MENGUMUMKAN DAN MEMUKTAHIRKAN INFORMASI PUBIK
MELALUI APLIKASI KHUSUS
1. Melalui Aplikasi SIM BPD Punggul (Sistem Informasi Management BPD Punggul)

Gambar 1.1 :Tampilan Sistem SIM BPD Pada Monitor

Gambar 1.2 :Tampilan Sistem SIM BPD Pada Android

2. Melalui Aplikasi SIGADIS (Sistem Informasi Geografis
A. Tampilan Awal Untuk SIGADIS Berbasis Mobile

B. Menu SIGADIS

Terdapat beberapa menu dala mobile sigadis antara lain meliputi
C. PROFIL
Menu yang berisikan data diri lengkap yang dimana dibutuhkan verifikasi untuk kebenaran
mengenai data diri tersebut.
Cara Penggunaan Silahkan Klik Profil kemudian cek data diri penggunan Jika Sudah Benar
silahkan Klik “Data Sudah Diverifikasi”
1. Tampilan Menu Profil

D. ABSENSI
Absen merupakan salah satu menu yang digunakan oleh seluruh staf pemerintahan desa
dimana absen ini memilikike akuratan serta batas waktu setiap kali absen masuk.
Cara Penggunaan :
1. Buka GISDES Berbasis Mobile Melalui SmartPhone Pengguna
2. Klik Tanda(+) di Pojok Kanan Bawah Lalu Pilih Absen
3. Kemudian Pengguna Bisa Mengambil Foto dan menunggug Titik Kordinat Muncul
4. Setelah Titik Kordinat Muncul kemudianKlik Krim.

Tampilan absensi pada sistem sigadis

Tampilan Rekaman Absensi dari SIGADIS

E. PENAWARAN
Penawaran Adalah menu yang digunakan untuk melihat dan membeli berbagai penawaran
menarik dari masyarakat wilayah desa baik penawaran barang dan jasa serta hasil panen
masyarakat di desa bersifat toko online.

Gambar 13. Tampilan Laporan Penawaran Warga

Untuk menambahkan / memasukan barang yang inidijual bisa dilakukan oleh Kepala Desa,
SekDes, staf serta masyarakat dengan cara mengklik simbul tambah ( + ) kemudian pilih
“Penawaran” langkah – langkah yang harus dilakukan
5. Foto barang yang ingin ditawarkan
6. Masukan Nama Barang dan Nomor Hanphone yang bisa di hubungi.
7. Masukan Harga Barang
8. Titik Kordinat ( muncul secara otomatis untuk mendekteksi lokasi dengan
mengaktifkan GPS).
9. Tambahkan Nomor Telephon.
10. Kirim hingga muncul tanda atau kalimat sucsses.
Untuk dapat melihat barang barang yang ditawarkan di toko online dapat dilakukan dengan
cara : 1. Buka Beranda SIGADIS -> Klik Menu Penawaran maka akan muncul beragam
penawaran dari warga yang bisa langsung dapat melihat barang melalui klik tanda mata untuk
melihat, tanda lokasi untuk melihat lokasi barang dalam bentuk peta, tanda edit untuk mengedit
kusus data penawaran pengguna, tanda hapus untuk menghapus data penawaran .

F. PETA
Peta dalah menu yang ada di salah satu di tampilan layar system informasi geograsif desa
(GISDES) yang berfungsi sebagai media informasi yang ditampilkan melalui peta wilayah
yang dilengkapi langsung dengan menu untuk melihat beberapa tampilan yang telah di tandai
dengan beberapa kategori .
Warga
Dapat melihat
Dapat Mencari Lokasi
strategis
TidakDapat Memindahkan
lokasi
Tidak Dapat Menghapus,
Edit,Menambah Data
11. Tampilan “PETA”

Kepala Desa
Dapat melihat
Dapat Mencari Lokasi strategis
Dapat Memindahkan lokasi
Dapat Menghapus,
Edit,Menambah Data

Staf Desa
Dapat Melihat
Dapat Mencari
Lokasi strategis
Dapat Memindahkan
lokasi
Dapat Menghapus,
Edit,Menambah Data

Untuk dapat melihat peta silahkan Klik “PETA” pada menu Branda maka
akanmuncul peta wilayah desa tersebut untuk dapat melihat lokasi strategis.
1. Pilih Kategori Banjar yang ingin dicari
2. Pilih salah satu kategori yang inin dilihat (Contoh: Pendidikan)
3. Kemudian Klik tanda biru untuk memunculkan hasil pencarian “Tampilan
Marker”
Tampilan Pencarian Kategori di peta

Tampilan Menu Peta dalam Pencarian Data Disabilitas

Tampilan Output pada Data Peta di Webgis

G. Data Peta
Adalah menu yang digunakan untuk dapat digunakan oleh oprator untuk melihat hasil dari
pemetaan atao POI ( Point Of Interens) berbentuk data.
Cara penggunaan : klik menu data peta di beranda SIGADIS MOBILE kemudian akan
muncul kumpulan data, pengguna dapat melakukan editing pada data peta dan menghapus
data peta

H. Daftar Tugas
Menu yang ada di SIGADIS Mobile salah satunya adalah daftar tugas yang bermanfaat
bagi aparat dan staf desa untuk dapat meberi serta menerima tugasnya dimana sajadengan
mengakses SIGADIS Mobile.
Tampilan Daftar Tugas

I. PELAPORAN
Adalah salah satu menu yang digunakan sebagai wadah pelaporan bagi masyarakat terkait
tindakan kriminalitas, kebutuhan akan pelayanan kesehatan serta memudahkan pemerintah desa
untuk melaporkan kegiatan pemberdayaan, pembangunan yang ada di desanya kedalam Web
ataupun Aplikasi GISDES
12. Tampilan Melakukan “Pelaporan”

Cara melakukas sebuah pelaporan
1. Pilih tanda tambah di pojok bawah kanan yang berada di halaman beranda
kemudianpilih / Klik Pelaporan
2. Foto yang ingin di laporkan
3. Masukan keterangan pelaporan di kolompertama
4. Kemudian tambhakan keterangan tambahan bila ada kemudian pilih kirim.

Setelah warga, kepala desa maupun staf desa melakukan kegiatan pelaporan kesehatan ,
kriminalitas, kegiatan perberdayaan, kegiatan masyarakat dll. maka akan segera di proses oleh
pihak yang terkait baik, Pustu, Limas, dan Pemerintah desa untuk di tindak lanjuti.
Cara untuk melihat apakah ada sebuah laporan
1. Buka App / Webgis Sigadis kemudian di notifikasi atau langsung klik menu Plaporan
2. Kemudian akan muncul tampilan seperti gambar berikut.
3. Untuk menindak lanjuti bisa langsung melihat laporan dan kemudian
memprosesnyaContoh pelaporan kegiatan:
2. Tampilan laporan di “GISDES”

Cara Penggunaan : untuk membuka Pelaporan warga oprator atau pengguna dapat meliat
melalui mengakses Web GIS atau melalui aplikasi Mobile SIGADIS untuk melihat melalui
Aplikasi Mobile silahkan klik Pelaporan di halaman Branda , maka akan tampil data pelaporan
warga yang dapat

J. DAFTAR TUGAS
Daftar Tugas ( Talk On Progress ) : adalah menu yang digunakan untuk Kepala desa atau
Sekdes untuk memberikan tugas kepada stafnya menegai tugasa apa saja yang ingin di berika
yang dapat di lalukan dimana saja.
1 Tampilan TalkOn Progress
Untuk memberikantugas kepada staf , kepala desa harus membuka menu daftar tugas di
“GISDES” kemudianklik tambah
Tampilan untuk memberikan tugas
1. Untuk memberikan tugas Kepala desa dapat memberikan tugasnya melalui
lampiran yang telah di sediakan
2. Kemudian pilih kepada siapa tugas tersebut diberikan
3. Beri setatus apakan tugas tersebut tergolong Biasa, Penting, Sangat Penting.
4. Setelah selesai kemudian klik tambah, laporan telah terkirim.

a. Menu Pengaturan User
Menu yang digunakan untuk menambahkan User Pegawai sesuai dengan Akses yang diterima.
Secara umum terdapat 3 ( tiga ) Level User, meliputi :
1. User Super Admin
2. User Pegawai
3. User Warga

Gambar 14. Tampilan Menu Pengaturan User

