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1. Memulai Aplikasi
Silahkan membuka browser anda (rekomendasi Google Chrome / Mozilla Firefox) dan selanjutnya ketik
alamat website simbangda pada kolom url (http://bankeu.bangda.jatengprov.go.id). Perhatikan kolom
PENGUMUMAN untuk mengetahui pengumuman - pengumuman terbaru yang berkaitan dengan
simbangda dan pengisian datanya.

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

Login Sistem Simbangda.
Jika belum mempunyai user dan password silahkan menghubungi Bagian Pembangunan Kabupaten / Kota
masing – masing sebagai pengampu atau ke kontak personal yang tersedia pada sistem.
3. Setelah masuk maka akan muncul tampilan sebagai berikut :
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Tampilan Utama Simbangda
Untuk level Bagian Pembangunan Kabupaten / Kota sebagai administrator kabupaten / kota terdapat menu
Beranda, Instansi, Data, Kegiatan TA Belum Selesai Dilaksanakan, Master dan Laporan. Sedangkan untuk
level opd / skpd Kabupaten / Kota menu yang disediakan adalah Beranda, Instansi, Data, Kegiatan TA
Belum Selesai Dilaksanakan dan Laporan.

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

Tampilan Profil.
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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.
4. Level Bagian Pembangunan Kabupaten / Kota sebagai administrator pengampu Simbangda di Kabupaten /
Kota. Jika data kegiatan telah dimasukkan oleh super administrator simbangda dan telah diumumkan, maka
yang harus dilakukan oleh Bagian Pembangunan Kabupaten / Kota sebagai administrator pengampu adalah
melakukan setting user per kegiatan yang telah dimasukkan ke Kabupaten / Kota masing – masing agar opd
dapat melakukan pengisian data dengan cara mengakses pada menu Data  Setting User OPD Kegiatan

Tampilan menu Data dan Submenu Setting User OPD Kegiatan
Setelah itu akan tampil tampilan sebagai berikut :

Tampilan Setting User OPD Kegiatan
Silahkan tekan tombol Tampilkan Data sehingga muncul tampilan sebagai berikut, kemudian pilih kegiatan
dan klik Setting User OPD

Tampilan setting kegiatan ke user opd Kabupaten / Kota.
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Setelah sesuai melakukan setting denan cara memilih salah satu instansi silahkan klik tombol Simpan. Jika
hendak membuat instansi baru baru silahkan mengakses Menu Master  sub menu Instansi / OPD dan jika
hendak membuat user baru silahkan akses Menu Master  sub menu User Instansi / OPD / SKPD

Tampilan Menu Master 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 Instansi. Isikan kolom yang tersedia kemudian klik Simpan untuk menyimpan data
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Tampilan pengisian kolom Instansi

Tampilan daftar user simbangda
Silahkan klik tombol Tambah data User atau melakukan Edit Data untuk merubah atau Hapus data untuk
menghapus data user simbangda. Isikan kolom yang tersedia kemudian klik Simpan untuk menyimpan data.
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Tampilan kolom user opd
5. Profil Instansi
Untuk merubah profil Instansi yang aktif pada user anda silahkan klik menu Instansi yang berguna untuk
kolom identitas dan tandatangan pada laporan nantinya.

Menu Profil Instansi
Silahkan isikan kolom yang hendak dirubah dan klik tombol simpan jika hendak merubahnya.

Tampilan Setting Instansi yang aktif
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6. Kunci Tanggal Pengisian
Level Bagian Pembangunan Kabupaten / Kota sebagai administrator pengampu Simbangda di Kabupaten /
Kota juga diharapkan melakukan setting tanggal pengisian data dari bulan Januari sampai Desember tahun
aktif, data setting ini hanya perlu dilakukan satu kali pada satu tahun anggaran sehingga keteraturan
pengisian dari OPD Kabupaten / Kota dapat dilaksanakan dengan tertib.

Tampilan menu Kunci Tanggal Pengisian Data.
Silahkan klik Setting Tanggal sehingga muncul tampilan sebagai berikut :

Tampilan pengaturan tanggal penginputan data.
Silahkan isikan tanggal mulai dan tanggal selesai dari mulai input dana sharing, target serta input laporan
mulai dari Januari sampai Desember tahun aktif. Harap hati – hati dalam melakukan pengisian karena akan
berpengaruh kepada jadwal pengisian dari OPD Kabupaten / Kota masing – masing. Setelah selesai dan
benar silahkan klik tombol Simpan.
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7. Pengisian Data Kegiatan dan Bulanan
Utilitas inilah yang dipergunakan oleh OPD Kabupaten / Kota sebagai pengampu masing – masing kegiatan
yang telah disetting oleh bagian Pembangunan masing – masing Kabupaten Kota untuk menginput data
setiap bulan.

Menu Pengisian Data oleh OPD Kabupaten / Kota
a) Master Kegiatan untuk input Sharing dan Target Fisik Kegiatan
Tekan Menu Data dan sub Menu Master Kegiatan, kemudian klik Tampilkan Data sehingga data
kegiatan dari OPD terkait muncul

Tampilan Data Kegiatan.
Tekanlah tombol Edit Data untuk memulai pengisian Sharing dan Target Fisik Kegiatan dan akan
muncul tampilan sebagai berikut :

Tampilan isian Anggaran Sharinf dan Target Fisik Kegiatan.
Isikan data sampai lengkap kemudian tekan tombol Simpan.
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b) Pengisian Kegiatan Bulanan
Tekan Menu Data dan Submenu Kegiatan Bulanan kemudian pilih bulan untuk diisi dan tekan tombol
Tampilkan Data untuk melakukan isian bulanan yaitu Jumlah Kumulatif SPJ, Jumlah SPJ, Realisasi
Fisik Kumulatif dan permasalahan yang terjadi.

Tampilan Pengisian Kegiatan Bulanan.
Jika Kegiatan Bulanan pernah diisi maka akan ada tombol Edit Data dan Hapus Data, sedangkan jika
belum pernah mengisi pada bulan terpilih akan muncul Input Data, Edit Data digunakan untuk mengedit
data dan Input Data digunakan untuk menginput data baru Kegiatan Bulanan. Silahkan klik Simpan jika
data sudah benar diinputkan.

Tampilan Isian kolom Kegiatan Bulanan.
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c) Pengisian Paket Bulanan
Utilitas ini dipergunakan untuk melakukan pengisian data paket Kegiatan Lelang silahkan tekan Menu
Data dilanjutkan dengan sub Menu Paket Bulanan. Kemudian tekan tombol Tampilkan Data sehingga
muncul daftar kegiatan yang ada. Pada bagian opsi terdapat tombol Input Paket Baru untuk melakukan
input paket baru dan Lihat data Paket untuk melihat data paket yang telah dimasukkan sebelumnya
sehingga bisa dilakukan pengeditan dan penghapusan data.

Tampilan Menu Paket Bulanan

Tampilan kolom isian Paket Bulanan.
Silahkan isikan kolom yang ada kemudian tekan tombol simpan untuk melakukan penyimpanan data.
d) Kegiatan TA Belum selesai dilaksanakan
Utilitas ini dpergunakan untuk melihat data kegiatan yang belum selesai pada tahun – tahun
sebelumnya dan dapat dilakukan proses penyelesaian disertai alasan kenapa ada keterlambatan, cara
pengisian sama dengan pengisian pada tahap sebelumnya pada pengisian Data Kegiatan, Kegiatan
Bulanan dan Paket Bulanan,
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Tampilan Menu Kegiatan TA yang belum selesai Dilaksanakan.
e) Menu Laporan
Menu ini dipergunakan untuk melakukan pencetakkan laporan yang disediakan oleh sistem
SIMBANGDA

Tampilan Menu Laporan


Laporan Bantuan Keuangan
Silahkan tekan sub Menu Laporan Bantuan Keuangan dan tekan tombol Proses Laporan,
kemudian klik Cetak untuk melihat laporan atau Export Excel untuk menyimpan dalam format Excel

Tampilan Laporan Bantuan Keuangan.
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Ouput Laporan Bantuan Keuangan


Laporan Rekap Perkembangan
Silahkan tekan sub Menu Laporan Rekap Perkembangan dan tekan tombol Proses Laporan,
kemudian klik Cetak untuk melihat laporan atau Export Excel untuk menyimpan dalam format Excel

Tampilan Laporan Rekap Perkembangan
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Ouput Laporan Rekap Perkembangan


Grafik Realisasi Fisik
Silahkan tekan sub Menu Laporan Grafik Realisasi Fisik dan tekan tombol Proses Laporan,
kemudian klik Cetak untuk melihat laporan atau Export Excel untuk menyimpan dalam format Excel

Tampilan Laporan Grafik Realisasi Fisik

Tampilan Hasil Proses Laporan Grafik Realisasi Fisik
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Tampilan Hasil Grafik - grafik Realisasi Fisik

Tampilan Hasil Cetak Laporan Grafik Realisasi Fisik

Pada kolom grafik terdapat menu kecil diatas untuk melakukan eksport grafik ke file pdf, silahkan
tekan tombol tersebut untuk melakukan proses cetak ke PDF.
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Contoh Hasil Cetak PDF Grafik Realisasi Fisik.

8. Verifikasi Data oleh Bagian Pembangunan Kabupaten / Kota
Bagian Pembangunan Kabupaten / Kota diharapkan dapat melakukan verifikasi atau acc atau persetujuan
data yang dimasukkan oleh OPD masing – masing Kabupaten / Kota agar data dapat diproses lebih lanjut
dan direkap pada level Biro Administrasi Pembangunan Daerah Setda Provinsi Jawa Tengah. Jika belum
dilakukan verifikasi maka data tidak akan bisa diproses lebih lanjut dan dianggap terlambat pelaporan oleh
sistem. Cara melakukan verifikasi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan mengedit per satu – satu
data pada menu Master Kegiatan, Kegiatan Bulanan dan Paket Bulanan dan menekan tombol Simpan atau
dengan menekan tombol verifikasi pada tabel Menu Master Kegiatan, Kegiatan Bulanan dan Paket Bulanan
dengan melakukan ceklist terlebih dahulu pada data yang hendak diverifikasi.

Tampilan Verifikasi Manual pada Data Master Kegiatan, Kegiatan Bulanan dan Paket Bulanan
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Tampilan Verifikasi oleh Bagian Pembangunan

Tampilan pilihan Verifikasi Data
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