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BAB I 

BAGIAN INTERFACE LAMAN 

 Sebelum menggunakan aplikasi ini, sebaiknya pengguna mengetahui dulu tampilan 

interface disertain dengan menu-menu yang tertera di dalam halam laman tersebut. Alamat 

laman yang digunakan adalah http://emispendis.kemenag.go.id, yang ketika alamat ini 

diketikkan di bar address browser (IE, Firefox, Google Chroom, dll), maka akan terbuka 

halaman sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I-1. Gambar halaman muka laman 

http://emispendis.kemenag.go.id/
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Pada tampilan halaman awal tersedia berbagai macam menu pilihan yakni, Laporan 

Statistik Pendidikan, Aplikasi, FAQ, Petunjuk Pengisian dan Forum. Selain itu juga pada 

halaman tersebut juga tampil fasilitas cari detail lembaga untuk mengetahui posisi lembaga 

berdasarkan titik koordinat. 

Pada bagian dibawah ini akan kita bahan satu demi satu menu-menu yang ada pada 

tampilan awal laman ini. 

1. Laporan Statistik Pendidikan. 

Pada menu ini tersedia laporan-laporan berupa rekapitulasi data statistik yang 

ditampilkan per propinsi, per kabupaten/kota, dan per kecamatan. Untuk saat ini 

laporan statistik ini baru tersedia untuk jenjang RA/BA, MI, MTs, MA dan Pengawas.  

Di masing-masing jenjang lembaga pada laporan statistik pendidikan antara lain berisi: 

jumlah lembaga, jumlah rombel, Kualifikasi pengajar, jumlah siswa, penghasilan 

orangtua, kondisi ruang kelas, jumlah siswa do, jumlah siswa pengulang, jumlah siswa 

tamat belajar, jumlah tenaga pengajar yang bersertifikat. Pada menu Laporan ini juga 

disertai pilihan tahun pelajaran yang ingin dilihat. 

2. Aplikasi. 

Pada menu ini tersedia aplikasi-aplikasi yang dikelola oleh Subbag Sistem Informasi 

antara lain:  

1. Aplikasi pendataan RA dan Madrasah.  

2. Aplikasi pendataan Pontren, Madin dan TPQ.  

3. Aplikasi pendataan Guru PAIS dan Pengawas. 

4. Aplikasi pendataan PTAI, dan 

5. Aplikasi Pengendalian Program dan Evaluasi. 

Aplikasi EMIS online selama ini gabungan dari aplikasi RA dan Madrasah, Pontren, 

Madin dan TPQ, Guru PAIS dan Pengawas. Sementara Aplikasi PTAI dan Pengendalian 

Program dan Evaluasi berdiri sendiri. 

3. FAQ. 

Pada menu ini tersedia file pertanyaan dan solusi yang selama ini dirangkum dari 

permasalahan sejak aplikasi EMIS berbasis web diluncurkan. Selain itu pada aplikasi ini 

juga tersedia petunjuk cara mencari titik koordinat bumi yang nanti akan diisikan pada 

formulir aplikasi pendataan, serta juga terdapat tools untuk mengkonversi titik 

koordinat bumi dari titik berbasis google map ke titik koodinat berbasis GPS. 
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4. Petunjuk Pengisian. 

Pada menu ini tersedia petunjuk pengisian form pendataan yang digunakan untuk 

mengisi di bagian Aplikasi. Saat ini petunjuk pengisian itu dibedakan untuk masing-

masing jenjang lembaga yang akan didata, yakni RA/BA, Madrasah Ibtidaiyah, 

Madrasah Tsanawiyah, Madrasah Aliyah, Madrasah Diniyah, Pondok Pesantren, TPQ, 

Guru PAIS, Pengawas, PTAI dan tentunya petunjuk untuk aplikasi pengendalian 

program dan evaluasi. 

5. Forum. 

Forum ini merupakan fasilitas baru sebagai sarana saling berbagi informasi dan 

pengalaman anatar sesame pengguna aplikasi. 

6. Menu Pencarian. 

Menu ini merupakan menu baru yang tersedia di laman ini. Menu ini digunakan untuk 

mencari letak suatu lembaga (untuk saat ini baru RA/BA, MI, MTs, dan MA) 

berdasarkan titik koordinat bumi yang nantinya ditampikan ke dalam bentuk peta 

Google. Nah titik pencarain ini untuk saat ini masih berdasarkan NSM lembaga yang 

bersangkutan, seperti contoh berikut ini: 

   

 

 

 

 

 

Gambar I-2. Gambar Fasilitas Pencarian Lembaga 

Setelah memilih jenjang lembaga yang akan dicari, kemudian memasukkan NSM 

sebagai indikator pencarian maka, silahkan tekan tombol , maka akan muncul 

tampilan sepeti berikut ini: 
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Gambar I-3. Gambar Hasil Pencarian Lembaga 

Pada Gambar I-3 tersebut dapat dilihat peta keseluruhan wilayah Indonesia, kemudian 

dibagian bawah layar terlihat juga informasi singkat mengenai data lembaga antara 

lain, identitas lemebaga, jumlah Siswa, Jumlah Guru dan Kondisi Ruang Kelas. Masih 

di bagian jendela tersebut juga terlihat foto- foto yang memperlihatkan kondisi 

lembaga tersebut. 

Untuk mencari letak lembaga tersebut secara detail, maka silahkan tekan , pada 

bagian seperti gambar berikut ini: 

 



                   

 

Petunjuk Penggunaan Aplikasi Pengendalian Program dan Evaluasi (Simali) Halaman 5 
 

Direktorat Jenderal Pendidikan Islam – Kementerian Agama RI 

 

 

Gambar I-4. Gambar Informasi Letak Titik Koordinat. 

Setelah anda menekan tombol pada , maka akan muncul tampilan gambar 

sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I-5. Gambar Detail Informasi Letak Lembaga. 

Untuk lebih dekat atau memperbesar gambar anda dapat menunggunakan fasilitas 

zoom bar dengan menggesernya kearah tanda . 

7. Menu Sebaran  

Menu ini juga merupakan menu baru yang tersedia di laman ini. Menu ini dapat 

diakses dengan menekan gambar sebagai berikut: 

 

 

 

   

 

Gambar I-6. Gambar menu Sebaran Lembaga. 
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Sehingga ketika di klik gambar tersebut, maka akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar I-7. Gambar Grafis Sebaran Lembaga RA dan Madrasah. 

Pada Gambar I-7, diatas terlihat skala sebaran bahwa di propinsi terkecil adalah 

sebanyak 2 lembaga, sementara jumlah terbanyak adalah sebanyak 11.684 lembaga. 

Untuk menu sebaran ini masih kita sempurnakan sehingga nantinya seluruh lembaga 

yang terdata akan masuk dan gambaran grafis sebaran akan lebih menyerupai 

kumpulan titik-titik letak lembaga seperti di detail titik lembaga yang tersebar dalam 

peta google. 
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BAB II 

PENGENALAN APLIKASI 

II. 1.  APLIKASI SIMALI 

Aplikasi Simali merupakan aplikasi yang berfungsi untuk memasukan data-data yang 

berkaitan dengan system kendali program dan kegiatan pendidikan islam. Sebelum 

anda dapat membuka tampilan aplikasi Simali, perlu diingat bahwa aplikasi ini adalah 

aplikasi berbasis web, sehingga untuk membukanya dibutuhkan software penjelajah 

internet (browser) seperti Mozilla Firefox, Google Chroom, Internet Explore dan lain-

lain. Namun perlu diingat, untuk jenis browser yang disarankan yang compatible 

dengan aplikasi ini adalah Mozilla Firefox atau Google Chroom.  

Untuk memulainya silahkan buka browser anda sehingga akan terlihat tampilan seperti 

gambar berikut ini: 

 

Gambar II-1. Tampilan default browser Mozilla Firefox 

Tampilan jendela default browser Mozilla Firefox tergantung dari setting standart dari 

browser anda (tidak harus seperti diatas, bisa jadi blank atau kosong). Kemudian 

setelah itu silahkan ketikan di bar address seperti gambar berikut ini: 

 

Gambar II-2 Lokasi bar address pada browser 

Pada bar address tersebut silahkan ketikan alamat atau tujuan yang akan digunakan 

sebagai aplikasi, alamatnya sebagai berikut ini: http://emispendis.kemenag.go.id/. 

Setelah alamat tersebut diketikan lalu silahkan tekan tombol enter dari papan ketik 

(keyboard) komputer anda. Setelah tombol enter ditekan maka akan terlihat tampilan  

http://emispendis.kemenag.go.id/
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seperti pada gambar I-1. Untuk menjalankan aplikasi pengendalian program dan 

evaluasi dari muka laman silahkan lihat di bagian aplikasi yang seperti gambar berikut 

ini: 

 

Garmbar II-3. Menu Aplikasi laman 

 

Silahkan pilih pada submenu aplikasi pada bagian Pengendalian Program dan Evaluasi, 

sehingga akan Nampak tampilan sebagai berikut ini: 

  

Gambar II-4. Tampilan Jendela Log-in yang sudah terisi 

Silahkan isikan nama user, tahun dan password. Selesai mengisi form login tersebut 

maka silahkan tekan tombol . Setelah tombol tersebut ditekan maka akan 

terlihat tampilan seperti gambar berikut ini: 
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Gambar II-5 Tampilan Awal 

Pada bagian navigator sebelah kiri jendela terdapat 4 kategori navigator, yakni  

Pelaporan, Cetak, Ubah Password dan Keluar Aplikasi. 

II.1.1. Pelaporan. 

Pada Navigator pelaporan ini berisi dua subnavigator, yakni data umum dan 

kegiatan. 

1. Data Umum 

Data umum ini merupakan fasilitas untuk mengentry data. Data yang diinput 

merupakan data umum berupa Tingkat, Unit Organisasi, Nama Organisasi, 

Alamat, Kabupaten, Propinsi. Namun cukup diisikan di bagian alamat 

saja, karena untuk bagian lainnya sudah diisi otomatis oleh aplikasi 

sesuai dengan usernya.  

 

Gambar II-6. Tampilan Navigator Data Umum 
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Setelah data diisi dengan lengkap sesuai dengan gambar pada II-6, silahkan 

tekan tombol , sampai muncul alert   seperti gambar berikut ini: 

 

Gambar II-7. Tampilan Alert 

 

Setelah itu silahkan tekan tombol . Selanjutnya adalah mengisi di 

bagian navigator Kegiatan dengan mengklik tulisan  dibagian 

submenu . 

 

2. Kegiatan  

Navigator kegiatan ini berisi daftar kegiatan yang diinput didalam aplikasi 

pelaporan ini. Tampilan awalnya berupa daftar program yang sudah diinput. 

 

Gambar II-8. Daftar Kegiatan. 

 

Jika didalam daftar belum tertera program yang akan dilaporkan silahkan 

menekan tombol , sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut: 
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Gambar II-9. Nama Program yang sudah terisi 

 

Pada formulir nama kegiatan yang diisi antara lain: Nama program, Nomor 

DIPA, tanggal DIPA, dan Tahun DIPA. Setelah selesai mengisi dengan 

sempurna, silahkan tekan tombol . 

Setelah Tombol simpan  ditekan  makan muncul tampilan 

sebagai berikut ini: 

 

Gambar II-10. Daftar Nama Program yang sudah terisi 

 

Kemudian didalam tampilan daftar kegiatan (Gambar II-10), terdapat dua 

fasilitas tombol yakni tombol , dan tombol . Tombol  berfungsi 

untuk mengedit nama program, sementara tombol  berfungsi untuk 

menambah detail kegiatan dari program yang tertera. 

Ketika tombol  di tekan, maka akan muncul jendela daftar nama kegiatan 

yang sudah diinput di dalam aplikasi, jika nama kegiatan belum diinput, 

maka silahkan tekan tombol , yang mana jika tombol tersebut ditekan 

akan muncul tampilan sebagai berikut: 
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Gambar II-11. Jendela Nama Kegiatan 

Silahkan tekan tombol , untuk memilih nama kegiatan yang akan 

diisikan, sehingga akan terlihat jendela pop-up seperti gambar berikut ini: 

 

Gambar II-12. Jendela pop-up Nama Kegiatan 

Untuk memilihnya, silahkan tekan tombol  pada baris nama kegiatan yang 

disediakan. Jika tampilan kurang jelas nama kegiatan pada jendela tersebut, 

anda dapat menggeser scroll-bar pada bagian bawah jendela ke arah kanan, 

sehingga tampilan tulisan terlihat jelas. 

Ketika sudah memilih, maka tampilan akan menjadi sebagai berikut ini: 

 

Gambar II-13. Jendela Nama Kegiatan yang sudah terisi 
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Setelah itu silahkan tekan tombol  untuk menyimpannya. 

Setelah tombol ditekan, maka akan terlihat jendela alert  

seperti gambar berikut ini: 

 

Gambar II-14. Tampilan Alert 

Setelah itu silahkan tekan tombol . Setelah tombol , 

maka akan muncul tampilan sebagai berikut ini: 

 

Gambar II-15. Tampilan daftar nama kegiatan yang sudah terisi 

 

Gambar II-15, merupakan jendela untuk menambah nama kegiatan dari 

program yang tertera. 

Seperti halnya pada Gambar II-10, pada jendela daftar kegiatan ini juga 

terdapat dua tombol yang fungsinya adalah tombol  berfungsi untuk 

mengedit nama kegiatan, sementara tombol  berfungsi untuk menambah 

detail sub kegiatan dari kegiatan yang tertera. 

Ketika tombol  di tekan, maka akan muncul jendela daftar nama sub 

kegiatan seperti yang terlihat pada tampilan gambar sebagai berikut ini: 
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Gambar II-16. jendela daftar nama sub kegiatan 

Untuk mengisi nama sub kegiatan silahkan tekan tombol , yang mana 

jika tombol tersebut ditekan akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Gambar II-17. jendela detail sub kegiatan 

Silahkan isikan form tersebut secara lengkap dan akurat, sehingga akan 

terlihat tampilan sebagai berikut ini: 
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Gambar II-18. jendela detail sub kegiatan yang sudah terisi 

 

Silahkan mengisikan data detail dari sub kegiatan dimulai dari memilih nama 

sub kegiatan dengan menekan tombol drop down ( ), mengisikan nama 

program, jenis program dengan menekan tombol drop down ( ), meilih 

sumber dana dengan menekan tombol drop down ( ), mengisi jumlah 

sasaran disertai dengan memilih satuannya dengan menekan tombol drop 

down ( ), mengisikan jangka waktu total sub kegiatan tersebut disertai 

dengan memilih satuannya dengan menekan tombol drop down ( ), khusu 

untuk Non-APBN, jika lebih dari setahun kegiatan ini silahkan diisikan 

dengan waktu sub kegiatan ke dan disertai dengan memilih satuannya 

dengan menekan tombol drop down ( ), kemudian mengisikan nilai 

nominalnya baik itu Loan/Hibah dan atau APBN dalam nilai rupiah (tulis 

biasa saja tanpa titik misalkan 1 juta diisikan dengan 1000000), 

kemudian diisikan keluaran/output, kemudian isikan volume keluaran/output 

disertai dengan satuannya dengan menekan tombol drop down ( ).  

Jika seluruh data sudah diisikan secara lengkap, silahkan tekan tombol 

, sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut ini: 
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Gambar II-19. Tampilan Alert 

 

Setelah itu silahkan tekan tombol . Catatan untuk mengisi 

data berupa angka baik itu berupa jumlah sasaran maupun nilai 

nominal tidak perlu mengisi fraksi atau tanda koma(,), contohnya 

jika angka 1.000 cukup ditulis 1000. 

Setelah tombol , maka akan muncul tampilan sebagai berikut ini: 

 

 

 

Gambar II-20. Daftar Nama Sub Kegiatan yang sudah terisi 

 

Gambar II-20, menunjukkan daftar atau indeks sub kegiatan. Jendela 

tampilan tersebut terdapat 3 tombol, yakni tombol tombol , dan tombol 

. Tombol   untuk mengedit data sub kegiatan, sementara tombol  

untuk entry data detail target rencana aksi, sementara tombol  berfungsi 

sebagai data detail target realisasi. 

Ketika tombol  ditekan, maka akan muncul jendela sebagai berikut: 
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Gambar II-21. Daftar target rencana aksi berdasarkan satuan waktu bulan 

 

Untuk mengisi target rencana aksi, silahkan tekan tombol , yang mana 

jika tombol tersebut ditekan akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

 

Gambar II-22. Target rencana aksi berdasarkan satuan waktu bulan 

Setelah tampilan diatas terbuka, silahkan isikan form tersebut secara 

lengkap dan akurat, sehingga akan terlihat tampilan sebagai berikut ini: 
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Gambar II-23. Target rencana aksi berdasarkan satuan waktu bulan yang 

sudah terisi 

 

Jika seluruh data sudah diisikan secara lengkap, silahkan tekan tombol 

, sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut ini: 

 

 

Gambar II-24. Tampilan Alert 

 

Setelah itu silahkan tekan tombol . Setelah tombol  

ditekan, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini: 

 

Gambar II-25. Daftar indeks detail rencana aksi berdasarkan bulan 
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Setelah selesai mengisikan data detail rencana aksi berdasarkan bulan, 

silahkan tekan tombol , untuk mengisi data target realisasinya. 

Setelah tombol  ditekan maka akan muncul tampilan seperti Gambar 

II-20. 

Untuk data detail target realisasi silahkan tekan tombol , maka akan 

terlihat tampilan daftar atau indeks target realisasi berdasarkan bulan seperti 

yang terlihat pada gambar berikut ini: 

 

Gambar II-26. Daftar detail target realisasi berdasarkan bulan 

 

Untuk mengisi target realisasi, silahkan tekan tombol , yang mana jika 

tombol tersebut ditekan akan muncul tampilan sebagai berikut: 

 

Gambar II-27. Detail target realisasi berdasarkan bulan 

Setelah tampilan diatas terbuka, silahkan isikan form tersebut secara 

lengkap dan akurat, sehingga akan terlihat tampilan sebagai berikut ini: 
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Gambar II-28. Detail target realisasi berdasarkan bulan yang sudah terisi. 

 

Jika seluruh data sudah diisikan secara lengkap, silahkan tekan tombol 

, sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut ini: 

 

 

Gambar II-29. Tampilan Alert 

 

Setelah itu silahkan tekan tombol . Setelah tombol  

ditekan, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini: 

 

Gambar II-30. Daftar detail target realisasi berdasarkan bulan yang sudah 

terisi 
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Pada tampilan Gambar II-30 diatas, terlihat dua tombol yakni, Tombol   

untuk mengedit data detail target realisasi, sementara tombol  untuk 

entry data masalah yang dihadapi pada bulan tersebut. Silahkan tekan 

tombol , sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut ini: 

 

Gambar II-31. Daftar detail masalah/kendala yang dihadapi 

 

Untuk mengisi masalah/kendala yang dihadapi, silahkan tekan tombol , 

yang mana jika tombol tersebut ditekan akan muncul tampilan sebagai 

berikut: 

 

Gambar II-32. Formulir detail masalah/kendala yang dihadapi 

 

Setelah tampilan diatas terbuka, silahkan isikan form tersebut secara 

lengkap dan akurat, sehingga akan terlihat tampilan sebagai berikut ini: 
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Gambar II-33. Formulir detail masalah/kendala yang dihadapi sudah terisi 

 

Jika seluruh data sudah diisikan secara lengkap, silahkan tekan tombol 

, sehingga akan muncul tampilan sebagai berikut ini: 

 

 

Gambar II-34. Tampilan Alert 

 

Setelah itu silahkan tekan tombol . Setelah tombol  

ditekan, maka akan muncul tampilan seperti berikut ini: 

 

Gambar II-35. Daftar detail masalah/kendala yang dihadapi sudah terisi 
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II.1.3. Cetak  

Navigator cetak berisi dua subnavigator, yakni Kegiatan, target dan realisasi. 

1. Kegiatan. 

Sub navigator kegiatan berisi laporan kegiatan yang sudah tertera didalam 

database secara garis besar. Pada halaman ini laporan tersebut berisi antara 

lain: Nama program/kegiatan/subkegiatan, prioritas, sumber dana, waktu 

kegiatan, sasaran, output, dan nilai total secara nominal. 

 

Gambar II-36. Halaman Laporan Kegiatan 

Untuk melihat hasilnya, maka silahkan tekan tombol  pada baris Nomor 

Dipa untuk memasukkan nomor DIPA terlebih dahulu, sehingga akan muncul 

jendela pop-up daftar nomor DIPA, seperti tampilan berikut ini: 

 

Gambar II-37. Daftar Nomor DIPA 
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Untuk memilihnya, silahkan tekan tombol  pada baris nomor DIPA yang 

disediakan. Jika tampilan kurang jelas pada jendela tersebut, anda dapat 

menggeser scroll-bar pada bagian bawah jendela ke arah kanan, sehingga 

tampilan tulisan terlihat jelas. 

Ketika sudah memilih, maka tampilan akan menjadi sebagai berikut ini: 

 

Gambar II-38. Halaman Laporan Kegiatan dengan Nomor DIPA yang terisi 

 

Untuk melihat secara langsung anda dapat menekan tombol , 

ketika tombol ini ditekan, maka akan muncul tampilan sebagai 

berikut ini: 

 

Gambar II-39. Hasil Halaman Laporan Kegiatan  
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Pada halaman ini terdapat fasilitas untuk mencetak laporan dalam bentuk 

spreadset atau excel dengan menekan tombol . Ketika tombol 

ditekan maka akan muncul jendela pop-up sebagai berikut ini: 

 

Gambar II-40. Jendela pilihan untuk membuka atau menyimpan file laporan 

dalam bentuk spreadsheet 

 

2. Target dan Realisasi. 

Sub navigator target dan realisasi, berisi laporan 

program/kegiatan/subkegiatan, berdasarkan sasaran dan realisasi menurut 

periode waktu yang ingin di lihat. Ketika Tombol  ditekan, maka 

akan muncul tampilan sebagai berikut ini: 

 

Gambar II-40. Jendela Laporan Target dan Realisasi 
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Untuk melihat hasilnya, maka silahkan tekan tombol  pada baris Nomor 

Dipa untuk memasukkan nomor DIPA terlebih dahulu, sehingga akan muncul 

jendela pop-up daftar nomor DIPA, seperti tampilan berikut ini: 

 

Gambar II-41. Daftar Nomor DIPA 

 

Untuk memilihnya, silahkan tekan tombol  pada baris nomor DIPA yang 

disediakan. Jika tampilan kurang jelas pada jendela tersebut, anda dapat 

menggeser scroll-bar pada bagian bawah jendela ke arah kanan, sehingga 

tampilan tulisan terlihat jelas. Kemudian Anda juga bias melihat laporan 

tersebut dalam kurun waktu bulan tertentu misalkan dari bulan januari 

sampai dengan bulan maret maka pada bagian Laporan bulan, silahkan 

masukkan nilai bulan yang akan dicari dalam kurun tertentu tersebut. Untuk 

melihat hasilnya silahkan tekan tombol , ketika tombol 

ini ditekan, maka akan muncul tampilan sebagai berikut ini: 

 

Gambar II-42. Halaman Laporan Target dan Realisasi. 
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Pada halaman ini terdapat fasilitas untuk mencetak laporan dalam bentuk 

spreadset atau excel dengan menekan tombol . Ketika tombol 

ditekan maka akan muncul jendela pop-up sebagai berikut ini: 

 

Gambar II-43. Jendela pilihan untuk membuka atau menyimpan file laporan 

dalam bentuk spreadsheet 

 

II.1.4. Keluar Aplikasi. 

Pada navigator ini adalah fasilitas untuk keluar atau menutup aplikasi simali. 
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BAB III 

PENUTUP 

 

Demikianlah Buku User Manual ini disusun oleh Tim Bagian Perencanaan dan Sistem 

Informasi agar para pengguna aplikasi yang sedang dibangun dan dikembangkan oleh 

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi dapat menggunakannya dengan baik dan lebih 

user friendly, sehingga tidak ada lagi kesulitan dalam  proses pelaporan setiap kegiatan. 

Namun patut disadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurang dalam rangka 

pengembangan aplikasi berbasis web ini. Bilamana anda mengalami kesulitan dalam 

penggunaan aplikasi ini dapat menghubungi help desk sebagai berikut ini: 

Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi 

Gedung EMIS Lantai 3 

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta 

Telepon 021-34833235. 

 




