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1. Memulai Aplikasi
Silahkan membuka browser anda (rekomendasi Google Chrome / Mozilla Firefox) dan selanjutnya ketik
alamat simbankeu pada kolom url ( www.simbankeu.com ). Perhatikan kolom PENGUMUMAN untuk
mengetahui pengumuman - pengumuman terbaru yang berkaitan dengan simbankeu dan pengisian RKO
(Rencana Kerja Operasional).

Tampilan Awal Simbankeu.
2. Tekan tombol Masuk pada Kolom SIMBANKEU LOGIN dan silahkan memasukkan user dan password yang
dipunyai.

Login Sistem Simbankeu.
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Jika belum mempunyai user dan password silahkan menghubungi bappeda Kabupaten / Kota masing –
masing sebagai pengampu atau ke kontak personal yang tersedia pada sistem.
3. Setelah masuk maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Tampilan Utama Simbankeu
Untuk level Bappeda sebagai administrator kabupaten / kota terdapat menu Beranda, Rencana Kerja
Operasional, Laporan, Manajemen User dan Manajemen Rencana Kerja Operasional. Sedangkan untuk
level opd / skpd Kabupaten / Kota menu yang disediakan adalah menu Rencana Kerja Operasional dan
Sub Menu Buat Rencana Kerja Operasional untuk membuat / mengisi RKO.

Pada bagian kiri atas terdapat tanda panah untuk membuka profile dan penggantian user serta password
dan Sign Out atau keluar Sistem.

Tampilan Profil.
Silahkan masukkan data yang diinginkan untuk merubah profile anda dan klik Update untuk menyimpan,
kemudian sistem akan otomatis keluar untuk menyimpan perubahan default profile anda. Setelah itu
silahkan login lagi untuk melanjutkan.
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4. Level Bappeda Kabupaten / Kota sebagai administrator pengampu Simbankeu di Kabupaten / Kota.
Jika data kegiatan telah dimasukkan oleh super administrator simbankeu dan telah diumumkan, maka yang
harus dilakukan oleh Bappeda Kabupaten / Kota sebagai administrator pengampu adalah melakukan setting
bidang, subbidang serta user per kegiatan yang telah dimasukkan ke Kabupaten / Kota masing – masing
agar opd dapat melakukan pengisian RKO (Rencana Kerja Operasional) dengan mengakses menu
Manajemen Rencana Kerja Operasional dan Submenu Setting Bidang Subbidang User Kegiatan

Tampilan menu Manajemen Rencana Kerja Operasional dan Submenu Setting Bidang Subbidang User
Kegiatan.
Setelah itu akan tampil tampilan sebagai berikut :

Tampilan Setting Bidang Subbidang User Kegiatan.
Pillihlah kegiatan satupersatu dan klik tombol Setting kemudian aturlah bidang, subbidang serta user per
kegiatan.
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Tampilan setting bidang subbidang serta user kegiatan simbankeu.
Setelah sesuai melakukan setting silahkan klik tombol Simpan. Jika hendak membuat user dari opd baru
silahkan mengakses Menu Manjemen User dan sub menu OPD / SKPD Kabupaten / Kota

Tampilan Menu Manjemen User dan sub menu OPD / SKPD Kabupaten / Kota

Silahkan klik tombol Tambah data User atau melakukan Edit Data untuk merubah atau Hapus data untuk
menghapus data user.

Tampilan pengisian kolom user OPD Kabupaten / Kota
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5. Membuat Rencana Kerja Operasional
Untuk membuat Rencana Kerja Operasional silahkan klik menu Rencana Kerja Operasional dan submenu
Buat Rencana Kerja Operasional

Menu pembuatan Rencana Kerja Operasional
Bagi OPD / SKPD Kabupaten / Kota yang disudah disetting oleh Bappeda Kabupaten / Kota user dan
Rencana Kerja Operasionalnya maka akan secara otomatis muncul daftar Rencana Kerja Operasional yang
bisa dibuat.

Tampilan Daftar Rencana Kerja Operasional OPD / SKPD Kabupaten Kota.
Setelah itu silahkan memulai membuat Rencana Kerja Operasional mulai dari pengisian Cover sampai
kolom Penandatanganan, disebelah kanan terdapat keterangan kolom mana saja yang belum diinput
sebagai bantuan keterangan pengisian Rencana Kerja Operasional. Untuk masing – masing jenis Bantuan
keuangan telah disediakan sesuai dengan kebutuhan. Sebagai contoh dibawah adalah pengisian Rencana
Kerja Operasional jenis bantuan Bantuan Keuangan Sarana Prasarana.
a) Pengisian Cover
Tekan tombol Cover dan isikan kolom – kolom yang tersedia mulai dari nama instansi sampai gambar
cover. Jika melakukan pengeditan silahkan kembali tekan tombol Cover dan gantilah isian kolom yang
hendak diganti. Setelah selesai dan benar tekanlah tombol Simpan.
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Tampilan Pengisian Cover.
Catatan Penting : Harap mengisikan kolom logo instansi, dan gambar Cover dengan file gambar
berekstensi jpg, jpeg, bmp atau png dengan ukuran maksimal yang disarankan per masing –
masing file adalah 500 Kb.
b) Pengisian Uraian
Tekan tombol Uraian dan isikan lengkap kolom – kolom yang tersedia mulai dari Pendahuluan sampai
Dampak. Jika melakukan pengeditan silahkan kembali tekan tombol Uraian dan gantilah isian kolom
yang hendak diganti. Setelah selesai dan benar tekanlah tombol Simpan.

Tampilan Pengisian Kolom Uraian.
c) Pengisian Penganggaran
Tekan tombol Penganggaran dan isikan lengkap kolom – kolom APBD Kabupaten / Kota mulai dari
Fisik sampai Pajak. Jika melakukan pengeditan silahkan kembali tekan tombol Penganggaran dan
gantilah isian kolom yang hendak diganti. Setelah selesai dan benar tekanlah tombol Simpan.
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Tampilan Pengisian kolom Penganggaran.
d) Pengisian Desain Kegiatan
Tekan tombol Desain Kegiatan dan isikan kolom – kolom gambar Desain Kegiatan yang disediakan.
Jika melakukan pengeditan silahkan kembali tekan tombol Desain Kegiatan dan gantilah isian kolom
yang hendak diganti. Setelah selesai dan benar tekanlah tombol Simpan. Pada utilitas ini disediakan
maksimal 5 gambar Desain Kegiatan, jika hendak menambah / melengkapi lagi gambar silahkan
dicetak manual dan dilampirkan dibawahnya cetakan output / print nantinya.

Tampilan Pengisian Desain Kegiatan
Catatan Penting : Harap mengisikan kolom Gambar Desain dengan file gambar berekstensi jpg,
jpeg, bmp atau png dengan ukuran maksimal yang disarankan per masing – masing file adalah
500 Kb.
e) Pengisian Jadwal Pelaksanaan
Tekan tombol Jadwal Pelaksanaan dan isikan kolom – kolom Jadwal Pelaksanaan yang disediakan
dengan cari menekan kotak kecil yang akan mengisi Jadwal Pelaksanaan. Jika melakukan pengeditan
silahkan kembali tekan tombol Jadwal Pelaksanaan dan gantilah isian kolom yang hendak diganti.
Isikanlah sesuai dengan jadwal yang akan direncanakan atau dijadwalkan.
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Tampilan pengisian Jadwal Pelaksanaan.
f)

Pengisian RAB
Tekan tombol RAB dan isikan kolom – kolom gambar RAB yang disediakan. Jika melakukan
pengeditan silahkan kembali tekan tombol RAB dan gantilah isian kolom yang hendak diganti. Setelah
selesai dan benar tekanlah tombol Simpan. Pada utilitas ini disediakan maksimal 5 gambar RAB, jika
hendak menambah / melengkapi lagi gambar silahkan dicetak manual dan dilampirkan dibawahnya
cetakan output / print nantinya.

Tampilan Pengisian RAB
Catatan Penting : Harap mengisikan kolom RAB dengan file gambar berekstensi jpg, jpeg, bmp
atau png dengan ukuran maksimal yang disarankan per masing – masing file adalah 500 Kb.
g) Pengisian DPA
Tekan tombol DPA dan isikan kolom – kolom gambar DPA yang disediakan. Jika melakukan
pengeditan silahkan kembali tekan tombol DPA dan gantilah isian kolom yang hendak diganti. Setelah
selesai dan benar tekanlah tombol Simpan. Pada utilitas ini disediakan maksimal 5 gambar DPA, jika
hendak menambah / melengkapi lagi gambar silahkan dicetak manual dan dilampirkan dibawahnya
cetakan output / print nantinya.
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Tampilan Pengisian DPA
Catatan Penting : Harap mengisikan kolom DPA dengan file gambar berekstensi jpg, jpeg, bmp
atau png dengan ukuran maksimal yang disarankan per masing – masing file adalah 500 Kb.
h) Pengisian Foto 0 %
Tekan tombol Foto 0 %dan isikan kolom – kolom gambar Foto 0 %yang disediakan. Jika melakukan
pengeditan silahkan kembali tekan tombol Foto 0 %dan gantilah isian kolom yang hendak diganti.
Setelah selesai dan benar tekanlah tombol Simpan. Pada utilitas ini disediakan maksimal 5 gambar
Foto 0 %, jika hendak menambah / melengkapi lagi gambar silahkan dicetak manual dan dilampirkan
dibawahnya cetakan output / print nantinya.

Tampilan Pengisian Foto 0 %
Catatan Penting : Harap mengisikan kolom Foto 0 % dengan file gambar berekstensi jpg, jpeg,
bmp atau png dengan ukuran maksimal yang disarankan per masing – masing file adalah 500 Kb
dan diharapkan nama file yang dipilih tanpa menyertakan karakter % (persen).
i)

Pengisian Peta
Silahkan tekan tombol Peta dan isikanlah dengan lengkap kolom Detail Lokasi yang tersedia dari kolom
Kecamatan sampai dengan kolom Keterangan Lain yang dianggap perlu serta tak lupa koordinat GPS
Lokasi Kegiatan. Setelah itu klik tombol Simpan untuk menyimpan atau Reset untuk membatalkan
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pengisian. Jika sudah maka dibawahnya terdapat tabel yang berisi data yang sudah disimpan tadi, jika
ada lebih dari 1 (satu) lokasi silahkan masukkan lagi dari kolom pertama sampai terakhir dan klik tombol
Simpan lagi. Jika hendak mengedit data Peta silahkan klik tombol Edit pada tabel kemudian rubah isian
sesuai dengan kebutuhan dan klik tombol Update. Jikalau hendak menghapus data lokasi peta silahkan
klik tombol Hapus pada tabel yang ada. Pada bagian bawah tabel terdapat preview Peta sebagai tolak
ukur output atau keluaran cetakan Peta yang nantinya dicetak.
Catatan Penting : Harap mengisikan kolom koordinat GPS longitude dan latitude denga satuan
desimal dan tanda koma dengan karakter titik. Contoh isian longitude 110.37765579 dan contoh
isian latitude -7.88799644.

Tampilan Contoh 1 Pengisian Peta

Tampilan Contoh 2 Pengisian Peta dan longitude latitude
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Tampilan Contoh 3 Pengisian Peta dan Tabelnya

Tampilan Contoh 4 Pengisian Peta dan Preview Tampilan Keluaran Peta
j)

Pengisian Monev
Untuk mengisi Monev silahkan tekan Tombol Monev dan isikan dengan angka sampai bulan ke 12
antara rencana Fisik dan Biaya. Untuk menyimpan silahkan klik tombol Simpan, jika hendak melakukan
pengeditan data silahkan tekan lagi tombol Monev kemudian isikanlah sesuai dengan perubahan yang
diinginkan.
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Tampilan Pengisian Monev (Monitoring dan Evaluasi).
k) Pengisian Penandatanganan
Tekan tombol Penandatanganan dan isikan kolom – kolom Penandatanganan yang disediakan dari
Instansi Penyusun sampai dengan tempat tanda tangan. Jika melakukan pengeditan silahkan kembali
tekan tombol Penandatanganan dan gantilah isian kolom yang hendak diganti. Setelah selesai dan
benar tekanlah tombol Simpan.

Tampilan Pengisian Penandatangan.
Jika telah terisi semua maka pada bagian kana terdapat keterangan bahwa Rencana Kerja Operasional
telah lengkap dan siap untuk dilakukan pencetakan atau Print.

Tampilan Keterangan RKO Lengkap dan Cetak RKO
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6. Cetak Rencana Kerja Operasional
Untuk melakukan pencetakan Rencana Kerja Operasional silahkan tekan tombol Cetak RKO dan mohon
menunggu sejenak sistem untuk membentuk secara otomatis file pdf yang nanti siap langsung dicetak
dengan Printer. Untuk tombol Cetak Peta digunakan untuk mencetak Lampiran 6 (Peta) Lembar 1 yang
nantinya disisipkan ke dalam Cetakan Rencana Kerja Operasional di halaman sebelum halaman Lampiran 6
(Peta) Lembar 2 Detail Tabulasi Lokasi Peta.
Catatan Penting : File PDF Cetak RKO menggunakan ukuran kertas Folio, dan mohon sisipkan
cetakan Peta Lampiran 6 Lembar 1 di sebelum Lampiran 6 Lembar 2.

Tampilan Contoh 1 Cetak Rencana Kerja Operasional Berukuran Kertas Folio

Tampilan Contoh 2 Cetak Rencana Kerja Operasional Berukuran Kertas Folio
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7. Cetak Peta Rencana Kerja Operasional
Silahkan klik Tombol Cetak Peta dan akan mucul tampilan sebagai berikut :

Tampilan Cetak Peta RKO
Sesuaikan tampilan dengan mengatur Zoom In dan Zoom Out agar tepat sesuai lokasi yang terpilih
dan penggeseran peta dapat dilakukan langsung dengan menggeser peta di layar monitor, setelah
tepat dan sesuai keinginan silahkan baru tekan Tombol Cetak Peta PDF.

Tampilan Contoh 3 Cetak Lampiran 6 Lembar 1 Peta Rencana Kerja Operasional Berukuran Kertas Folio
yang disisipkan sebelum Lampiran 6 Lembar 2
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Tampilan Contoh 4 Cetak Tabulasi Detail Peta (Lampiran 6 Lembar 2) Rencana Kerja Operasional
Berukuran Kertas Folio.
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