
 

 

 



Aplikasi Simondal merupakan aplikasi yang digunakan untuk mendokumentasikan paket 

pekerjaan yang dilaksanakan oleh dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya dan Permukiman 

Kabupaten Banyuwangi mulai dari awal penganggaran hingga tahap audit. 

 

Pada aplikasi ini terdapat 2 (dua) tipe pengguna (role) yaitu Administrator dan PPK, pada 

role Administrator memiliki fungsi sebagai akun pengelola data utama antara lain: data 

pengguna, data aktivitas paket pekerjaan, data sirup, data e-purchasing, data paket tender, 

data paket non tender dan data anggaran. Sedangkan role PPK mempunyai fungsi untuk 

menginputkan kronologi paket pekerjaan. 

 

1. ADMIN 

Untuk memulai aplikasi ini, pengguna diminta untuk masuk ke aplikasi ke alamat 

mondal.siadamwangi.com dengan menggunakan user dan password yang sudah 

dibuatkan 

 

Dalam akun tersebut, admin mempunyai  beberapa menu seperti gambar dibawah ini:

 

 

 



1.1. Master Data 

a. Anggaran 

Sub menu anggaran digunakan untuk mengidentifikan anggaran awal 

untuk masing-masing ppk. Ada menu data program dan kegiatan yang 

harus diinputkan pada sub menu anggaran tersebut. 

 

Langkah awal yang harus dilakukan adalah dengan memasukkan data 

program dengan cara klik tombol tambah program  dan isikan 

form seperti dibawah ini 

 

Kode Program : masukkan kode program dengan kode program yang sama 

dengan kode Program Keuangan (SIKD); 

Nama Program : nama program; 

Pagu Program : Pagu Seluruh Program; 

Sumber Dana : Sumber Dana dari Program; 

Keterangan : keterngan untuk program (optional); 

Setelah semua form diinputkan klik simpan untuk menyimpan data tersebut. 

 

 



Untuk merubah program yang sudah dibuat, user bisa menggunakan tombol 

update delete pada masing-masing nama program yang sudah dibuat . 

Sedangkan untuk menambah kegiatan pada program tersebut, klik tombol 

 untuk menuju ke halaman kegiatan dari program tersebut seperti tampak 

pada gambar berikut: 

 

Klik tombol tambah kegiatan  untuk menambah data kegiatan pada 

program terpilih. Isi form sesuai dengan yang disediakan 

 

Kode Kegiatan : diisi sesuai dengan kode kegiatan pada DPA 

Nama Kegiatan : diisi dengan nama kegiatan 

Pagu Kegiatan : diisi dengan nilai pagu kegiatan; 

Keterangan : diisi dengan keterangan kegiatan (optional); 

PPK : diisi dengan memilih nama PPK untuk kegiatan tersebut. 

Setelah semua data diisi klik tombol simpan untuk menyimpan data yang 

telah diisi. 

 

Untuk merubah kegiatan yang sudah dibuat, user bisa menggunakan tombol 

update delete pada masing-masing nama kegiatan yang sudah dibuat . 

Disamping tombol  terdapat tombol daftar paket , tombol ini 



digunakan untuk melihat daftar paket yang telah dibuat oleh ppk pada 

masing-masing kegiatan. 

 

Pada halaman paket tersebut ada tombol aktivitas dan tombol data spse  , 

kedua tombol ini digunakan untuk melihat aktivitas/kronologi paket yang 

dibuat dan data hasil pengadaan melalui SPSE. 

Klik  untuk menampilkan kronologi paket dana muncul halaman seperti 

gambar dibawah ini: 

 

Dan klik tombol  untuk menampilkan data hasil pengadaan 



 

 

b. Data SPSE 

Menu ini digunakan untuk menampung seluruh data hasil paket pengadaan 

melalui system SPSE. Klik menu tersebut dan pengguna akan diarahkan 

kehalaman list daftar data spse. Ada dua jenis data pada halaman tersebut 

yaitu data tender dan data non tender. 

Klik pada salah satu tab jenis paket pekerjaan dan akan muncul halaman 

paket . Klik tombol update data paket tender / update data paket non tender 

untuk memperbarui data dengan data yang terbaru

 

Setelah di klik pengguna akan diarahkan ke halaman update data paket 

tender/non tender, setelah muncul halaman update data tender / non 

tender klik tab spse tender cloud / spse non tender cloud untuk melihat data 

paket tender/non tender yang baru dan klik tombol update data tender 



  

Tunggu sampai data ter load secara lengkap,  setelah proses load data cloud 

selesai pengguna akan diarahkan langsung ke tab SPSE Tender Tersimpan 

dan akan muncul pada keterangan data tender terbaru, klik tarik data tender 

untuk menyimpan data terbaru. 

 

Setelah penarikan maka data tender/non tender yang terbaru akan 

tersimpan secara otomatis. 

 

c. Sirup 

Menu sirup merupakan menu yang digunakan untuk menampilkan data 

RUP dinas baik melalui penyedia maupun swakelola. 



 

Untuk melakukan update data terbaru, klik tombol update rup penyedia / 

update rup swakelola untuk mendapatkan data rup dinas terbaru. Setelah 

klik tombol tersebut pengguna / admin akan diarahkan ke halaman update 

RUP seperti gambar dibawah ini: 

 

Klik tab sirup penyedia cloud, untuk menampilkan halaman RUP yang ada 

pada aplikasi sirup lkpp kemudian klik update sirup untuk mengupdate data 

rup terbaru, tunggu sampai progress selesai, setelah progress update selesai 

maka halaman akan secara otomatis berganti ke tab sirup penyedia 

tersimpan 



 

Pada halaman ini aka nada keterangan tentang jumlah sirup yang terload, 

jumlah sirup yang sudah tersimpan dan jumlah sirup yang baru. Apabila 

ada data data terbaru, pengguna / admin bisa langsung mengklik tombol 

tarik sirup untuk menyimpan data terbaru kedalam database. 

  

 

d. E-Purchasing 

Menu e-purchasing digunakan untuk menampung seluruh paket pengadaan 

dinas melalui proses e-katalog. 

Klik menu tersebut dan akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini: 

 

Setelah muncul halaman tersebut, pengguna/admin bisa melakukan update 

data e-purchasing dengan mengklik tombol update data e-purchasing. 

Proses update e-purchasing sama seperti update data sirup yaitu klik tab e-

purchasing cloud dan klik tombol update E-Purchasing, jika ada data baru 



pengguna/admin diminta untuk mengklik tombol tarik data untuk 

menyimpan data tersebut ke dalam database. 

 

 

 

e. Aktivitas 

Menu aktivitas merupakan menu yang digunakan untuk mengkronologikan 

proses paket pekerjaan mulai dari awal perencanaan hingga selesai. Ada 

lima jenis pengadaan yaitu 

a. Tender; 

b. Non Tender; 

c. E-Purchasing;  

d. Pencatatan Non SPK; dan  

e. Pencatatan Swakelola. 



 

Pilih jenis aktivitas untuk melihat daftar aktivitas untuk masing-masing jenis 

paket pengadaan.  

Untuk menambah aktivitas paket klik tambah aktivitas  dan isi 

formulir yang disediakan 

 

Urutan aktivitas : diisi dengan nomor urutan aktivitas; 

Metoder Pengadaan : diiisi dengan jenis pengadaan aktivitas yang diinput; 

Nama Aktivitas : diisi dengan Nama aktivitas; 

Contoh:  

urutan aktivitas = 1 

metode pengadaan = Tender 

Nama Aktivitas = RAPAT KOORDINASI AWAL 

=============================================== 

Urutan aktivitas = 2 

Metode pengadaan = Tender 

Nama aktivitas = UNDANGAN RAPAT KOORDINASI 

=============================================== 

Urutan aktivitas = 21 

Metode pengadaan = Tender 



Nama aktivitas = PEMERIKSAAN LAPANGAN OLEH BPK 

Data aktivitas/kronologi 

 

Setelah diisi klik tombol simpan. 

Untuk mengupdate/menghapus data aktivitas yang telah diinput, klik 

tombol update/delete  dan akan muncul pop up untuk mengupdate dan 

menghapus aktivitas tersebut: 

 

 

 

f. Pengguna 

Merupakan menu yang digunakan untuk membuat akun pengguna, agar 

bisa masuk kedalam aplikasi. 

Klik menu tersebut dan akan muncul data para pengguna yang bisa 

mengakses aplikasi.  

 



 

Klik tombol tambah user dan isi formulir seperti gambar dibawah ini: 

 

Isikan nama lengkap dengan nama lengkap PPK,  

Email = diisi dengan alamat email ppk 

Password = diisi dengan password 

Ulangi password = diiisi dengan password yang sama dengan password 

Nomor ponsel = diisi dengan nomor ponsel ppk 

Role = isi dengan ppk; 

PPK ID = diiisi dengan id ppk yang sesuai dengan id ppk spse; 

NIP = diisi dengan nip ppk 

Setelah semua form diisi klik tombol simpan. 

 

1.2. Trace Paket 

Trace paket digunakan untuk melihat data paket yang telah dibuat oleh ppk; 



 

Pilih tab yang disediakan untuk melihat daftar paket yang telah dibuat oleh ppk, 

klik tombol  untuk melihat kronologi/aktivitas dari paket tersebut, dan klik 

tombol  untuk melihat data spse dari paket tersebut. 

 

 



 

 

2. PPK 

2.1. Paket SPSE 

Menu Paket SPSE digunakan untuk menampung seluruh paket tender maupun 

paket non tender yang telah dilaksanakan melalui system SPSE. Klik menu tersebut 

maka otomatis akan muncul daftar paket tender maupun non tender yang telah 

selesai melalui proses pengadaan. Apabila data tender/non tender tidak muncul 

hubungai admin untuk mengupdate data Tender/Non Tender melalui akun 

admin. Berikut tampilan data tender dan non tender 

 

 



 

Klik nama paket untuk melihat detail dari masing-masing paket, dan akan muncul 

halaman detail paket yang dipilih. 

 

 

2.2. Paket Anggaran 

Paket anggaran merupakan menu yang digunakan untuk membuat kronologi / 

aktivitas paket pada masing-masing jenis pekerjaan. Pada halaman awal akan 

ditampilkan nama program dari masing-masing PPK yang telah dibuat oleh admin.  



 

Pada program tersebut terdapat tombol  untuk melihat kegiatan pada masing-

masing nama program. 

 

Klik tombol  pada kolom action untuk melihat paket – paket pekerjaan pada tiap-

tiap kegiatan. 

 



Pada halaman paket tersebut akan muncul dari paket-paket yang sudah dibuat pada 

kegiatan yang dipilih. Pada halaman tersebut juga sudah tersedia 5 (lima) tab dari 

masing-masing jenis paket pekerjaan. Klik tombol buat paket  pada masing-

masing jenis paket pekerjaan, untuk membuat paket yang digunakan 

mendokumentasikan/mengkronoligakan paket tersebut dan akan muncul seluruh 

paket yang sudah dibuatkan melalui SIRUP.  

Klik nama paket yang tersedia dan akan muncul pop up untuk mengkonfirmasikan 

paket tersebut. 

 

Klik buat paket untuk membuat kronologi/aktivitas tersebut, dan otomatis paket 

akan masuk ke dalam jenis pengadaan yang dipilih. 

 

Setelah paket dibuat, masukkan id paket tender/ non tender dengan mengklik 

tombol  (input kode spse) untuk menghubungkan paket yang dibuat dengan data 

spse. 



 

Klik simpan, maka akan muncul 2 (dua) tombol  yang berfungsi untuk melihat 

data spse dan jadwal pengadaan.  Dan klik  untuk mengisi aktivitas paket 

tersebut. 

 

Klik tombol  untuk mengisi detail aktivitas dan isi form seperti gambar dibawah 

ini: 

 

Isi masing-masing form dengan data yang sebenarnya dan klik simpan apabila 

sudah selesai. Untuk file,  format file yang diijinkan adalah 

pdf|gif|jpg|png|jpeg|bmp|rar|zip dengan maksimal file 20Mb. Form ini juga 

berfungsi untuk mengupdate aktivitas tersebut. Apabila file tersebut ingin diubah 

tinggal mengupload file yang baru dan otomatis file yang lama akan terhapus. 


