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah mengirim 

data rancangan Keputusan Gubernur melalui tombol Kirim. 

 

4.4.2 MENGUBAH DATA RANCANGAN 

Proses mengubah data rancangan Keputusan Gubernur dapat dilakukan di submenu 

Daftar dari menu Keputusan Gubernur, pada tombol di kolom paling kanan pada baris 

salah satu data rancangan (lihat gambar 4.9). Selain itu pengguna dapat juga mengubah data 

rancangan pada tombol Ubah di halaman detail rancangan Keputusan Gubernur. 

 

Gambar 4.9 Tombol ubah untuk mengubah data rancangan 

 

 Pengguna hanya dapat mengubah data rancangan Keputusan Gubernur jika tahapan 

rancangan masih pada tahap koreksi. Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengubah 

data rancangan Keputusan Gubernur: 
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1. Ubah jenis rancangan Keputusan Gubernur. 

2. Data nomor urut sudah terisi secara otomatis. Lewati dan lanjutkan dengan 

mengubah judul rancangan. 

3. Ubah data catatan jika diperlukan. Contoh pada gambar 4.10. 

 

Gambar 4.10 Contoh mengubah data rancangan 

 

4. Untuk mengubah data dokumen rancangan, pengguna harus menghapus dokumen 

terlebih dahulu dengan mengklik tombol     di sebelah nama dokumen. Setelah 

mengklik tombol tersebut, sistem akan meminta konfirmasi pengguna seperti 

gambar berikut: 

 

Gambar 4.11 Konfirmasi menghapus dokumen 

 

5. Setelah dokumen rancangan yang lama terhapus, maka sistem akan menampilkan 

formulir unggah dokumen rancangan Keputusan Gubernur. Unggah dokumen yang 

baru pada formulir tersebut dengan mengklik tombol Choose File lalu carilah 

softcopy dokumen. Proses ini hanya bisa dilakukan pada tahapan Pemeriksaan 

kelengkapan persyaratan rancangan Keputusan Gubernur. 
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6. Untuk mengubah data dokumen persyaratan, proses yang dilakukan sama dengan 

langkah mengubah data dokumen rancangan. 

7. Untuk menambah data dokumen persyaratan dapat dilakukan dengan mengklik 

tombol            sehingga sistem akan menambahkan form baru. Masukkan judul 

dokumen yang diunggah, setelah itu unggah dokumennya dengan mengklik tombol 

Choose File lalu carilah softcopy dokumen. Lakukan langkah yang sama jika ingin 

menambah dokumen persyaratan. 

8. Setelah formulir terisi dengan benar, maka langkah selanjutnya adalah meyimpan 

perubahan data rancangan Keputusan Gubernur melalui tombol Ubah. 

 

4.4.3 PENCARIAN DATA RANCANGAN 

Untuk mencari data Keputusan Gubernur dapat dilakukan di halaman daftar 

Keputusan Gubernur yang dapat diakases pada submenu Daftar di menu Keputusan 

Gubernur. 

 

Gambar 4.12 Akses menu daftar keputusan gubernur 

 

Halaman daftar Keputusan Gubernur memudahkan pengguna untuk mencari atau 

melakukan filter terhadap data Keputusan Gubernur yang sudah disimpan di dalam aplikasi. 

Di halaman ini, seluruh data rancangan Keputusan Gubernur ditampilkan di semua status 

tahapan. Hal ini ditunjukkan dengan aktifnya tab Semua. Untuk melihat data rancangan pada 

status tertentu, pengguna dapat mengaksesnya dengan mengklik tab status lainnya. 
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Gambar 4.13 Tampilan data keputusan gubernur 

 

Berikut ini adalah penjelasan dari masing-masing status: 

1. Posted, adalah status awal ketika rancangan Keputusan Gubernur berada di suatu 

tahapan. 

2. Koreksi, adalah status yang diberikan ketika rancangan Keputusan Gubernur sedang 

di koreksi atau di harmonisasi oleh Korektor. 

3. Proses, adalah status yang diberikan ketika rancangan Keputusan Gubernur berada 

di proses pasca Koreksi. 

4. Selesai, adalah status yang diberikan ketika rancangan Keputusan Gubernur sudah 

berada di tahapan akhir. 

5. Hapus, adalah status yang diberikan ketika rancangan Keputusan Gubernur dihapus 

atau dibatalkan. 

Untuk mencari data Keputusan Gubernur berdasarkan kriteria tertentu, pengguna dapat 

menggunakan fitur pencarian dan filter yang telah disediakan. 

 

Gambar 4.14 Fitur pencarian dan filter 

 

Jika Anda ingin mencari data berdasarkan penggalan kata atau frase dari Judul, Anda dapat 

langsung mengisikannya di formulir pencarian, lalu klik tombol . Jika Anda ingin 
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mencari data dengan berbagai kriteria pencarian, Anda dapat menggunakan fasilitas Filter 

dengan mengklik tombol sehingga aplikasi akan menampilkan gambar berikut: 

 

Gambar 4.15 Fitur keputusan Gubernur 

 

Tentukan nilai kriteria yang disediakan lalu klik tombol Filter sehingga sistem akan 

menampilkan daftar data yang sesuai. 

 

4.4.4 HARMONISASI RANCANGAN KEPUTUSAN GUBERNUR 

Ketika data rancangan Keputusan Gubernur yang diajukan oleh Perangkat Daerah 

sudah diberi nomor urut dan diperiksa, maka tahapan selanjutnya adalah proses 

harmonisasi oleh Korektor. Hal ini dapat diketahui oleh Korektor melalui munculnya 

notifikasi daftar Keputusan Gubernur di pojok kanan atas seperti yang ditampilkan seperti 

contoh gambar 4.16 berikut: 
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Gambar 4.16 Notifikasi rancangan keputusan gubernur yang sudah diperiksa 

 

Proses harmonisasi rancangan Keputusan Gubernur oleh korektor didahului dengan 

membuat data catatan koreksi yang dapat pengguna buat di halaman Detail Surat 

Keputusan. Setelah catatan Koreksi dibuat, maka langkah selanjutnya adalah perbaikan 

data rancangan Keputusan Gubernur dengan mengunggah dokumen perbaikan. Pada 

langkah ini, perbaikan data rancangan dapat dilakukan oleh korektor ataupun oleh 

perangkat daerah. 

 

4.4.4.1 Membuat Catatan Koreksi 

 Adapun langkah-langkah untuk membuat catatan Koreksi adalah sebagai berikut: 

1. Klik salah satu judul rancangan Keputusan Gubernur yang muncul pada notifikasi 

sehingga aplikasi mengarahkan pengguna ke halaman Detail Keputusan Gubernur. 

2. Di halaman ini, pada segmen Daftar Koreksi terdapat tombol Tambah Catatan 

Koreksi yang terlihat seperti pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.17 Tombol catatan koreksi 

 

3. Klik tombol tersebut maka aplikasi akan menampilkan jendela Tambah Catatan 

Koreksi. 
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Gambar 4.18 Jendela tambah catatan koreksi 

 

4. Beri judul Catatan Koreksi. 

5. Tambahkan catatan untuk menjelaskan koreksi. 

6. Jika catatan koreksi dibuat untuk diperbaiki oleh Perangkat Daerah, maka berilah 

centang pada kotak Notifikasi. Hal ini bertujuan untuk menyampaikan catatan 

koreksi kepada Perangkat Daerah melalui notifikasi. 

7. Unggah screenshot untuk memperjelas catatan koreksi secara visual. 

8. Setelah data terisi dengan benar, klik tombol Tambah untuk menyimpan atau tombol 

Batal untuk membatalkan pembuatan catatan Koreksi. 

Catatan koreksi yang berhasil tersimpan akan ditampilkan pada Daftar Koreksi 

dengan status Posted seperti pada contoh berikut: 

 

Gambar 4.19 Daftar catatan koreksi 
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4.4.4.2 Perbaikan data rancangan Keputusan Gubernur 

Perbaikan data rancangan Keputusan Gubernur pada aplikasi Si Peken Seni dapat 

diakses melalui 3 tempat yaitu melalui Notifikasi, halaman Daftar Koreksi, atau pada 

halaman Detail Keputusan Gubernur. Untuk akses melalui notifikasi, aplikasi akan 

memunculkan data jika status catatan Koreksi adalah koreksi. Sebagai contoh dapat dilihat 

pada gambar berikut: 

 

Gambar 4.20 Notifikasi catatan koreksi 

 

Pilih salah satu catatan koreksi yang ingin Anda perbaiki, lalu aplikasi akan 

mengarahkan Anda ke halaman detail Koreksi seperti pada contoh berikut: 

 

Gambar 4.21 Halaman detail catatan koreksi 
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Pada segmen Daftar Revisi Dokumen, pengguna dapat mengunggah dokumen 

softcopy perbaikan rancangan Keputusan Gubernur melalui tombol Upload Revisi 

Dokumen. Ketika pengguna mengklik tombol tersebut, maka aplikasi akan memunculkan 

jendela formulir untuk mengunggah dokumen seperti yang diperlihatkan pada gambar 

berikut: 

 

Gambar 4.22 Unggah revisi dokumen 

 

Unggah dokumen softcopy perbaikan dengan mengklik tombol Choose File lalu cari 

dokumennya. Setelah data dokumen terpilih lalu klik tombol Unggah untuk mengunggah 

dokumen. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diketahui dalam mengunggah revisi 

dokumen: 

 Dokumen perbaikan berhasil terunggah jika informasi dokumen tersebut 

ditampilkan pada segmen Daftar Revisi Dokumen. 

 Pengguna dapat mengunggah lebih dari satu dokumen perbaikan. 

 Format data dokumen hanya terbatas pada jenis PDF, Word atau Excel. 

 Ketika pengguna mengunggah dokumen perbaikan, status koreksi berubah menjadi 

koreksi secara otomatis. 

Jika perbaikan dokumen tersebut sudah dianggap benar, maka Korektor akan 

memberi status Selesai pada data catatan koreksi dengan mengklik tombol Selesai. Pada 

proses ini, aplikasi akan menandai dokumen revisi yang diunggah paling terakhir sebagai 

dokumen yang telah diperbaiki (final). 

 

4.4.4.3 Diskusi dengan Perangkat Daerah 

Ketika pengguna ingin memperbaiki data rancangan Keputusan Gubernur, ada 

kemungkinan pengguna juga ingin menanyakan suatu hal kepada Perangkat Daerah. Pada 

aplikasi Si Peken Seni ini, terdapat fitur diskusi yang dapat pengguna gunakan untuk 

berkomunikasi, sehingga dalam proses memperbaiki data rancangan akan menjadi lebih 

mudah. 
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Untuk melakukan diskusi, pengguna dapat melakukannya pada segmen Diskusi melalui 

formulir pesan. Ketik pesan yang ingin disampaikan lalu klik tombol Kirim. Pesan tersebut 

akan disampaikan kepada Korektor dan akan ditampilkan seperti contoh berikut: 

 

Gambar 4.23 Contoh diskusi 

 

Ketika pesan dibalas oleh Perangkat Daerah maka aplikasi memberikan notifikasi 

diskusi di pojok kanan atas seperti yang ditampilkan pada contoh berikut: 

 

Gambar 4.24 Notifikasi diskusi 

 

4.4.4.4 Memajukan Tahapan 

Setelah proses koreksi data rancangan Keputusan Gubernur telah selesai dilakukan, 

maka langkah selanjutnya adalah memproses data rancangan ke tahapan berikutnya. 

Langkah ini dapat dilakukan di halaman Detail Keputusan Gubernur pada tombol Maju 

seperti yang ditunjukkan pada contoh berikut: 
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Gambar 4.25 Tombol maju ke tahapan berikutnya 

Klik tombol tersebut sehingga aplikasi akan menanyakan konfirmasi pengguna 

seperti pada contoh berikut: 

 

Gambar 4.26 Konfirmasi memajukan tahapan 

 

Klik tombol Yakin untuk memajukan tahapan, atau klik Batal untuk membatalkan 

proses. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan dalam memajukan tahapan: 

 Proses maju ke Tahapan berikutnya tidak dapat dilakukan jika status Koreksi data 

rancangan Keputusan Gubernur belum Selesai. 

 Ketika proses maju Tahapan telah dilakukan, Anda tidak dapat mundur ke tahapan 

sebelumnya. 

 


