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1. INSTALASI
Untuk menggunakan Aplikasi Musrenbang Mobile anda terlebih dahulu harus
mendownload dan menginstalnya di Handphone anda. Silahkan anda buka website
http://musrenbang.jakarta.go.id/ melalui browser mobile di HP anda lalu anda pilihan
unduhan dan klik file musrenbangdkimobile.apk

Gambar 1. Download Aplikasi Mobile Musrenbang

Setelah proses download complete silahkan anda klik fie yang didownload tadi
kemudian lakukan proses pengecualian keamanan dengan klik kotak Unknown
Sources/Sumber yang tidak diketahui, kemudian klik OK. Seperti gambar dibawah ini
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Gambar 2. Setting Pengecualian Keamanan

Setelah Pengecualian keamanan dilakukan maka anda dapat melanjutkan
instalasi aplikasi mobile musrenbang.
Tunggu sampai aplikasi selesai diinstal sampai dengan tertulis tanda centang
Aplikasi Terinstall / App Installed seperti gambar dibawah ini.
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Gambar 3. Instalasi Mobile Musrenbang

Silahkan klik BUKA/OPEN untuk membuka aplikasi musrenbangdkimobile,
aplikasi ini ditandai dengan icon logo jakarta dalam forlde aplikasi di handphone

anda sepeti gambar disamping

Gambar 4. Membuka Aplikasi Mobile Musrenbang
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2. USER LOGIN
Setelah anda berhasil menginstal aplikasi musrenbang mobile silahkan anda
buka aplikasi tersebut.

Gambar 5. Jendela Login Aplikasi

Di sini anda dapat memilih untuk login sesuai dengan peran yang diberikan
mulai dari tingkat masyarakat, ketua RW, Kelurahan, Kecamatan sampai
dengan kotamdya.
Untuk melakukan survey PRA MUSRENBANG KECAMATAN, login yang dapat
digunakan adalah login CAMAT. Silahkan untuk klik link

di

halaman ini.
Setelah mengisikan username dan password yang sesuai silahkan untuk klik
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3. MELIHAT REKAP USULAN
Menu pertama yang disajikan dalam fitur mobile survey kecamatan ini adalah
rekap berdasarkan kelurahan.
Dalam rekap ini akan disajikan daftar kelurahan sesuai dengan kecamatan anda
yang disertai statistik sederhana terkait :
a. Jumlah usulan terusan : adalah jumlah usulan fisik yang diteruskan oleh
keurahan ke kecamatan
b. Jumlah usulan disurvey : adalah jumlah usulan terusan yang sudah selesai
disurvey oleh petugas kecamatan
Perlu diperhatikan disini bahwasanya tidak semua usulan dari kelurahan
ditampilkan dalam aplikasi mobile, usulan yang tidak ditampilkan tersebut
adalah usulan non fisik dan usulan yang ditolak di fase musrenbang kelurahan.
Silahkan klik nama kelurahan untuk melihat lebih detil atau klik logo disamping
nama kelurahan sebagai berikut

Gambar 6. Rekap Usulan Per Kelurahan
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Selanjutnya akan ditampilkan rekap per RW dalam satu kelurahan. Hal ini untuk
memudahkan pembagian survey lapangan dengan berdasarkan lokasi
pengelompokan RW.
Dalam rekap RW ini juga ditampilkan statistik sederhana total usulan terusan
dan total usulan yang disurvey.
Silahkan klik RW yang akan anda survey untuk melihat detil usulan di RW
tersebut. Misalkan RW 3 maka silahkan klik

Gambar 7. Rekap Usulan RW
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4. MELIHAT DAFTAR USULAN
Setelah klik lokasi RW yang akan disurvey maka akan langsung ditampilkan
daftar usulan dari RW tersebut. Usulan yang ditampikan hanya usulan FISIK dan
usulan yang statusnya DITERUSKAN saja dari fase musrenbang Kelurahan.

Gambar 8. Tampilan Usulan

Informasi foto menjadi menu utama dari tampilan daftar usulan. Selanjutnya
akan ada informasi terkait dengan masalah dilapangan dan juga alamat lokasi.
Sedangkan untuk volume dan anggaran adalah merupakan prakiraan dari
usulan solusi yang telah dipilih di template
menandakan bahwa usulan tersebut belum disurvey, tombol ini akan
otomatis berubah bila usulan sudah disurvey

Untuk langsung melakukan survey silahkan klik tombol
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5. MEMULAI SURVEY
Selanjutnya akan muncul halaman detil form isian survey lapangan. Pada kali
pertama anda menggunakan aplikasi ini anda akan diminta untuk memberikan
akses aplikasi ke setingan di handphone anda.
Silahkan pilih Allow/Ijinkan untuk setiap akses yang diminta dari aplikasi mobile
musrenbang ini.
5.1

AMBIL TITIK LOKASI SURVEY
Langkah pertama anda diminta untuk mengambil titik GPS lokasi survey. Untuk
dapat melakukan ini maka silahkan klik Allow untuk akses Lokasi Alat,
kemdudian klik logi peta berikut

Gambar 9. Ambil Titik GPS Lokasi Survey

Secara otomatis koordinat titik gps akan dimunculkan dengan teks berwarna
merah di Lattitude dan Logitude spt gambar diatas.
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5.2

AMBIL FOTO SURVEY
Langkah berikutnya adalah anda diminta untuk mengambil foto kondisi real di
lapangan dengan memilih perintah ambil foto survey
Untuk kali pertama anda akan diminta memberikan akses aplikasi untuk melihat
foto, media dan file dalam Handphone dan kedua anda perlu untuk mengijinkan
aplikasi untuk mengambil foto dan merecord video dari handphone anda.
Silahkan klik allow/ijinkan untuk dua akses tersebut, maka anda dapat
mengambil foto survey yang dibutuhkan.

Gambar 10. Langkah Mengambil Foto Survey

Foto yang diambil dapat lebih dari satu buah. Silahkan untuk melanjutkan
mengambil foto kembali setelah foto pertama dengan klik tombol kamera berikut ini

Untuk setiap gambar yang diambil silahkan klik OK untuk memilihnya.
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Gambar 11. Mengambil Gambar lebih dari Satu Foto

Silahkan untuk mengambil gambar secukupnya sampai dengan informasi dirasa
sudah cukup jelas menggambarkan kondisi di lapangan.

12

5.3

MENGISI CATATAN DAN HASIL SURVEY
Langkah berikutnya setelah mengambil foto adalah anda diminta untuk
memberikan catatan hasil survey. Catatan ini bisa bebas yang penting
merupakan informasi terkait dengan proses survey lapangan yang telah
dilakukan.
Selanjutnya anda akan diminta untuk menandai Hasil Survey apakan
SESUAI/TIDAK SESUAI dengan kondisi di lapangan. Jika tidak sesuai maka
silahkan pilih tidak sesuai/ kosongkan centang di kotak usulan sesuai
kemduian klik

Gambar 12. Contoh Hasil Survey tidak sesuai dilapangan

Untuk usulan yang tidak sesuai anda bisa lihat dibawah detil usulan ada tanda
dimana tanda centang biru berarti sudah selesai disurvey
sedangkan tanda silang merah disebelah kanan berarti hasil survey lapangan
tidak sesuai dengan kondisi yang diusulkan.
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jik hasil survey sesuai maka silahkan untuk klik centang usulan sesuai dan
kemudian simpan

Gambar 13. Contoh Hasil Survey yang Sesuai dengan kondisi Lapangan

Untuk usulan yang seusi maka akan ditandai dengan icon
Dimana untuk tanda centang biru menandakan usulan tesebut sudah disurvey,
sedangkan tanda centang hijau menandakan bahwa usulan tersebut hasil
surveynya menyatakan sesuai dengan kondisi di lapangan.
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6. MENGHAPUS HASIL SURVEY
Jika diperlukan survey ulang maka terlebih dahulu anda harus menghapus hasil
survey sebelumnya. Untuk menghapus hasil survey silahkan untuk klik ulang
tombol SURVEY di usulan yang akan diedit kemudian silahkan pilih HAPUS.
Maka tanda centang di survey akan hilang dan anda dipersilahkan untuk
mengambil survey ulang.

Gambar 14. Menghapus Hasil Survey

Demikian panduan singkat yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat
membantu proses survey lapangan usulan masyarakat di fase pra musrenban
Kecamatan tahun 2017 ini.

TERIMA KASIH
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