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USER MANUAL 
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Untuk pertama kali menjalankan Aplikasi E-Monev, user dapat mengakses 

sistem tersebut dengan menggunakan browser yang ada di PC/Laptop, setelah 

membuka browser ketik alamat URL https://emonev.e-vanxpress.com/. Maka akan mucul 

tampilan sesperti gambar berikut ini: 

 

 

Gambar 1. Tampilan Login 

 

Setelah itu user klik tombol Login E-monev, maka akan muncul tampilan login E-

Monev seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 

 

 

Gambar 2. Tampilan Login 

 
 

https://emonev.e-vanxpress.com/


 
Masukan nama username dan password yang telah diberikan oleh admin untuk 

bisa masuk ke dalam sistem basis data E-Monev. Apabila login berhasil maka user akan 

masuk ke sIstem basis data, seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 

Gambar 3. Tampilan Dashboard 

 

1. Home/Dashboard 

Pada Gambar 3 terlihat tampilan awal sistem, dalam tampilan utama terdapat lima 

menu yaitu, Home, Master Data, Proses Data, Pengaturan, dan Pelaporan,  

Pada Home/Dashboard user dapat melakukan perubahan password dan logout, user 

juga dapat melihat hasil Data Nilai setiap PTSP dan Grafik Pengajuan Perizinan & Non 

Perizinan pertahunnya, Untuk melihat lebih detail user dapat Klik menu Info, maka akan muncul 

hasil seperti ini: 

 

 

Gambar 4. Home/Dashboard 

 

 



Di dalamnya terdapat beberapa hasil PTSP sesuai dengan nama Provinsi, Kab/Kota 

yang user pilih, diantaranya: 

a. Kelembagaan PTSP 

b. Maklumat Pelayanan Publik 

c. Pendelegasian 

d. Sarana dan Prasarana 

e. SOP 

f. Total, Qty dan Rata-rata 

 

2. Master Data 

Menu Master Data user dapat menginput data-data yang diperlukan dalam aplikasi E-

Monev, dalam menu Master Data terdapat 10 sub-menu yaitu Data Wilayah, Data Indikator, 

Data Sub Indikator, Data Bobot, Data PTSP, Data Berita, Data UU, Data Kontak, Data 

Sektor Industri dan Data Sub Sektor Industri. 

 

Gambar 5. Mater Data 

❖ Data Wilayah 

Dalam sub-menu ini user dapat menambahkan dan mengurangi nama serta kode setiap 

Propinsi dan Kabupaten/Kota, klik tombol +/- untuk menambahkan/menghapus, seperti 

gambar dibawah ini: 

 

Gambar 6. Data Wilayah 



 

User dapat klik nama dari Propinsi dan Kabupaten/Kota, untuk dapat mengubah 

nama/kode dari propinsi dan Kabupaten/Kota, seperti pada gambar dibawah:  

 

 

Gambar 7. Form Ubah Kab/Kota 

 

❖ Data Indikator 

Sub-menu ini untuk menambahkan data indikator apa saja yang akan diinput ke dalam 

sistem, data indikator ini nantinya akan digunakan di dalam proses penginputan data 

dalam sub-indikator, user dapat klik sub-menu Data Indikator, maka akan tampil form 

seperti dibawah ini: 

 

 

Gambar 8. Data Indikator 

 

Untuk edit data user dapat klik tombol Edit untuk melakukan perubahan dari Indikator 

yang sudah ada dan untuk menghapus data Indikator klik tombol Delete. Klik tombol 

 untuk menambahkan data indikator, maka akan muncul form seperti ini: 



 

Gambar 9. Form Tambah Indikator 

 

❖ Data Sub Indikator 

Dalam sub-menu ini user dapat melengkapi data sesuai dengan data Indikator yang 

sudah diinput di dalam menu Indikator, klik menu Sub Indikator maka akan tampil 

seperti ini: 

 

 

Gambar 10. Master Subindikator 

 

Klik tombol Edit untuk melakukan perubahan dari sub-indikator yang sudah ada dan 

untuk menghapus data Indikator klik tombol Delete. 

Klik tombol  untuk menambahakan data sub-indikator, maka akan muncul form 

seperti ini : 

 

 

Gambar 11. Form Tambah Subindikator 



❖ Data Bobot 

Sub-menu ini user dapat melihat dan menginput apakah kelengkapan data dari masing-

masing daerah sudah sesuai atau tidak, klik menu Data Bobot maka akan tampil 

seperti ini: 

 

Gambar 12. Master Bobot 

 

Klik tombol Edit untuk melakukan perubahan dari data bobot yang sudah ada dan untuk 

menghapus data Indikator klik tombol Delete. 

Klik tombol  untuk input Data Bobot, maka akan muncul form seperti ini: 

 

 

Gambar 13. Form Tambah Bobot 

 

❖ Data PTSP 

Dalam sub-menu ini user dapat menginput nama dan data dari masing-masing PTSP 

serta data diri dari Kadis masing-masing PTSP, klik menu Data PTSP maka akan tampil 

seperti ini: 

 

 

Gambar 14. Master PTSP 



Klik tombol Edit untuk melakukan perubahan dari data PTSP yang sudah ada dan untuk 

menghapus data subindikator klik tombol Delete. 

Klik tombol  untuk menambahakan data PTSP, maka akan muncul Form 

seperti ini: 

 

 

Gambar 15. Form Tambah PTSP 

 

 

❖ Data Berita 

Dalam sub-menu ini user menginput berita yang terjadi di suatu Prov, Kab/Kota, klik 

menu Data Berita maka akan tampil seperti ini: 

 

 Gambar 16. Master Berita 

 

 Klik tombol Edit untuk melakukan perubahan dari berita yang sudah ada dan 

untuk menghapus data berita yang surah terinput klik tombol Delete. 



Klik tombol  untuk menambahakan data Berita, dalam menu tambah user 

dapat input Judul Berita, Isi dari Berita tersebut dan juga dapat upload foto sesuai 

dengan berita yang diinput, setelah semua ter input klik tombol Tambah, berikut gambar 

Form Tambah Berita : 

   

Gambar 17. Form Tambah Berita 

 

❖ Data UU 

Dalam sub-menu untuk menginput perundang-undangan , klik menu Data UU maka 

akan muncul tampilan seperti ini: 

 

     Gambar 18. Master UU 

Klik tombol Edit untuk melakukan perubahan dari data UU yang sudah ada dan untuk 

menghapus data subindikator klik tombol Delete. 



Klik tombol  untuk menambahkan data UU yang baru, isi Nomor UU, tahun 

terbit UU beserta Keterangan UU tersebut, dan upload file UU, berikut gambar Form 

Tambah UU seperti ini: 

      

Gambar 19. Form Tambah UU 

 

❖     Data Kontak 

Dalam sub-menu data kontak user dapat menginput/melihat kontak dan Alamat kantor, 

untuk menginput Data Kontak/ Alamat baru user dapat Klik File, pilih New Documen, 

maka akan muncul kolom kontak yang baru, lalu klik ubah, berikut gambar data kontak 

sekaligus form untuk mengisi kontak :  

 

      

Gambar 20. Form Data Kontak 

  

 

 

 

 

 



❖      Data Sektor Industri 

Dalam sub-menu ini ada beberapa Nama-nama setiap Sektor Industri yang sudah di 

input, nantinya nama-nama sektor industri ini digunakan untuk melengkapi Laporan 

Pengajuan, berikut gambar Data Sektor Industri dibawah ini : 

      

Gambar 21. Master Sektor Industrial 

 

❖      Data Sub Sektor Industri 

Dalam sub-menu ini ada beberapa Nama-nama setiap Sub Sektor Industri yang sudah 

di input, nantinya nama-nama Sub sektor industri ini digunakan untuk melengkapi 

Laporan Pengajuan, berikut gambar Data Sub Sektor Industri dibawah ini : 

 

Gambar 22. Master Sub Sektor Industrial 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

3. Proses Data 

Dalam menu proses data user dapat memproses data-data yang sudah terinput dalam 

sub-menu dengan indikator-indikator, dalam menu Proses Data terdapat 4 sub-menu 

yaitu Indikator Bobot, Indikator Progress dan Indikator Penilaian, Pengajuan 

.    

Gambar 23. Proses Data 

 

❖ Indikator Bobot 

Dalam sub-menu ini user dapat menginput data indikator yang memiliki nilai bobot. Klik 

sub-menu Indikator Bobot, maka akan tampil sperti ini: 

 

 

Gambar 24. Indikator Bobot 

 

Klik tombol Proses untuk memproses data indikator bobot yang sudah diinput dan 

untuk menghapus data indikator bobot klik tombol Delete. 

Klik tombol  untuk menambahkan data indikator bobot, dalam form indikator 

bobot user memerlukan penambahan data seperti Tahun dan Nama Indikator seperti 

pada gambar dibawah ini: 

 



 

Gambar 25. Indikator Bobot 

 

❖ Indikator Progress 

Pada sub-menu Indikator Progress user dapat menginput data Tahun, Nama Indikator 

serta Nama PTSP, untuk menginput data tersebut user dapat klik tombol   

maka akan muncul form seperti pada gambar di bawah ini: 

 

 

Gambar 26. Form Indikator Progress 

Setelah semua lengkap maka akan mendapatkan hasil seperti gambar ini : 

 

 

Gambar 27. Indikator Progress 

 

Setelah kolom lengkap, user klik tombot Proses, maka akan muncul form seperti di 

bawah ini, setelah itu lengkapi data dan klik tombol . 

 



 

Gambar 28. Form Indikator Progress 

 

❖ Indikator Penilaian 

Sub-menu Indikator penilaian berfungsi untuk memberikan penilaian setiap indikator 

yang sudah diinput, klik tombol Penilaian untuk dapat memberikan penilaian terhadap 

masing-masing indikator dari setiap PTSP, seperti pada gambar ini: 

 

 

Gambar 29. Indikator Penilaian 

❖         Pengajuan  

Dalam Sub-menu Pengajuan user dapat menginput pengajuan Sektor Industri dan Sub-

Sektor Industri dari masing-masing PTSP, seperti pada gambar ini : 

    Gambar 30. Pengajuan 



Klik tombol  untuk menambahkan Pengajuan, maka akan muncul form 

pengajuan seperti dibawah ini :  

    Gambar 31. Tambah Pengajuan 

 

Dalam form pengajuan user dapat memilih jenis pengajuan, tanggal pengajuan serta 

memilih sektor industri dan sub sektor industri, isi kolom jumlah pengajuan sesuai 

dengan banyaknya sektor yang akan di ajukan, lalu klik tambah. 

Sektor industri PTSP yang akan di input harus berkaitan dengan nama-nama sektor 

industri dan sub sektor industri yang sudah tertera. 

 

4. Pengaturan 

Menu Pengaturan ini berfungsi untuk menginput dan mengelola akun, password user 

yang dilengkapi dengan data diri masing-masing user, dalam menu Pengaturan terdapat 4 sub-

menu diantaranya Data Group, Data User, Ubah Password dan Validasi User. 

 

 

Gambar 32. Pengaturan 

 

❖ Data Group 

Pada menu data group user dapat membuat kode serta nama group, yang nantinya 

dapat berfungsi dalam pelengkapan Data User. 

 



 

Gambar 33. Master Group 

 

Klik tombol Edit untuk melakukan perubahan dari data group yang sudah ada dan untuk 

menghapus data sub-indikator klik tombol Delete. 

Klik tombol  untuk menambahakan data group, maka akan muncul Form 

seperti ini: 

 

 

Gambar 34. Form Tambah Group 

 

❖ Data User 

Sub-menu ini berfungsi untuk mengelola data diri user/admin dari masing-masing 

PTSP, klik sub-menu Data User maka akan tampil seperti ini: 

 

 

Gambar 35. Data User 

 

Klik tombol Edit untuk melakukan perubahan dari data group yang sudah ada dan untuk 

menghapus data subindikator klik tombol Delete. 

Klik tombol  untuk menambahakan data user, dalam form data user diminta 

untuk melengkapi data diri dari user/admin, dimulai dari user id, nama, email serta nama 

PTSP, masing-masing user dikelompokan dalam masing-masing group yang sudah 

diinput dalam data group tadi, seperti gambar berikut ini: 



 

 

Gambar 36. Form Tambah User 

 

❖ Ubah Password 

Sub-menu ini berfungsi untuk merubah password dari akun admin E-Monev, klik menu 

Ubah Password maka akan tampil seperti ini: 

 

 

Gambar 37. Ubah Sandi 

 

❖ Validasi User 

Sub-menu ini berfungsi untuk mengcross check akun user yang diinput, apabila sudah 

tervalidasi menandakan bahwa akun user tersebut dapat dibuktikan keaslian 

identitasnya, klik menu Ubah Password maka akan tampil seperti ini: 

 

 

Gambar 38. Master User 

 

 

 

 

 

 

 



5. Pelaporan 

Dalam menu pelaporan user dapat menarik hasil dari data yang sudah diinput dalam 

menu-menu sebelumnya. Dalam menu pelaporan ada 2 sub-menu yaitu Laporan Bobot, 

Laporan PTSP, Laporan Pengajuan Perizinan, Laporan Pengajuan Non Perizinan, 

Laporan Pengajuan Per Sektor Industri. 

 

Gambar 39. Pelaporan 

 

 

 

 

❖ Laporan Bobot 

Sub-menu ini merupakan hasil pengelolaan data nilai bobot dari masing-masing PTSP 

sesuai dengan nilai bobot yang sudah diinput, dalam gambar di bawah ini tercantum 

Laporan bobot dengan periode tahun. 

 

  

Gambar 40. Laporan Bobot 

 



 Untuk melihat Laporan bobot, isi periode dari tahun dan sampai tahun berapa, pilih 

nama propinsi, lalu klik Tampilkan, maka akan muncul data Laporan Bobot sesuai 

dengan periode dan propinsi yang dipilih,  seperti di Gambar 41 dibawah ini, untuk 

ekspor data user dapat memilih di ekspor ke Excel atau PDF. 

 

Gambar 41. Laporan Bobot 

 

❖ Laporan PTSP 

Laporan PTSP ini merupakan laporan akhir dari setiap data yang diinput, laporan PTSP 

ini mengakumulasikan bobot serta nilai dari setiap indikator dan sub-indikator yang 

sudah di input sesuai masing-masing PTSP, seperti pada gambar dibawah ini: 

 

 

Gambar 42. Laporan PTSP 

 

 Untuk melihat Laporan PTSP, isi tahun berapa laporan yang ingin dilihat, pilih 

namaPTSP, lalu klik (search), maka akan muncul data Laporan PTSP 

sesuai dengan tahun dan PTSP yang dipilih,  seperti di Gambar 43 dibawah ini, untuk 

ekspor data user dapat memilih di ekspor ke Excel atau PDF. 

 



    

Gambar 43. Laporan PTSP 

 

❖ Laporan Perizinan 

Laporan Perizinan ini merupakan laporan akhir dari setiap sektor dengan jenis 

pengajuan perizinan yang sudah di input, laporan Perizinan ini mengakumulasikan dari 

setiap sektor yang memiliki jenis pengajuan perizinan. 

 

Gambar 44. Laporan Pengajuan Perizinan 

 

Untuk melihat Laporan Pengajuan Perizinan, isi periode dari tahun dan sampai tahun 

berapa, pilih nama propinsi, lalu klik Tampilkan, maka akan muncul data Laporan 

Pengajuan Perizinan sesuai dengan periode dan propinsi yang dipilih,  seperti di 

Gambar 45 dibawah ini, untuk ekspor data user dapat memilih di ekspor ke Excel atau 

PDF. 

    

Gambar 45. Laporan Pengajuan Perizinan 



 

❖      Laporan Non Perizinan 

Laporan Non Perizinan ini merupakan laporan akhir dari setiap sektor dengan jenis 

pengajuan non perizinan yang sudah di input, laporan Non Perizinan ini 

mengakumulasikan dari setiap sektor yang memiliki jenis pengajuan non perizinan. 

 

 

Gambar 46. Laporan Pengajuan  Non Perizinan 

 

Untuk melihat Laporan Pengajuan Non Perizinan, isi periode dari tahun dan sampai 

tahun berapa, pilih nama propinsi, lalu klik Tampilkan, maka akan muncul data Laporan 

Pengajuan Non Perizinan sesuai dengan periode dan propinsi yang dipilih, seperti di 

Gambar 47 dibawah ini, untuk ekspor data user dapat memilih di ekspor ke Excel atau 

PDF. 

 

Gambar 47. Laporan Pengajuan Non Perizinan 

 

 

 

 

 

 

 



❖      Laporan Per Sektor 

Laporan Per Sektor ini merupakan laporan setiap sektor dari setiap Propinsi yang di 

sudah di input sebelumnya. 

 

Gambar 48. Laporan Pengajuan Per Sektor 

 

Untuk melihat Laporan Per Sektor, isi periode dari tahun dan sampai tahun berapa, pilih 

nama Sektor yang ingin di lihat laporannya, lalu pilih nama propinsi, lalu klik Tampilkan, 

maka akan muncul data Laporan Per Sektor sesuai dengan periode, nama sektor dan 

propinsi yang dipilih, seperti di Gambar 49 dibawah ini, untuk ekspor data user dapat 

memilih di ekspor ke Excel atau PDF. 

 

Gambar 49. Laporan Pengajuan Per Sektor 

 

 

 

 

 

 

 


