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1. Ikhtisar 

Kementerian Sekretariat Negara telah menyelesaikan seluruh tahapan kegiatan proyek 

implementasi Sistem Informasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri (Modul SIMPEL) versi dua 

Kementerian Sekretariat Negara Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri (selanjutnya akan 

disebut sebagai Biro KTLN). Dengan demikian maka Kementerian Sekretariat Negara 

melakukan penyusunan dokumen User Manual ini yang ditujukan untuk memudahkan para 

pengguna sistem dalam berinteraksi dengan SIMPEL sesuai dengan fungsinya.  

  

Pada kesempatan ini, izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada para segenap pihak 

terkait yang telah memberikan kesempatan bagi kami untuk menjadi bagian dari inisiatif 

SIMPEL serta menunjukkan kemampuan solusi yang kami miliki. Semoga SIMPEL dapat 

bermanfaat dan meningkatkan kinerja Kementerian Sekretariat Negara serta menjadi 

contoh yang baik bagi Kementerian / Lembaga lainnya.  

 

2. Pendahuluan 

Kementerian Sekretariat Negara Republik Indonesia terdiri dari unit-unit kerja yang 

mendukung tugas dan fungsi Sekretariat Negara, di mana salah satunya adalah Sekretariat 

Kementerian. Di bawah unit kerja Sekretariat Kementerian terdapat beberapa Biro yang 

menjalankan tugas dan fungsi Sekretariat Kementerian, salah satunya adalah Biro Kerja 

Sama Teknik Luar Negeri. 

Berdasarkan Permensesneg Nomor 3 Tahun 2015, berikut adalah tugas dan fungsi Biro 

Kerja Sama Teknik Luar Negeri: 

Pasal 77 

Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri mempunyai tugas penyelenggaraan koordinasi 

perencanaan, pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan fasilitasi kerja sama teknik antara 

Pemerintah Indonesia dengan mitra pembangunan luar negeri, serta penanganan 

administrasi persetujuan perjalanan dinas luar negeri. 
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Pasal 78 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan oleh Permensesneg 

Nomor 3 tahun 2015, Biro KTLN menyelenggarakan kegiatan sebagai berikut: 

▪ pelaksanaan penanganan layanan administrasi perizinan PDLN bagi 

pejabat/pegawai/tenaga Indonesia; 

▪ Pelaksanaan penanganan layanan administrasi pemanfaatan beasiswa/pelatihan 

dalam kerangka kerja sama teknik; 

▪ Pelaksanaan penanganan layanan administrasi penugasan tenaga asing (tenaga staf 

asing, tenaga ahli asing, tenaga sukarela asing dan mahasiswa asing) dalam kerangka 

kerja sama teknik; 

▪ Pelaksanaan penanganan layanan administrasi pemberian fasilitas dalam kerangka 

kerja sama teknik (fasilitas keimigrasian, fasilitas perpajakan, fasilitas kepabeanan, 

fasilitas kendaraan dan duty free card); 

▪ Pelaksanaan fungsi koordinasi dalam bentuk analisis dan masukan terhadap 

dokumen Kerja Sama Teknik serta peraturan terkait lainnya. 

▪ pelaksanaan fungsi koordinasi dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring 

dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan dalam kerangka kerja sama teknik meliputi 

program/proyek, penugasan tenaga asing dan tenaga ahli Indonesia, serta 

pemanfaatan beasiswa, barang/peralatan dan kendaraan; 

▪ pelaksanaan Program Kerja Sama Teknik Selatan-Selatan (KTSS); 

▪ pelaksanaan publikasi dan sosialisasi program KTLN berupa newsletter, buku 

Kompendium KTSS dan portal website; 

▪ penyiapan database terkait kegiatan dalam kerangka kerja sama teknik termasuk 

program/proyek, penugasan tenaga asing dan tenaga ahli Indonesia, serta 

pemanfaatan beasiswa, barang/peralatan dan kendaraan, serta PDLN; 

▪ pelaksanaan koordinasi internal terkait administrasi perkantoran Biro KTLN, 

termasuk: 

a. pengembangan dan pengelolaan SIKTLN; 

b. pengaturan jadwal kegiatan Kepala Biro KTLN; 

c. pengaturan tamu Biro KTLN; 
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d. pengaturan mekanisme persuratan; 

e. pengaturan mekanisme administrasi kepegawaian; 

f. pengaturan mekanisme penanganan pengaduan masyarakat dan kehumasan; 

g. pengaturan mekanisme administrasi aset dan kebutuhan perlengkapan, 

peralatan, serta kendaraan; 

h. pengaturan mekanisme penggunaan ruang rapat Biro KTLN; 

i. pengaturan mekanisme penyusunan rencana kerja dan laporan Biro KTLN. 

Dalam rangka melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, Biro KTLN telah mengembangkan 

sebuah Sistem Informasi terintegrasi. Selanjutnya, dalam rangka melaksanakan kegiatan-

kegiatan tersebut, Biro KTLN bermaksud mengembangkan Sistem Informasi tersebut untuk 

memperbaiki dan meningkatkan kegunaan aplikasi dalam membantu terlaksananya seluruh 

tugas dan fungsi Biro KTLN. 

2.1 Tujuan 

Tujuan dokumen ini adalah untuk memberikan petunjuk cara pengoperasian SIMPEL 

terutama khususnya bagi pengguna SIMPEL Unit Pemohon, sehingga SIMPEL dapat 

diimplementasikan dengan baik di lingkungan kementerian/Lembaga (K/L) terkait. 

2.2 Daftar Istilah 

Tabel 1: Daftar Istilah 

Istilah  Definisi  

Infotek  Informasi dan Teknologi  

Kemensetneg  Kementerian Sekretariat Negara  

K/L  Kementerian / Lembaga  

KTLN  Kerja Sama Teknik Luar Negeri  

PDLN  Perjalanan Dinas Luar Negeri  

Permensesneg  Peraturan Menteri Sekretariat Negara  

Sesneg  Sekretaris Negara  
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SIKTLN  Sistem Informasi Kerja Sama Teknik Luar Negeri  

SP  Surat Persetujuan  

UP Unit Pemohon 

Permohonan Permohonan PDLN 

 

3. Daftar Fitur 

Sebagai Unit Pemohon, pengguna dapat melakukan hal-hal berikut dalam sistem: 

1. Mengajukan permohonan Perjalanan Dinas Luar Negeri 

a. Mengajukan permohonan PDLN, 

b. Mengajukan ralat permohonan PDLN, 

c. Mengajukan pembatalan permohonan PDLN, 

d. Mengajukan perpanjangan permohonan PDLN, 

e. Mengarsipkan permohonan PDLN 

f. Mengirim ulang permohonan yang dikembalikan, 

g. Mengunduh Surat Persetujuan, 

h. Mendapatkan informasi status permohonan yang diajukan; 

2. Mengubah dan menambah data-data terkait dengan permohonan 

a. Mengubah dan menambah data kegiatan, 

b. Mengubah dan menambah data peserta; 

3. Mengisi Laporan Penugasan; 

4. Mengajukan pertanyaan melalui helpdesk. 

 

Seluruh fitur tersebut akan diterangkan secara mendetail pada bab-bab selanjutnya. 

4. Login 

Halaman login ini merupakan pintu gerbang untuk masuk ke dalam aplikasi. Pengguna harus 

memiliki akun terlebih dahulu agar bisa masuk ke dalam aplikasi. Pada halaman ini, 
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pengguna akan memasukkan username dan password pada field yang telah ditentukan, 

selain itu pengguna juga harus memasukkan captcha berupa hasil perhitungan dari gambar 

yang ditampilkan. 

 

Gambar 1: Halaman Login SIMPEL 

Setelah berhasil login, sistem akan menampilkan antarmuka dashboard, di mana pengguna 

dapat melakukan monitoring terhadap seluruh permohonan yang dimasukkan oleh 

pengguna. 



6 

 

   

  

 

Gambar 2: Beranda dashboard 

4.1 Validasi Kesalahan Ketika Login 

4.1.1 Salah Username/Password 

 

 

Gambar 3: Pesan kesalahan ketika salah memasukkan username/password 
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5. Dashboard 

Pada saat pertama kali login, sistem akan menampilkan halaman beranda berupa dashboard: 

 

Gambar 4: Beranda Dashboard 

Kolom yang akan tampil pada halaman dashboard ini adalah berikut: 

Kolom Keterangan 

No. Nomor baris data, tidak terkait dengan 

konteks permohonan. 

No. Register Nomor registrasi dari permohonan. Terisi 

jika permohonan sudah diajukan ke focal 

point. 

Tgl. Register Tanggal registrasi permohonan. Terisi jika 

permohonan sudah diajukan ke focal point. 

Catatan Catatan dari UP. 
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No. SP Nomor Surat Persetujuan. Terisi jika 

persetujuan sudah disetujui. 

Tgl. SP Tanggal diterbitkannya SP, terisi jika 

permohonan telah disetujui. 

Status Status dari permohonan. Berubah sesuai 

dengan proses permohonan yang saat ini 

dilakukan. 

Tgl. Update Tanggal perubahan yang terjadi pada 

status. 

No. Surat FP Nomor surat dari Focal Point. Diisi oleh 

focal point setelah surat diajukan ke Focal 

Point. 

No. Surat Pemohon Nomor Surat dari UP yang dimasukkan oleh 

pengguna. 

Jenis Permohonan Jenis dari permohonan, isiannya adalah satu 

dari empat jenis berikut: 

▪ Baru 

▪ Ralat 

▪ Perpanjangan 

▪ Pembatalan 

Jenis Kegiatan Jenis kegiatan dari permohonan tersebut. 

 

Pada halaman dashboard terdapat beberapa aksi yang bisa dilakukan, antara lain: 

1. Melakukan perubahan (edit) data permohonan,  

2. Melihat dan mengunduh SP. 

5.1.1 Melakukan Perubahan Data Permohonan 

Pada baris data, terdapat kolom aksi Aksi, sebagaimana tertera pada gambar berikut: 
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Gambar 5: Kolom Aksi 

Untuk melakukan perubahan terhadap permohonan, tekan tombol . Tombol ini hanya 

dapat ditekan jika permohonan masih berstatus Draft. Jika permohonan sudah diajukan ke 

Focal Point, maka tidak ada perubahan yang bisa dilakukan terhadap data permohonan yang 

sudah ada tersebut. 

Untuk melakukan perubahan jika data tersebut sudah diajukan, sebelumnya permohonan 

tersebut harus dikembalikan terlebih dahulu oleh pihak yang saat ini bertanggung jawab 

atas proses permohonan (focal point, ataupun KTLN Setneg). 

5.1.2 Melihat dan Mengunduh SP 

Pada baris data, terdapat kolom aksi Unduh SP, sebagaimana tertera pada gambar berikut: 

 

Gambar 6: Kolom aksi Unduh SP 
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 Jika menekan tombol , maka sistem akan menampilkan SP pada halaman baru. 

Sementara jika menekan tombol , sistem akan mengunduh file PDF dari SP tersebut. 

Kedua tombol tersebut tidak dapat ditekan jika permohonan belum disetujui oleh KTLN. 

6. Permohonan 

6.1 Layanan PDLN Permohonan Baru 

Menu ini adalah menu yang digunakan oleh user eksternal untuk pembuatan surat 

permohonan baru. Untuk mengakses menu ini user dapat memilih menu  pada 

menu bar pada sebelah kiri halaman. 

▪ Detail Umum 

Jika sudah melengkapi formulir isian maka user dapat menekan tombol  

untuk menyimpan draft permohonan dan dapat melanjutkan ke step berikutnya yaitu Detail 

Kegiatan. 

 

Gambar 7: Form permohonan baru - detail umum 
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▪ Detail Kegiatan 

Pada bagian ini user dapat memilih kegiatan yang akan diikuti dan mengunggah dokumen 

dokumen sebagai persyaratan dari kegiatan tersebut. Setelah data sudah dilengkapi maka 

user dapat menekan tombol  untuk menyimpan dan tombol  

untuk melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu Detail Peserta. 

 

Gambar 8: Formulir Detail Kegiatan 

Pertama anda harus memilih jenis kegiatan, pilihan anda akan menyaring pilihan nama 

kegiatan. Setelah itu pilih nama kegiatan. Sistem akan mengisi isian lain secara otomatis 

berdasarkan pilihan nama kegiatan. Jika nama kegiatan tidak ditemukan, silakan tambahkan 

kegiatan tersebut melalui data kegiatan  di menu Manajemen.  

Setelah anda memilih nama kegiatan, sistem akan menampilkan kelengkapan dokumen 

kegiatan, formulirnya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 9: Kelengkapan Dokumen Kegiatan 

▪ Detail Peserta 

Pada bagian ini user dapat mendaftarkan para peserta yang akan mengikuti kegiatan. Data 

peserta ini diambil dari data pemohon yang ada di menu Manajemen. Jika ada peserta yang 

belum ditambahkan, pengguna harap menambahkannya terlebih dahulu di menu 

Manajemen. 
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Gambar 10: Formulir detail peserta 

Untuk memasukkan data peserta, user dapat menekan tombol dan 

selanjutnya dapat memilih peserta pada list data pemohon. Untuk memilih peserta user 

dapat memilih tombol . 

 

Gambar 11: Daftar data pemohon 
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Data peserta yang telah dipilih akan tampil pada bagian . 

 

Gambar 12: Detail peserta - Biodata Peserta 

Selanjutnya adalah memilih waktu penugasan dari peserta tersebut. Waktu penugasan bisa 

berbeda dengan total waktu kegiatan. Peserta bisa berangkat lebih dahulu dan pulang lebih 

lama dari waktu kegiatan. Atau bisa tidak mengikuti kegiatan secara penuh. 

 

Gambar 13: Detail peserta – waktu penugasan 
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Jika anda perlu memilih waktu hanya satu hari saja, maka tekan tanggal yang sama dua kali. 

Tekan OK apabila telah selesai memilih tanggal penugasan. Jika tidak ada perubahan tanggal, 

tetap tekan tanggal penugasan dan tekan OK tanpa membuat perubahan pada tanggal. 

Kemudian lengkapi dokumen dokumen dari peserta tersebut dengan mengunggah di bagian 

, klik tombol pilih file yang akan diunggah. 

 

Gambar 14: Detail peserta - kelengkapan dokumen peserta 

Jika file sudah dipilih maka file akan muncul seperti di bawah ini. 

 

Gambar 15: Detail peserta - unggah kelengkapan dokumen 

Dan selanjutnya untuk mengunggah dapat memilih tombol , maka sistem akan 

mengunggah dokumen tersebut ke dalam server. Jika status unggah tidak berhasil maka 

akan muncul pesan berikut: 
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Gambar 16: Pesan eror kesalahan ekstensi file 

Tahap selanjutnya adalah memilih pembiayaan peserta. 

 

Gambar 17: Detail peserta - pembiayaan peserta 

Pada pembiayaan ini terdapat 2 pilihan yaitu Tunggal dan Campuran, pada pembiayaan 

tunggal user dapat langsung memilih instansinya dan memasukkan jumlah biaya APBN jika 

dari pemerintah. 

 

Gambar 18: Pendanaan tunggal 

Untuk pembiayaan campuran maka user dapat memilih sumber biaya di masing-masing 

jenis biaya. Untuk setiap jenis biaya, terdapat 3 tipe pembiayaan: 
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1. Biaya pemerintah, 

2. Biaya donasi, 

3. Biaya sendiri. 

Pengguna dapat memilih lebih dari satu tipe pembiayaan untuk setiap jenis biaya. Sebelum 

menandai checklist pembiayaan, pengguna mengisikan terlebih dahulu instansi 

pemerintahan dan biaya APBD yang ditanggung pemerintah, serta instansi donor yang akan 

menanggung pembiayaan peserta. 

 

Gambar 19: Pendanaan campuran 

Setelah disimpan maka data peserta akan muncul di tabel daftar peserta. 
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Gambar 20: Detail peserta - tabel daftar peserta 

Untuk memasukkan peserta lainnya maka dapat ulangi langkah-langkah tersebut di atas. Jika 

user telah memasukkan semua daftar peserta, maka user dapat menekan tombol  

 untuk menyimpan dan selanjutnya menekan tombol  untuk 

melanjutkan ke tahap berikutnya yaitu Konfirmasi. 

▪ Konfirmasi 

Bagian ini akan menampilkan ringkasan dari hasil pengisian pada isian Detail Umum, Detail 

Kegiatan dan Detail Peserta dalam format read-only. 
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Gambar 21: Formulir konfirmasi Unit Pemohon 

Pada bagian paling bawah dari formulir terdapat isian untuk catatan dan disclaimer yang 

perlu disetujui oleh pengguna sebelum mengirimkan permohonan tersebut. Persetujuan 

dilakukan dengan mencentang checkbox  yang menyatakan 

bahwa unit pemohon setuju dengan disclaimer tersebut.  

Selanjutnya jika user pemohon menekan tombol , maka draf permohonan 

akan diteruskan kepada Focal point sesuai K/L-nya dan untuk selanjutnya akan diperiksa 
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dan disetujui. Setelah mengirim permohonan, sistem akan menampilkan pesan berisi 

pemberitahuan bahwa transaksi telah sukses dilakukan dan nomor registrasi dari 

permohonan yang baru saja dikirim. Di pesan ini, pengguna juga bisa mencetak bukti 

registrasi dari pengajuan permohonan ini. 

 

Gambar 22: Pesan tanda transaksi berhasil dan bukti register 

Jika anda menekan , maka sistem akan membuka tap baru dan menampilkan 

bukti registrasi dalam format PDF. Silakan cetak atau simpan bukti registrasi tersebut. 

 

Gambar 23: Tanda bukti registrasi unit pemohon 

Selanjutnya user dapat memonitor surat permohonan dari Dashboard untuk mengetahui 

status dari surat permohonannya dengan acuan nomor registrasi tersebut. 
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6.2 Layanan Permohonan Perpanjangan dan Ralat 

Berikut adalah tahapan untuk membuat permohonan ralat dan perpanjangan. Pertama 

untuk masuk ke dalam menu ralat silakan pilih menu   pada menu 

bar di samping halaman. 

 

Gambar 24: Posisi menu layanan 

Kemudian untuk membuat permohonan Ralat pilih tombol 

 selanjutnya akan muncul tabel dengan tombol  

untuk membuat permohonan perpanjangan atau ralat. 

 

6.2.1 Membuat Ralat Permohonan 

Untuk membuat ralat, pilih permohonan yang telah disetujui pada tabel, kemudian tekan 

tombol . Akan muncul tampilan berikut 



22 

 

   

  

 

Gambar 25: Tampilan untuk membuat permohonan ralat berdasarkan PDLN yang disetujui 

Klik tombol  dan sistem akan membuat permohonan baru sesuai 

dengan permohonan yang dipilih.  

 

Gambar 26: Selesai membuat permohonan ralat 

Tekan tombol  maka akan muncul formulir permohonan baru lengkap 

dengan data yang diambil dari permohonan yang dipilih. Di formulir ini pengguna dapat 

melengkapi hal-hal yang perlu diralat dari permohonan sebelumnya. 
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▪ Detail Umum 

Pada tahap ini pengguna perlu melengkapi seluruh keterangan yang ada, karena surat ini 

merupakan surat permohonan baru, sehingga membutuhkan keterangan-keterangan umum 

baru. Anda dapat merujuk pada pengisian detail umum pada pengajuan permohonan baru, 

dikarenakan kesamaan langkah pengisian. 

Hanya Klaster saja yang tidak perlu diisi, karena disamakan dengan permohonan asal ralat 

berikut. 

Setelah selesai mengisi, tekan tombol   untuk menyimpan perubahan dan tekan 

tombol   untuk lanjut ke tahap berikutnya yaitu Detail Kegiatan. 

▪ Detail Kegiatan 

Jika kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan baru, silakan mengacu pada penjelasan 

sebelumnya di Permohonan Baru, karena tahapan dan formulir isian akan sama. 

Jika kegiatan yang dilakukan sama dan ada perubahan di sisi kegiatan, maka sebelum 

membuat permohonan ralat, pengguna perlu mengubah data kegiatan terlebih dahulu 

melalui menu Request Kegiatan. Hal ini harus dilakukan sebelum membuat permohonan 

ralat. Kegiatan yang ada di formulir tidak perlu diubah karena keterangan datanya diambil 

dari data kegiatan di master data. 

▪ Detail Peserta 

Untuk menambah peserta dalam rangka untuk ralat silakan mengacu pada penjelasan 

sebelumnya di Permohonan Baru, karena tahapan dan formulir isian akan sama. 

Untuk mengubah data peserta yang sudah ada, silakan tekan tombol edit di sebelah kanan 

pada daftar peserta. 



24 

 

   

  

 

Gambar 27: Tombol edit pada list peserta 

Sistem kemudian akan menampilkan data peserta tersebut pada formulir penambahan 

peserta, sehingga pengguna dapat mengubah data yang diperlukan. Pengisian dan 

perubahan data ini akan sama dengan penambahan data pada Permohonan Baru. 

▪ Konfirmasi 

Untuk melakukan konfirmasi dalam rangka untuk ralat silakan mengacu pada penjelasan 

sebelumnya di Permohonan Baru, karena tahapan dan formulir isian akan sama. 

6.2.2 Formulir Perpanjangan Permohonan 

Pada tabel daftar permohonan yang telah disetujui, pilih permohonan yang akan 

diperpanjang, kemudian tekan tombol . Akan muncul tampilan berikut: 
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Gambar 28: Tampilan pembuatan permohonan baru berdasarkan permohonan yang sudah disetujui 

Tekan tombol , sistem akan membuat permohonan baru dengan status 

perpanjangan. Tampilan berikut akan muncul setelah proses tersebut selesai: 

 

Gambar 29: Berhasil membuat permohonan perpanjangan 

Tekan tombol  untuk menampilkan formulir permohonan perpanjangan yang 

baru saja dibuat. Kemudian ubah data sesuai dengan perpanjangan yang direncanakan. 

▪ Detail Umum 
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Pada tahap ini pengguna perlu melampirkan dokumen surat usulan baru, karena 

perpanjangan harus berdasarkan surat usulan dari unit pemohon atau focal point terkait. 

Selain itu datanya sudah disalin langsung dari permohonan asal. 

Tekan tombol Save as Draft setelah selesai mengunggah surat usulan baru tersebut.  

 

Gambar 30: Detail Umum perpanjangan unit pemohon 

▪ Detail Kegiatan 

Jika kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan baru, silakan mengacu pada penjelasan 

sebelumnya di Permohonan Baru, karena tahapan dan formulir isian akan sama. 

Jika kegiatan yang dilakukan sama dan ada perubahan di sisi kegiatan, maka sebelum 

membuat perpanjangan, pengguna perlu mengubah data kegiatan terlebih dahulu melalui 

menu Request Kegiatan di Manajemen. Hal ini harus dilakukan sebelum membuat 

permohonan perpanjangan. Kegiatan yang ada d formulir tidak perlu diubah karena 

keterangan datanya  diambil dari data kegiatan di master data.  

▪ Detail Peserta 
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Untuk melakukan perubahan pada daftar peserta dalam rangka untuk perpanjangan silakan 

mengacu pada penjelasan sebelumnya di Permohonan Baru, karena tahapan dan formulir 

isian akan sama. 

Untuk mengubah data peserta yang sudah ada, silakan tekan tombol edit di sebelah kanan 

pada daftar peserta. 

 

Gambar 31: Tombol edit pada data peserta 

Sistem kemudian akan menampilkan data peserta tersebut pada formulir penambahan 

peserta, sehingga pengguna dapat mengubah data yang diperlukan. Pengisian dan 

perubahan data ini akan sama dengan penambahan data pada Permohonan Baru. 

▪ Konfirmasi 

Untuk melakukan konfirmasi dalam rangka untuk perpanjangan silakan mengacu pada 

penjelasan sebelumnya di Permohonan Baru, karena tahapan dan formulir isian akan sama. 

6.3 Layanan PDLN Pembatalan Permohonan 

Untuk masuk ke menu pembatalan silakan pilih menu  pada menu bar di 

samping halaman. 

Selanjutnya untuk membuat permohonan pembatalan pilih tombol 

, kemudian akan tampil form permohonan pembatalan seperti di 

bawah ini: 
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Gambar 32: Tabel data untuk permohonan pembatalan 

Untuk melakukan pembatalan pilih data yang akan dibatalkan, kemudian pilih tombol 

 pada menu Aksi. Sistem kemudian akan menampilkan formulir konfirmasi, 

dengan detail pada disclaimer berbeda dengan pengajuan permohonan, yaitu sebagai 

berikut: 
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Gambar 33: Formulir Pembatalan 

Isi Catatan, kemudian Centang menu checkbox  sehingga 

berubah menjadi . Untuk selanjutnya pilih tombol 

 untuk Permohonan Pembatalan. 

6.4 Permohonan Dikembalikan 

Menu ini digunakan untuk melihat daftar Permohonan yang dikembalikan oleh pihak 

Internal. Untuk mengakses menu ini tekan tombol  , maka akan muncul tabel 

seperti di bawah ini: 
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Gambar 34: Tabel permohonan dalam proses 

Selanjutnya klik tombol , maka akan muncul form detail Umum, Detail Kegiatan, 

detail peserta dan konfirmasi. Pada tiap form detail akan ditunjukkan notif data mana yang 

harus diperbaiki. Tekan tombol  untuk mengirim kembali permohonan 

tersebut. 

6.5 Arsip Permohonan 

6.5.1 Mengarsipkan Permohonan 

Permohonan dapat diarsipkan pada Kotak Surat → Surat Masuk. Di tabel data surat masuk, 

terdapat kolom aksi Arsipkan. 

 

Gambar 35: Kolom arsipkan 
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Untuk mengarsipkan suatu permohonan, tekan tombol . Setelah diarsipkan, 

permohonan tidak akan bisa diproses lebih lanjut. Permohonan akan tersimpan pada arsip 

dan hanya bisa dilihat secara read-only.  

Proses pengarsipan ini bisa dilakukan oleh seluruh user yang bisa mengakses permohonan, 

baik dari sisi eksternal maupun internal. 

6.5.2 Menampilkan Permohonan Yang Telah Diarsipkan 

Untuk menampilkan permohonan yang telah diarsipkan, buka Kotak Surat → Arsip. Sistem 

akan menampilkan seluruh permohonan yang pernah dibuat oleh pengguna dan telah 

diarsipkan, baik diarsipkan oleh unit pemohon itu sendiri, focal point, ataupun pihak internal 

Setneg. 

Setiap permohonan yang telah diarsipkan bisa ditampilkan dengan menekan tombol view. 

Namun tampilan ini hanya dalam bentuk read-only.  

7. Laporan 

7.1 Laporan Penugasan 

Menu ini digunakan untuk melakukan pelaporan dari kegiatan yang telah dilakukan. Berikut 

ini adalah tahapan dalam melakukan pelaporan penugasan. Untuk mengakses ke menu maka 

pilih menu  pada menu bar di samping kiri halaman. 
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Gambar 36: Tabel laporan penugasan – tampak 1 
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Gambar 37: Tabel laporan penugasan - tampak 2 

Hal pertama yang perlu dilakukan dalam pelaporan penugasan adalah mencari nomor 

register permohonan sebelumnya. Setelah itu, tekan tombol  pada PDLN yang akan 

dilaporkan. 

 

Gambar 38: Formulir laporan penugasan 
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Selanjutnya pilih menu  untuk memasukkan Biaya Realisasi, kemudian pilih tombol 

 untuk melaporkan Penugasan. Pastikan semua dokumen telah terisi, apabila ada 

yang belum terisi maka muncul pesan peringatan seperti di bawah ini: 

 

Gambar 39: Peringatan untuk isian wajib yang belum diisi 

Setelah menekan tombol lapor tersebut, sistem akan menyimpan laporan dan memberi 

pesan bahwa laporan penugasan telah berhasil dilaporkan. 

 

Gambar 40: Laporan telah selesai dilaporkan 

7.2 Rekap Persetujuan 

Menu ini digunakan untuk melihat daftar laporan persetujuan. Untuk mengakses menu ini 

pilih tombol , maka akan muncul form seperti di bawah ini 
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Gambar 41: Laporan rekap persetujuan 

8. Manajemen Data Terkait dengan Permohonan 

 

Gambar 42: Daftar menu manajemen 

8.1 Data Kegiatan 

8.1.1 Menambahkan Data Kegiatan Baru 

Menu ini digunakan untuk menambahkan data kegiatan baru. Untuk mengakses menu ini 

pilih tombol  pada menu bar, maka akan muncul formulir seperti di bawah ini 
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Gambar 43: Tabel data kegiatan 

Pilih tombol  maka muncul formulir berikut: 

 

Gambar 44: Formulir tambah kegiatan baru 

Selanjutnya pilih tombol  untuk menambahkan data kegiatan. 

8.2 Mengajukan Permohonan Perubahan Data Kegiatan 

Menu ini digunakan untuk permohonan perubahan data kegiatan. Untuk mengakses menu 

ini pilih tombol pada menu bar, maka akan muncul form seperti di bawah ini 
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Gambar 45: Tabel data kegiatan 

Selanjutnya pilih tombol pada kolom Aksi. Maka akan muncul formulir berikut: 

 

Gambar 46: Formulir ubah data kegiatan 

Gambar permohonan perubahan data kegiatan. Tekan tombol  untuk menyimpan 

file yang telah diubah. 

8.3 Data Pemohon/Peserta 

8.3.1 Menambah Data Pemohon/Peserta Baru 

Menu ini digunakan untuk menambah data pemohon baru. Untuk mengakses menu ini pilih 

tombol  pada menu bar. Maka akan muncul formulir seperti di bawah ini: 
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Gambar 47: Tabel daftar pemohon 

Selanjutnya pilih tombol  maka akan muncul formulir 

 

Gambar 48: Formulir tambah pemohon baru 

 

Setelah diisi maka pilih tombol  untuk menambahkan peserta baru. 

 

8.3.2 Mengubah Data Pemohon/Peserta Baru 

Menu ini digunakan untuk merubah data pemohon baru. Untuk mengakses menu ini pilih 

tombol pada menu bar. Maka akan muncul form seperti di bawah ini 
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Gambar 49: Tabel daftar pemohon 

Selanjutnya pada kolom Aksi pilih tombol , maka akan muncul formulir berikut:  

 

Gambar 50: Formulir ubah data pemohon 

Setelah selesai merubah pilih tombol  . untuk melihat data yang telah dirubah pilih 

tombol pada menu bar, maka akan muncul formulir berikut: 

 

Gambar 51: Daftar request kegiatan 
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Selanjutnya pilih tombol  pada kolom Aksi untuk melihat perbandingan dengan data 

kegiatan sebelumnya.  

 

Gambar 52: Perbandingan perubahan kegiatan 

9. Helpdesk 

Menu ini digunakan untuk melayani pertanyaan teknis pengguna. Untuk mengakses menu 

ini pilih tombol , maka akan muncul formulir 

 

Gambar 53: Tabel pertanyaan helpdesk 

Untuk menambahkan pertanyaan baru pilih tombol , maka akan muncul 

formulir seperti di bawah ini: 
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Gambar 54: Formulir helpdesk 

Ada dua kategori pelayanan, yaitu Teknis Pelayanan dan Sistem Aplikasi. Pertanyaan seputar 

Teknis Pelayanan akan dijawab Analis, sedangkan pertanyaan tentang sistem aplikasi akan 

dijawab oleh Admin. 

Setelah mengisi judul dan memilih kategori pertanyaan, isikan pertanyaan anda di isian 

komentar. Setelah itu, kirim pertanyaan dengan menekan tombol . Pertanyaan yang telah 

dikirim dapat dilihat oleh seluruh Unit Pemohon dan Focal Point. 

Jika pertanyaan telah dijawab, maka akan tampil notifikasi pada menu Help desk sebagai 

berikut: 

 

Gambar 55: Menu helpdesk dengan badge notifikasi 

Data yang sudah dijawab akan memiliki status Dijawab. Detailnya dapat anda lihat pada 

gambar di bawah: 
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Gambar 56: Kolom status pertanyaan helpdesk 

Tekan tombol  untuk menampilkan pertanyaan tersebut beserta dengan jawabannya. 

Jawaban akan tampil dalam formulir berikut: 

 

Gambar 57: Tampilan jawaban helpdesk 

Dua elemen penting dalam formulir tersebut adalah: 

1. Pertanyaan dari Focal Point, 

2. Jawaban dari Super Admin. 

Jika anda ingin menambahkan pertanyaan, maka silakan menulis kembali di isian komentar, 

dan menekan tombol  untuk mengirimkan pertanyaan tersebut. 


