
Modul User 

Pada modul User ini akan dijelaskan mengenai struktur menu dan tata cara penggunaan aplikasi 

e-Hibahbansos bagi User. 

1. Struktur Menu 

Adapun struktur menu pada aplikasi E-Bansos adalah sebagai berikut: 

1. Home; 

2. Proposal; 

3. Tentang; 

4. Peraturan; 

5. Pengumuman; 

6. Profile 

Penjelasan mengenai isi dan cara pengelolaan/pemakaian struktur menu ini akan dijelaskan pada 

Bab Tata Cara Penggunaan. 

2.Tata Cara Penggunaan 

Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tata cara mengelola/memakai aplikasi e-Hibahbansos 

untuk User. 

2.1 Register 

Fitur register ini ditunjukkan untuk pembuatan ud baru bagi user yang belum mendapatkan id. 

Langkah-langkah dalam melakukan proses registrasi adalag sebagai berikut: 

1. Bukalah aplikasi E-Bansos melalui web browser dengan alamat url sebagai berikut 

: http://ehibahbansos.bantenprov.go.id 

2. Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol GO pada browser. 

3. Akan muncul tampilan halaman depan aplikasi E-Hibahbansos sebagai berikut: 

http://ehibahbansos.bantenprov.go.id/


 

 

4. Klik tulisan ACCOUNT sehingga akan menampilkan pilihan seperti pada gambar dibawah 

ini: 

 

 

5. Untuk melakukan registrasi user baru kli REGISTER pada pilihan yang disediakan 

sehingga akan menampilkan form registrasi pada aplikasi satulogin.bantenprov.go.id 

seperti pada gambar dibawah ini: 



 

 

 

6. Isi data pada form registrasi yang t6elah disediakan dan klik pada kota captcha yang 

telah disediakan dan kli REGISTRASI untuk pembuatan id baru. 

2.1 Login 

Fitur login ditunjukan untuk tahap otorisasi akses kedalam aplikasi e-Hibahbansos. Langkah-

langkah proses login adalah sebagai berikut: 

1. Klik tulisan ACCOUNT pada menu dibagian atas aplikasi, sehingga akan menampilkan 

pilihan login seperti pada gambar dibawar ini: 

 

 

2. Untuk masuk sebagai User klik LOGIN sehingga akan menampilkan form login pada 

aplikasi satulogin.bantenprov.go.id seperti pada gambar dibawah ini: 



 

 

3. Masukan Email/NIP/NIK dan password sesuai dengan data User lalu klik Login untuk 

kembali kedalam aplikasi e-hibahbansos dengan otorisasi sebagai User. Apabila sukses 

melakukan login maka akan muncul tampilan home aplikasi e-Hibahbansos seperti pada 

gambar dibawah ini: 

 

 

 

 



2.2 Proposal 

Menu Proposal ini ditunjukan untuk menampilkan data-data proposal yang terdapat pada 

aplikasi dan membuat proposal baru bagi user, untuk mengelola menu Proposal ini dapat 

dilakukan langkah-langkah berikut ini: 

a. Klik menu Proposal pada list menu bagian atas aplikasi, sehingga akan menampilkan tampilan 

seperti pada dibawah ini: 

 
 

b. Untuk menambahkan proposal klik tombol “+CREATE PROPOSAL” yang terletak diatas tombol 

filter data yang berlogo kaca pembesar, sehingga akan menampilkan form create proposal 

seperti pada gambar dibawah ini: 

 



 

c. Isi form dengan data yang akan diinput sesuai dengan field yang tersedia, klik SIMPAN untuk 

menyimpan data kedalam database aplikasi atau RELOAD untuk menghapus semua data yg telah 

diinput atau BACK untuk kembali pada menu proposal tanpa menyimpan data. 

d. Untuk melihat data proposal yang telah dibuat oleh user klik “PROPOSAL SAYA” pada sebelah 

kanan tombol +CREATE PROPOSAL, sehingga akan menampilkan tabel proposal yang telah dibuat 

oleh User seperti pada gambar dibawah ini: 

 
 

e. Untuk memfilter pencarian dapat dilakukan dengan memilih pada list pilihan filter yang terletak 

pada bagian atas tabel lalu klik icon kaca pembesar untuk melakukan pemfilteran data. 

Pemfilteran Proposal ini dapat dilakukan dengan memfilter Judul Proposal, Jenis, Tahun 

Anggaran, OPD dan Tahapan proposal. 

f. Untuk melihat detail proposal dapat dilakukan dengan mengklik tombol show pada kolom action 

pada baris proposal yang akan dilihat detailnya, sehingga akan menampilkan detail proposal 

seperti pada tampilan dibawah ini: 



 
 

g. Pada tampilan detail proposal ini User dapar melihat detail proposal serta Tahapan Daftar, OPD, 

dan Tanggal Masuk LPJ dari proposal tersebut. 

2.3 Tentang 

Menu Tentang ini dapat diakses dengan mengklik TENTANG pada list menu yang terletak pada 

bagian atas aplikasi. Pada menu Tentang ini User dapat melihat penjelasan pada aplikasi e-

Hibahbansos serta tahapan-tahapan yang terdapat pada aplikasi e-Hibahbansos seperti yang 

ditunjukkan pada tampilan dibawah ini: 

 



 

 

2.4Peraturan 

Menu peraturan ini ditunjukan sebagai landasan hukum pada apilkasi e-Hibahbansos. Menu 

Peraturan ini dapat diakses dengan mengklik PERATURAN pada list menu di bagian atas aplikasi 

sehingga akan menampilkan tampilan seperti dibawah ini: 

 

 



2.5 Pengumuman 

Menu Pengumuman ini ditunjukan sebagai tempat pemberian informasi mengenai hal-hal yang 

terkait dengan aplikasi e-Hibahbansos. Menu pengumuman ini dapat diakses dengan mengklik 

PENGUMUMAN pada list menu yang terdapat pada bagian atas aplikasi, sehingga akan 

menampilkan tampilan dibawah ini: 

 

 

2.6 Profile 

Menu Profile ini ditampilkan dengan nama User, pada menu ini User dapat mengakses beberapa 

submenu. Untuk mengelola menu ini User dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut: 

a. Dashboard 

Submenu Dashboard ini ditunjukkan untuk kembali ke halaman Home aplikasi e-

Hibahbansos 

b. My Profile 

Submenu ini ditunjukkan untuk mengelola Profile User. Untuk mengelola submenu ini 

dapat dilakukan dengan langkah-langkah berikut ini: 

1) Klik MY PROFILE pada list submenu profile, sehingga akan menampilkan tampilan 

berikut ini: 



 
 

2) Untuk merubah data User, dapat dilakukan dengan mengklik tombol EDIT 

sehingga akan menampilkan tampilan seperti dibawah ini: 

 
 

3) Pada tampilan Edit My Profile ini terdapat dua tabel yaitu tabel Account dan tabel 

Biodata. Untuk merubah data, ganti data yang akan diganti dengan data yang 

baru lalu klik SAVE untuk menyimpan perubahan data kedalam database aplikasi. 

c. Logout 

Submenu Logout ini ditunjukkan untuk mengeluarkan akun User dari aplikasi. 


