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E-PLANNING  

SISTEM INFORMASI PERENCANAAN (E-PLANNING) 
 

A. Latar Belakang 

Sistem informasi perencanaan (E-Planning) merupakan sistem informasi yang digunakan untuk 

menyusun dokumen perencanaan. Selama ini dokumen perencanaan yang sebelumnya diolah di 

dalam Ms Excell digantikan dengan E-Planning ini. 

Dengan menggunakan E-Planning ini unit – unit akan mempunyai akun yang digunakan untuk 

login dan memasukan data perencanaan kegiatan unit tersebut.  

Setelah proses penyusunan selesai data perencanaan di E-Planning akan di transfer dengan 

menggunakan tools DTX ke aplikasi RKAKL. Dengan menggunakan tools DTX ini maka akan 

menjaga konsistensi data perencanaan yang telah disusun. 

 

B. Login Sistem 

Sebelum anda dapat menjalankan E-Planning, anda diharuskan untuk melakukan 

login terlebih dahulu. Anda dapat melakukan login dengan langkah sebagai berikut : 

1. Pilih Menu Eplanning Pada Halaman Web 

 

Gambar 1. Halaman Portal Sistem Informasi Keuangan Terintegrasi 

 

Maka akan muncul form login seperti di bawah ini, isikan username password dan klik 

tombol “Login”. Untuk Hak akses unit pelaksana username = “Nama Unit” password 

default = “yang_telah_diberikan”. Kemudian ubah password setelah anda login. 
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Gambar 2. Halaman Login Eplanning 

 

C. Halaman Awal Aplikasi 

Setelah anda login . maka sistem akan memunculkan menu-menu yang dapat anda akses. 

Akses menu ini akan berbeda sesuai dengan hak akses pengguna yang dimiliki. Hak akses 

pengguna dapat di setting melalui menu pengguna hanya oleh admin. 

Berikut ini adalah tampilan aplikasi setelah anda login. 

 

Gambar 3. Halaman Home / Beranda E-Planning 

 

Pada halaman awal ini di tampilkan rekapan total usulan masing – masing unit 

pelaksana, baik draft usulan, usulan yang di setujui maupun usulan yang tidak disetujui. 

Untuk mengakses menu – menu yang ada di aplikasi anda dapat mengklik daftar menu 

yang ada pada sebelah kiri halaman web. 
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Gambar 4. Daftar Menu E-Planning 

 

D. Refrensi Kegiatan RKAKL 

 Menu “Rencana Pengusulan” merupakan menu yang digunakan untuk menyusun 

kegiatan perencanaan mereka. Anda dapat mengakses menu ini dengan meng klik menu 

 ,  maka akan muncul tampilan sebagai berikut : 

 

 

Gambar 5. Halaman Rencana Pengusulan 

 

 

 Upload Berkas Pendukung 

Apabila ingin Mengupload File berkas pendukung Sub Komponen, lakukan langkah 

berikut. 
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1. Klik tombol “Upload” yang ada pada kolom #  pada Sub Komponen yang ingin 

ditambahkan berkasnya. 

2. Maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini : 

 

Gambar 6. Upload Berkas Pengusulan 

 

3. Klik tombol “Choose File” untuk memilih file yang akan di upload pada device 

anda kemudia klik simpan. 

 

Gambar 7. Pilih File Berkas Pengusulan 

 

 Rincian Detail 

Untuk mengelola detail kegiatan di setiap subkomponen dapat dilakukan dengan cara 

klik tombol , maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 8. Rincian Detail Kegiatan 
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 Tambah Detail Kegiatan 

Apabila ingin menambah Detail Kegiatan baru, lakukan langkah berikut. 

4. Klik tombol “Tambah” yang ada pada kolom #  pada Sub Komponen yang 

ingin ditambahkan detailnya. 

5. Setelah ini akan muncul tampilan seperti di bawah ini : 

 

Gambar 9. Tambah Rencana Pengusulan 

 

6. Isikan Detail Kegiatan, Volume, Satuan dan Harga Satuan kemudian klik tombol “Simpan” 

7. Tambah Rincian ATK dengan klik tombol , maka akan muncul tampilan 

seperti ini : 

 

 

Gambar 10. Daftar ATK 

 

8. Pilih ATK yang akan dimasukan kemudian klik  
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 Ubah Detail Kegiatan 

Apabila ingin mengubah detail kegiatan, lakukan langkah berikut. 

1. Pilih salah satu detail pada Sub Komponen yang anda ingin ubah. kemudian klik 

tombol ubah di kolom #   

2. Setelah ini akan muncul tampilan seperti di bawah ini : 

 

Gambar 11. Ubah Rencana Pengusulan 

 

3. Isikan/Ubah Form yang di perlu diisi/diubah kemudian klik tombol “Simpan” 

 Swap Volume Satuan 

Apabila ingin merubah posisi Volume dan Satuan dalam satu Detail Kegiatan, lakukan 

langkah berikut. 

1. Pilih salah satu detail pada Sub Komponen yang anda ingin anda Swap. kemudian 

klik tombol swap di kolom #   

2. Setelah ini akan muncul tampilan peringatan seperti di bawah ini : 

 

Gambar 12. Swap volume satuan 



 

 
7 

 

3. Swap volume satuan kemudian klik tombol “Simpan” 

 

 Hapus Detail Kegiatan 

Apabila ingin menghapus Detail Kegiatan, lakukan langkah berikut. 

1. Pilih salah satu detail pada Sub Komponen yang anda ingin hapus. kemudian klik 

tombol hapus di kolom #   

2. Setelah ini akan muncul tampilan peringatan seperti di bawah ini : 

 

Gambar 13. Hapus Rencana Pengusulan 

3. Klik “OK” 

 

 

E. Pelaporan Usulan 

 Menu “Pelaporan Usulan” merupakan menu yang digunakan untuk unit/admin 

untuk mencetak draft usulan kegiatan mereka. Pada laporan tahap ini semua usulan 

yang aktif maupun tidak aktif akan ditampilkan.  Anda dapat mengakses menu ini 

dengan meng klik menu  ,  maka akan muncul tampilan 

sebagai berikut : 

 

 

Gambar 14. Halaman Pelaporan Usulan 
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Klik tombol “Rekap Draft Usulan Rencana Kegiatan”, maka akan muncul 

tampilkan cetakan seperti pada gambar di bawah ini : 

 

Gambar 15. Preview Cetak Usulan Unit 

 

F. Pelaporan Rekap 

 Menu “Pelaporan Rekap” merupakan menu yang digunakan admin untuk 

mencetak Rekap usulan yang telah diinputkan. Anda dapat mengakses menu ini dengan 

meng klik menu  ,  maka akan muncul tampilan sebagai 

berikut : 

 

Gambar 16. Halaman Pelaporan Rekap 
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 Pada menu anda mencetak semua rekap / laporan. Ada 4 cetakan di bagian atas 

dan 6 cetakan di bagian bawah . Untuk cetakan di bagian atas anda hanya klik tombol 

cetak maka laporan akan muncul. Untuk 6 cetakan bagian bawah anda dapat memfilter 

sampai ke level komponen dalam cetakan dengan memilih filter di combobox output, 

suboutput dan komponen di atas tombol cetak bagian bawah. Berikut ini adalah 

tampilan hasil cetakan yang ada di menu tersebut. 

 

 

Gambar 17. Rekap Semua Draft Usulan Rencana Kegiatan 

 

  

Gambar 18. Rekap Per Output Per Akun 
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Gambar 19. Rekap Per Sub Output Per Akun 

 

 

Gambar 20. Rekap Per Komponen Per Akun 

 

 

Gambar 21. Rekap Exercise Level Mataanggaran/Detail 
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Gambar 22. Format RAB T.O.R/K.A.K - A4 

 

 

Gambar 23. Format Catatan Hasil Pembahasan Pagu Indikatif 

 

 


