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1. Sign in ke web
Sign

in

dengan

mengakses

Aplikasi

SIRENCAK

pada

alamat

https://sultradata.com/project/sirencak, maka aplikasi akan mengarahkan user ke halaman sign
in sebagai berikut:

Sistem Informasi Rencana
Aksi

Masukkan username dan password masing-masing pengguna kemudian klik “Sign in”. Apabila
mengalami kegagalan ataupun kendala ketika Sign in, kemungkinan terjadi kesalahan
penulisan ataupun password, periksa juga apakah penggunaan huruf kapital sudah benar, jika
masih tetap menemui kendala, dapat menghubungi admin.
2. User Login
User yang dapat masuk ke dalam aplikasi dengan melakukan login dengan username dan
password sebagai berikut:
a. Untuk Admin, username adalah wayan dan password : password7400.
b. Untuk User, username adalah kiki dan password : password7400
* User lainnya bisa ditambahkan oleh user dengan hak akses admin

3. Beranda
Setelah user melakukan sign in, maka aplikasi akan mengarahkan user ke halaman beranda
sebagai berikut:

Pada halaman utama terdapat 5 menu di sebelah kiri layar yang terdiri dari menu Beranda,
Input, Cetak, Master, dan Kelola Pengguna (bagi admin). Selain itu, masih di halaman yang
sama pengguna dapat digunakan untuk mengganti password dan sign out, dengan cara mengklik
user yang ada di kanan atas layar.

4. Melakukan Input
Untuk melakukan Input, klik menu “Input” pada area sebelah kiri halaman, kemudian akan
muncul 2 pilihan seperti berikut:

Data yang dapat dientri antara lain “Rencana Kinerja” dan “Realisasi Kinerja”
a. Rencana Kinerja
Menu ini merupakan isian pada awal tahun berjalan yang berisikan target dalam setahun
dan perkiraan realisasi target setiap bulan. Untuk melakukan entri Rencana Kinerja
terdiri dari beberapa tahapan, yaitu :

i.

Tahap pertama yaitu memilih jenis kegiatan.

Untuk mempercepat pemilihan jenis kegiatan, kita dapat mengetikan kode kegiatan
maupun nama kegiatan pada filter yang disediakan.

Setelah memlih kegiatan yang akan dientri, klik icon

untuk lanjut ke tahapan

berikutnya.

ii.

Pada tahap ke 2, pengguna diminta untuk memilih output kegiatan, klik icon
melanjutkan ke tahapan selanjutnya.

untuk

iii.

Tahap selanjutnya adalah memilih komponen yang ingin dientri.

Pada tahapan ini kita dapat mengentri “bobot” (icon
bobot” (icon
klik icon
iv.

)dan melihat “daftar

) yang sebelumnya sudah pernah dientri. Pengguna dapat mengpada komponen yang dipilih.

Tahapan keempat selanjutnya adalah memilih indicator/uraian kegiatan. Indikator
yang dipilih pengguna dapat dilanjutkan

dengan meng-klik icon

mengetahui indikator yang telah terisi, pengguna dapat mengklik icon

. Untuk
.

v.

Tahapan terakhir adalah “Entri Target per Indikator”. Pada tahap ini kita awali
dengan menentukan bulan yang akan diisikan data target per indikator dengan
dengan meng-klik menu “Bulan” dan memilih bulan yang akan diisikan. Khusus untuk
bulan Januari, tentukan target dalam setahun dengan meng-klik menu “Target
Indikator”. Target total hanya dapat diisi pada bulan Januari tahun berjalan, bulan
selanjutnya dapat dikosongkan. Kemudian isikan perkiraan realisasi target bulan
yang dipilih dengan memilih menu “Perkiraan Realisasi Target”. Jika sudah selesai,
tekan tombol “simpan”. Ulangi langkah ini untuk setiap indikator di masingmasing kegiatan.
Perkiraan realisasi target yang telah diisi tidak dapat diisi kembali. Jika ingin mengubah dapat mengklik icon

pada tahap keempat.

Catatan :
Untuk saat ini dalam melakukan entri target per indikator diharuskan mengisi
seluruh data pada setiap indikator dalam 1 (satu) komponen. Kemudian dilanjutkan
entri indikator selanjutnya pada komponen lainnya.

b. Realisasi Kinerja
Selain Rencana Kinerja, data lainnya yang dapat dientri adalah Realisasi Kinerja. Menu ini
merupakan isian mengenai realisasi dari masing indikator kinerja setiap bulan. Untuk
memulai entri data tersebut dapat dengan mengklik menu “Realisasi Kinerja” dari menu
“Input” di sebelah kiri halaman web.
i.

Tahap pertama juga diawali dengan memilih kegiatan, klik icon
ke tahapan berikutnya :

untuk lanjut

ii.

Tahap kedua adalah memilih output, klik icon

untuk lanjut ke tahapan

berikutnya.

iii.

Setelah memilih output, dilanjutkan dengan memilih komponen, klik icon
pada komponen yang akan dientri.

iv.

Tahapan keempat selanjutnya adalah memilih indikator/uraian kegiatan. Indikator
yang dipilih pengguna dapat dilanjutkan dengan meng-klik icon
mengetahui indikator yang telah terisi, pengguna dapat mengklik icon

Setealah meng-klik icon

. Untuk
.

, maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Isikan realisasi target pada menu “realisasi”. Jika ada kendala yang dihadapi untuk
mencapai realisasi tersebut dapat diisikan pada menu “Kendala/Permasalahan”. Dan
solusi apa yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut, dapat diisikan pada menu
“Solusi”. Jika sudah selesai, tekan tombol “simpan”.

Ulangi langkah ini untuk setiap indikator di masing-masing kegiatan. Catatan : Untuk
saat ini dalam melakukan Entri Realisasi per Indikator jika telah melewati
bulan pengisian tidak dapat melakukan entri, harap hubungi admin jika terlewat.
5. Mencetak Laporan
Pada aplikasi ini tersedia menu “Cetak” terdapat 2 (dua) sub menu yaitu Progress Output dan
Kendala dan Solusi, seperti gambar di bawah ini :

a. Progress Output
Menu “Progress Output“ berfungsi untuk menampilkan secara lengkap informasi
mengenai capaian kinerja masing-masing Bagian/Bidang pada level BPS Provinsi atau
Subbagian/Seksi pada level BPS Kabupaten/Kota. Laporan tersebut dapat diunduh dalam
bentuk file excel.

Berikut adalah contoh Laporan yang berhasil diunduh:

b. Kendala dan Solusi
Menu “Kendala dan Solusi“ berfungsi untuk menampilkan secara lengkap informasi mengenai
kendala yang dihadapi dalam mencapai kinerja masing-masing Bagian/Bidang pada level
BPS Provinsi atau Subbagian/Seksi pada level BPS Kabupaten/Kota dan solusi yang diambil
untuk mengatasi kendala tersebut. Laporan tersebut dapat diunduh dalam bentuk file excel
dan berisi hanya jika terdapat kendala dan solusi.

6. Master
Menu “Master” hanya dapat digunakan oleh admin terdapat 2 (dua) sub menu yaitu POK dan
Tabel, seperti gambar di bawah ini:

a. POK
Menu ini berfungsi untuk menambahkan ataupun mengubah rincian Kegiatan, Output,
Komponen, dan Indikator.

b. Tabel
Menu ini berfungsi untuk menambahkan ataupun mengubah kode Satker

