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KATA PENGANTAR 
 

 

Pemerintah Indonesia mendorong pemanfaatkan teknologi informasi untuk 

meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan dan komunikasi kepada seluruh masyarakat 

dan stakeholder, untuk memberikan pelayanan dan berinteraksi yang lebih baik kepada seluruh 

stakeholdernya. Konsep ini disebut dengan e-government yang sudah diamanatkan melalui 

Instruksi Presiden No.3/2003, dimana lembaga-lembaga pemerintahan baik di pusat maupun 

daerah wajib menerapkan teknologi informasi dalam mewujudkan Good Governance. 

Dalam hal pengimplementasian e-government, Pemerintah Kota Banjarmasin melalui 

Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Diskominfotik) telah melakukan pembuatan 

aplikasi sistem monitoring dan evaluasi pelayanan publik (SIMONIK) pada Bagian Organisasi 

Kota Banjarmasin dan dapat diakses melalui alamat website 

https:://simonik.ortal.banjarmasinkota.go.id. 

 Aplikasi SIMONIK merupakan aplikasi yang menunjang proses monitoring dan evaluasi 

pelayanan publik pada SKPD, Unit kerja, dan Perusahaan Derah yang dilaksanakan setiap 1 

(satu) tahun sekali dengan Bagian Organisasi sebagai coordinator guna memberikan saran 

perbaikan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan hasil evaluasi, dan 

menjamin kualitas pelaksanaan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik mulai dari 

perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. 

Semoga buku panduan ini dapat bermanfaat dan memudahkan pengguna dalam 

pengoperasian fitur pada aplikasi SIMONIK Kota Banjarmasin demi terlaksananya salah satu 

fungsi e-government yang lebih baik dan fungsional. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 
 
 

 

1.1.  TUJUAN PEMBUATAN DOKUMEN  

Dokumen user manual fitur pada Aplikasi SIMONIK  Kota Banjarmasin ini dibuat 

untuk tujuan sebagai mempermudah dalam penggunaan fitur pada aplikasi SIMONIK. 

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

 

1. Pemerintah Kota Banjarmasin (Inisiator) 

2. Bagian Organisasi (Koordinator) 

3. Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (Fasilitator) 

4. Nasabah, SKPD,Unit dan Perusahaan Daerah 

 

1.2.  DESKRIPSI UMUM SISTEM 
 

1. Deskripsi Umum Aplikasi 

SIMONIK Merupakan aplikasi yang digunakan untuk menunjang proses monitoring 

dan evaluasi pelayanan publik oleh setiap SKPD, Unit, dan Perusahan Daerah Kota 

Banjarmasin yang  dikoordinasi oleh Bagian Organisasi pemerintah Kota Banjarmasin. 

 

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 panduan penggunaan fitur pada aplikasi 

SIMONIK. 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 yang dibutuhkan untuk penggunaan aplikasi SIMONIK Kota 

Banjarmasin meliputi perangkat lunak dan perangkat keras 
 

3. BAB III  
Berisi manual pengguna mengenai fitur pada  aplikasi SIMONIK Kota Banjarmasin  

yang diperuntukkan untuk SKPD, Unit dan Perusahaan Milik Daerah  
 



 

 

BAB II  

SUMBER DAYA YANG DIBUTUHKAN 
 
 

 

2.1. PERANGKAT LUNAK 

 

Perangkat lunak yang digunakan untuk menjalankan aplikasi ini adalah: 

1. Aplikasi Browser seperti Mozila Firefox, Google Chrome atau aplikasi browser lainnya. 

 

2.2. PERANGKAT KERAS 
 

Perangkat keras yang dibutuhkan  dalam penggunaan aplikasi ini adalah: 

1. Komputer atau Laptop yang memiliki koneksi jaringan internet. 

 

2. Mouse sebagai peralatan antarmuka. 

 

3. Monitor sebagai peralatan antarmuka. 

 

4. Keyboard sebagai peralatan antarmuka. 

 

2.3. SUMBER DAYA MANUSIA 

Sumber daya manusia yang akan menggunaan aplikasi ini dari sisi Administrator adalah 

yang Memiliki pemahaman tentang antar muka  komputer serta cara mengoperasikannya. 
 
 
 
 



 

 

BAB III 

MENU DAN CARA PENGGUNAAN 
 
 

 

3.1. STRUKTUR MENU  

Adapun struktur menu pengembangan pada aplikasi SIMONIK Kota Banjarmasin adalah 

sebagai berikut: 

A. Menu Login 

B. Menu Profil SKPD 

C. Menu Penilaian 

D. Menu Riwayat Penilaian 

 

 

3.2. PENGGUNAAN 

Bukalah melalui web browser (Google Chrome atau Mozila FireFox atau lainnya) dengan 

alamat url sebagai berikut: http://sisintal.dinsos.banjarmasinkota.go.id/ 

 

A. Login  

Setiap masing-masing pengguna akan diberikan username dan password oleh admin, 

anda dapat login dengan memasukan username dan password pada inputan login yang ada.

  

 
  

• Setelah Mengisi inputan Login klik tombol login, apabila username dan password sesuai  

maka akan di arahkan ke halaman beranda pengguna. 

 

 

http://sisintal.dinsos.banjarmasinkota.go.id/


 

B. Profil SKPD 

 

Berikut adalah tampilan awal dari beranda pengguna ketika anda login untuk pertamakali, 

langkah selanjutnya adalah mengklik tombol “lengkapi profil ” yang ada pada timeline 

periode penginputan. 

 

 
 

 
 

• Selanjutnya Klik tombol “tambah Data” dan mengisi form profil SKPD. 



 

 
 

• Lengkapi form isian data skpd dan klik tombol “simpan” untuk menyimpan data. 

• Apabila akun anda masih menggunakan user dan password yang diberikan oleh admin di 

sarankan untuk mengubah username dan password yang ada. 

 

 
 

• Klik tombol “Ubah Data” pada halaman profil  dan ubah username dan password akun 

anda. 
 

 
 

 



 

 

 

C. Penginputan Penilaian 
 

Setelah mengubah username dan password kembalilah ke halaman beranda pengguna dan 

klik tombol “ Input Penilaian ”. 

 

 
 

• Maka anda akan di arahkan ke halaman sebagai berikut. 

 

 
 

• Setelah membaca informasi  awal penilaian, klik tombol mulai penilaian mandiri untuk 

mulai penginputan. 
 



 

 
 

• Bacalah dan pahami objek penilaian dan pilihan yang tersedia, pilihlah salah satu  pilihan 

jawaban yang sesuai dengan fakta yang ada, sertakan bukti lampiran berupa gambar 

dengan format .jpg/png atau berkas dengan format .pdf pada inputan lampiran dan klik 

tombol “simpan jawaban” setelah mengisi objek penilaian yang pertama. 

 

 
 

• Apabila soal sudah terisi maka tampilan halaman akan berubah seperti gambar di atas, 

ada keterangan inputan telah terisi dan file lampiran pada bagian bawah, klik pada tombol 

lampiran untuk membuka file lampiran anda dan klik pada ikon sampah pada tombol 

lampiran untuk menghapus lampiran anda. 

 

• Anda dapat mengubah jawaban, menghapus atau menambah lampiran selama masih 

dalam periode penginputan yang telah ditetapkan. 

 

 

1. Pilih salah satu 

2. upload file lampiran 

3. Klik Simpan 

Keterangan apabila Objek Penilaian sudah terisi jawaban 



 

 

 

 

 

• Apablia jawaban sudah sesuai selanjutnya  dan menklik tombol “simpan jawaban”, klik 

nomor selanjutnya pada menu bagian bawah, setiap nomor mewakili dari setiap objek 

penilaian . 

 

 
 

• Ulangi langkah sebelumnya untuk mengisi objek penilaian  simpan jawaban dengan 

menekan tombol simpan, dan lanjutkan ke halaman berikutnya sampai pada nomor 

terakhir. 

 
 

 

 

 

 

• Setelah semua objek penilaian terisi klik tombol “kembali” pada bagian atas kanan. 
 

 
 

• Proses Penginputan selesai dan tungulah sampai admin melakukan verifikasi penilaian 

selama periode penilaian. 

 

• Anda dapat melihat informasi waktu verifikasi pada halaman beranda. 
 

 

Proses penginputan dapat dilakukan beberapa kali / hari selama dalam periode 

penginputan, pastikan mengisi objek penilaian tidak terburu buru dan jangan sampai ada 

objek penilaian yang terlewat. 



 

D. Periode Perbaikan Penilaian 

 

• Setelah admin selesai melakukan verifikasi penilaian setiap SKPD, maka berikutnya 

masuk pada periode perbaikan penilaian setaip SKPD, Seperti sebelumnya pada halaman 

beranda bagian timeline pelaksanaan penilaian saat memasuki periode perbaikan 

penilaian maka akan muncul tombol “input perbaikan” pada bagian periode perbaikan. 

 

 
 

• Klik pada tombol “input perbaikan”. maka akan diarahkan pada halaman perbaikan 

penilaian. 
 

 
 

• Pada Halaman Perbaikan Objek Penilaian  yang muncul hanya Objek Penilaian yang 

mendapatkan catatan (revisi) admin. Pada halaman ini terdapat informasi mengenai 

jawaban yang sebelumnya telah di input saat periode penginputan penilaian. Pada bagian 

bawah terdapat keterangan / catatan yang di berikan oleh admin. 

 

Klik Tombol “Input Perbaikan” 

Keterangan Revisi dari admin 

Klik tombol Upload Perbaikan 



 

• Pada periode ini kita tidak dapat mengubah pilihan yang sudah ada, dan hanya bisa 

menginput berkas perbaikan sesuai catatan yang diberikan admin.  

 

• Klik tombol  “upload perbaikan” pada bagian bawah kanan. 

• Maka akan muncul jendela inputan untuk mengupload berkas perbaikan. 

 

 
 

• Isi inputan dengan file yang diminta oleh admin. 

• Apabila SKPD tidak menyanggupi untuk melampirkan file yang diminta maka objek 

penilaian dapat dilewati dan lanjut pada objek penilaian berikutnya dengan mengklik 

nomor pada bagian bawah kanan. 

• Apabila semua objek penilaian Sudah di perbaiki (ditambahkan file yang diinginkan oleh 

admin), maka klik tombol “kembali” pada bagian atas kanan. 

• Dan tunggu hingga proses penilaian pasca perbaikan selesai. 

 

E. Nilai Akhir 

Setelah Admin selesai melakukan penilaian ulang pasca perbaikan oleh masing-masing 

skpd  maka tampilan halaman beranda akan seperti berikut 
 

 
 

• Klik tombol riwayat penilaian untuk melihat nilai akhir penilain  



 

 
 

• Maka pengguna akan di arahkan pada halaman riwayat penilaian 

• Klik tombol detail penilaian untuk melihat detail penilaian per objek penilaian 
 

 
 

 Diatas adalah tampilan detail penilaian, pada bagian atas terdapat tombol “cetak detail 

penilaian” untuk mencetak detail penilaian skpd sebagai dokumentasi fisik. 

 

Demikian panduan dari aplikasi SIMONIK, diharapkan dengan adanya panduan ini dapat 

mempermudah dalam penggunaan aplikasi apabila masih ada informasi yang kurang jelas 

dimohon untuk menghubungi kontak admin yang tertera pada aplikasi. 
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