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PANDUAN PENGGUNA APLIKASI SIMONAS 

(SISTEM INFORMASI MONITORING NARAPIDANA ASIMILASI DAN INTEGRASI) 

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

 

 

1. PENDAHULUAN 

Perkembangan teknologi  Informasi (TI) saat ini sudah menjadi kebutuhan yang sangat 

penting bagi hampir semua organisasi perusahaan baik pemerintahan maupun swasta sebagai 

penunjang dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses kinerja. Guna mencapai hal 

tersebut diperlukan suatu pengelolaan teknologi informasi yang baik dan benar, sehingga 

keberadaan teknologi informasi dirasakan kegunaannya oleh organisasi. 

Penerapan teknologi informasi sebagai instrumen pendukung dalam proses administrasi 

serta penyediaan informasi yang berguna bagi seluruh kalangan dapat meningkatkan kinerja 

pemerintahan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini untuk 

memastikan penggunaan teknologi informasi yang benar-benar dapat mendukung tujuan 

penyelenggaraan pemerintahan sekaligus dengan memperhatikan efisiensi penggunaan  sumber  

daya dan pengelolaan resiko yang merupakan dasar dibutuhkannya tata kelola teknologi 

informasi. 

Dengan diterbitkannya Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan  

Informasi Publik dan aturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010, 

maka badan publik dituntut untuk membuka informasi publik dengan tata aturan tertentu yang 

telah ditetapkan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Kantor Wilayah Kementerian 

Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dalam hal ini Divisi Pemasyarakatan sebagai 

instansi pembina teknis Unit Pelaksana Teknis Pemasyakaratan berkewajiban untuk membuka 

seluas-luasnya informasi kepada masyarakat luas.  

Untuk memberikan layanan publik yang cepat, murah dan terjangkau maka diperlukan 

sebuah sistem informasi yang dapat mendukung pelayanan yang cepat, murah dan terjangkau 

dengan pengelolaan atau pengoperasian yang mudah baik secara internal oleh sumber daya 

manusia di Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Daerah 

Istimewa Yogyakarta maupun secara eksternal oleh masyarakat umum. 

SISTEM INFORMASI MONITORING NARAPIDANA ASIMILASI DAN INTEGRASI 

(SIMONAS) merupakan aplikasi berbasis web yang dikembangkan oleh Divisi Pemasyarakatan 

Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Daerah Istimewa Yogyakarta berupa 

penyediaan informasi pelaksanaan pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka 

reintegrasi sosial Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang terintegrasi antara Kantor Wilayah, 

Balai Pemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat.  
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2. STRUKTUR APLIKASI SIMONAS 

Aplikasi SIMONAS terdiri dari 2 bagian halaman sebagai berikut : 

a. Halaman Pengunjung; 

b. Halaman Operator. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1. Struktur aplikasi SIMONAS 

 

 Halaman Pengunjung 

Merupakan halaman bagi pengunjung aplikasi SIMONAS yang berisi fitur  pedoman, 

mekanisme kerjasama, visualisasi data Pembimbing Kemasyarakatan, Kelompok 

Masyarakat dan Bimbingan Kegiatan, dan kontak kami. 

 Halaman Operator 

Merupakan halaman bagi operator aplikasi SIMONAS yaitu Kepala Balai 

Pemasyarakatan, Pembimbing Kemasyarakatan dan Kelompok Masyarakat yang berisi 

fitur dashboard data, data klien, form monev PK, form monev pokmas, dan cetak laporan 

dimana masing-masing fitur akan ditampilkan sesuai tingkatan atau level operator. 

 

3. PETUNJUK PENGGUNAAN 

3.1 Akses aplikasi SIMONAS 

Tahapan untuk mengakses aplikasi SIMONAS adalah sebagai berikut : 

a. Buka browser mozilla firefox atau google chrome di PC, Laptop, atau smartphone; 

b. Untuk pengunjung, ketikkan alamat : https://SIMONAS.my.id/simonas dan akan tampil 

halaman pengunjung; 

c. Untuk operator, ketikkan alamat : https://SIMONAS.my.id/simonas dan kemudian klik 

login dan akan tampil fitur login. 
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  Pengunjung 

Operator 

https://sipasta.my.id/simonas
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3.2 Halaman Pengunjung aplikasi SIMONAS 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Halaman pengunjung 

 

Halaman diatas adalah halaman pertama yang kita lihat pada saat membuka aplikasi SIMONAS, 

dan terdiri dari beberapa fitur, sebagai berikut :  

1. Fitur “PEDOMAN” menampilkan halaman pedoman yang menampilkan informasi tentang 

pedoman monitoring dan evaluasi. Pengunjung bisa mengunduh file pedoman monitoring 

evaluasi secara lengkap; 

2. Fitur “KERJASAMA” menampilkan halaman kerjasama yang menampilkan informasi 

mengenai mekanisme kerjasama antara Balai Pemasyarakatan dengan Kelompok 

Masyarakat. Pengunjung bisa mengunduh file mekanisme kerjasama secara lengkap; 

3. Fitur “DATA” menampilkan halaman visualisasi data tentang jumlah Pembimbing 

Kemasyarakatan, data tentang jumlah kegiatan Kelompok Masyarakat yaang telah 

dilaksanakan dan data tentang bimbingan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Balai 

Pemasyarakatan secara periodik per bulan dan pertahun; 

4. Fitur “PANDUAN” menampilkan halaman panduan bagi operator aplikasi SIMONAS. Panduan 

secara lengkap bisa diunduh oleh operator yang telah terdaftar dalam aplikasi; 

5. Fitur “KONTAK” menampilkan halaman kontak yang dapat dihubungi jika membutuhkan 

informasi lebih lanjut; 

6. Fitur “LOGIN” menampilkan halaman login bagi operator untuk mengakses aplikasi dengan 

username dan password yang telah terdaftar. 
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3.3 Halaman Operator aplikasi SIMONAS 

Prosedur pengoperasian aplikasi SIMONAS pada halaman operator sebagai berikut : 

1. Setelah klik login, akan tampil halaman login; 

2. Masukkan username dan password yang sebelumnya sudah di daftarkan; dan klik 

“login”; 

 

 

Gambar 3. login operator 

 

3. Jika username dan password yang dimasukkan salah atau belum terdaftar, maka 

muncul notifikasi “login gagal”; 

 

 

Gambar 4. login gagal 

 

4. Jika username dan password benar, akan masuk ke halaman operator. Fitur dalam 

halaman operator akan ditampilkan sesuai level operator yaitu level Ka Bapas, 

level PK daan level Pokmas; 
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3.3.1 Kepala Balai Pemasyarakatan 

Halaman fitur dalam SIMONAS level Kepala Balai Pemasyarakatan : 

  

 

Gambar 5. Fitur level Ka Bapas 

 

1. Fitur “ubah password”, silahkan masukkan password baru dan klik simpan; dan menu 

“logout” untuk keluar dari SIMONAS; 

2. Fitur “dashboard” untuk menampilkan halaman visualisasi data bimbingan kegiatan yang 

telah dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan seluruh Indonesia secara periodik per 

bulan dan pertahun; 

3. Fitur “data klien” untuk menampilkan daftar identitas klien dan PK yang membimbing klien 

dimaksud; 

 

Gambar 6. Fitur data klien level Ka Bapas 
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a. Fitur “tambah”; untuk menambah daftar klien dan menentukan PK yang akan 

membimbing klien dimaksud;  

 

Keterangan : 

 Pilih klien “dewasa” atau “anak” 

 Input nama klien 

 Input no register klien 

 Pilih jenis integrasi 

 Pilih jenis kelamin klien 

 Pilih agama klien 

 Input lama pidana 

 Input jenis perkara 

 Input tanggal klien diterima Bapas 

 Input tanggal berakhir bimbingan klien 

 Pilih nama PK yang akan membimbing klien 

 Klik “simpan” untuk menyimpan data 

 Klik “batal” untuk membatalkan  

Gambar 7. Fitur tambah klien 

 

b. Fitur “edit”, untuk melakukan perubahan data identitas klien. Klik “simpan” setelah 

melakukaan perubahan data atau klik “batal” untuk membatalkan; 

c. Fitur “hapus”, untuk menghapus data klien yang telah diinput dan belum dilakukan 

program bimbingan kegiatan oleh PK dan Pokmas. Setelah dilakukan program 

bimbingan kegiatan, data klien tidak bisa dihapus; 

d. Fitur “bimbingan”, untuk menampilkan data bimbingan per-klien. Jika di-klik, akan 

mengarah pada fitur “form monev PK”. 

Catatan : jika PK belum melakukan input data bimbingan kegiatan klien, fitur ini 

tidak akan menampilkan data dimaksud. 

 

4. Fitur “form monev pokmas”, untuk menampilkan data bimbingan klien. Fitur ini digunakan 

oleh Kepala Balai Pemasyarakatan untuk melakukan monitoring terhadap pelaksanaan 

bimbingan kegiatan oleh PK dan Pokmas; 

Catatan : 

 Pada kolom “capaian” dan “penilaian”, jika belum dinput oleh Pokmas, kolom akan 

kosong. Jika sudah diinput oleh Pokmas, kolom “capaian” akan tampil uraian capaian 

dan kolom “nilai” akan tampil nilai dengan kode warna : Oranye (cukup), Biru (baik) 

dan Hijau (baik sekali); 
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 Pada kolom “keterangan”, jika PK sudah melakukan input data bimbingan kegiatan 

akan tampil kode warna Oranye (proses). Jika PK sudah melakukan input “Rencana 

Tindak Lanjut” maka bimbingan kegiatan selesai dan muncul kode warna Hijau 

(selesai)   

 

Gambar 8. Fitur form monev PK level Ka Bapas 

 

5. Fitur “cetak laporan”, untuk mencetak laporan monev PK keseluruhan secara periodik 

perbulan dan pertahun; pilih bulan dan tahun, klik “cari” kemudian klik “cetak”; 

 

Gambar 9. Fitur cetak laporan 

 

6. Fitur “logout” untuk keluar dari SIMONAS dan kembali ke halaman pengunjung. 
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3.3.2 Pembimbing Kemasyarakatan 

Halaman fitur dalam SIMONAS level Pembimbing Kemasyarakatan :  

 

 

Gambar 10. Fitur level PK 

 

1. Fitur “ubah password”, silahkan masukkan password baru dan klik simpan; dan menu 

“logout” untuk keluar dari aplikasi SIMONAS; 

2. Fitur “dashboard” untuk menampilkan halaman visualisasi data bimbingan kegiatan yang 

telah dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan seluruh Indonesia secara periodik per 

bulan dan pertahun; 

3. Fitur “data klien” untuk menampilkan daftar identitas klien dan PK yang membimbing klien 

dimaksud; 

 

Gambar 11. Fitur data klien level PK 

 

Fitur “bimbingan”, untuk menampilkan data bimbingan per-klien. Jika di-klik, akan 

mengarah pada fitur “form monev PK”. 

Catatan : fitur ini bisa digunakan oleh PK untuk melakukan kontrol apakah sudah 

melakukan input data bimbingan kegiatan klien atau belum, karena jika PK belum 
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melakukan input data bimbingan kegiatan klien, fitur ini tidak akan menampilkan 

data dimaksud. 

 

4. Fitur “form monev PK”, untuk menampilkan data bimbingan klien. Fitur ini digunakan oleh 

Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan input data bimbingan kegiatan klien; 

 

 

Gambar 12. Fitur monev PK level PK 

 

a. Fitur “tambah”; untuk menambah data bimbingan kegiatan klien yang ditentukan oleh 

Ka Bapas; 

 

Keterangan : 

 Pilih nama klien yang ditentukan Ka Bapas 

 Input bimbingan ke-1 atau ke-2 dst 

 Ceklist program bimbingan kegiatan 

 Pilih pokmas 

 Input jenis kegiatan 

 Input tempat kegiatan 

 Input tanggal mulai kegiatan 

 Input tanggal selesai kegiatan 

 Pilih sumber dana kegiatan 

 Input target kegiatan 

 Klik “simpan” untuk menyimpan data 

 Klik “batal” untuk membatalkan 

Catatan : klien bisa mengikuti bimbingan kegiatan 

dengan Pokmas yang berbeda 

Gambar 13. Fitur tambah monev PK 

 

 

a 

b 
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b. Fitur “info klien”, untuk menampilkan informasi identitas klien yang dibimbing; 

c. Fitur “update RTL”, untuk melakukan update Rencana Tindak Lanjut terhadap 

bimbingan kegiatan klien setelah dilakukan penilaian oleh Pokmas. 

 

Gambar 14. Fitur update RTL 

 Klik “simpan” untuk menyimpan data atau klik “batal” untuk membatalkan 

 

Catatan : 

 Pada kolom “capaian” dan “penilaian”, jika belum dinput oleh Pokmas, kolom akan 

kosong. Jika sudah diinput oleh Pokmas, kolom “capaian” akan tampil uraian capaian 

dan kolom “nilai” akan tampil nilai dengan kode warna : Oranye (cukup), Biru (baik) 

dan Hijau (baik sekali); 

 Pada kolom “keterangan”, jika PK sudah melakukan input data bimbingan kegiatan 

akan tampil kode warna Oranye (proses). Jika PK sudah melakukan input “Rencana 

Tindak Lanjut” maka bimbingan kegiatan selesai dan muncul kode warna Hijau 

(selesai). 

 

5. Fitur “cetak laporan”, untuk mencetak laporan monev masing-masing PK secara periodik 

perbulan dan pertahun; pilih bulan dan tahun, klik “cari” kemudian klik “cetak”; 

6. Fitur “logout” untuk keluar dari SIMONAS dan kembali ke halaman pengunjung. 
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3.3.3 Kelompok Masyarakat 

Halaman fitur dalam SIMONAS level Kelompok Masyarakat : 

 

 

 

Gambar 15. Fitur level Pokmas 

 

1. Fitur “ubah password”, silahkan masukkan password baru dan klik simpan; dan menu 

“logout” untuk keluar dari aplikasi SIMONAS; 

2. Fitur “dashboard” untuk menampilkan halaman visualisasi data bimbingan kegiatan yang 

telah dilaksanakan oleh Balai Pemasyarakatan seluruh Indonesia secara periodik per 

bulan dan pertahun; 

3. Fitur “form monev pokmas”, untuk menampilkan data bimbingan klien sesuai dengan 

program bimbingan dan Pokmas yang sebelumnya ditentukan oleh PK. Fitur ini digunakan 

oleh Pokmas untuk menginput capaian dan penilaian terhadap klien yang dibimbing; 

 

 

Gambar 16. Fitur form monev pokmas 
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a. Indikator penilaian, digunakan oleh Pokmas sebagai acuan dalam menilai klien yang 

mengikuti bimbingan di Pokmas masing-masing, sbb : 

 WBP mengikuti kegiatan program bimbingan yang diberikan secara aktif dan mampu 

menguasai materi pembimbingan dengan baik dan benar (kategori penilaian : 

Cukup); 

 WBP memiliki kemampuan untuk mempraktekkan secara mandiri program 

bimbingan yang diberikan dengan hasil yang baik (kategori penilaian : Baik); 

 WBP memiliki rasa tanggung jawab sosial yang baik dan mampu berpartisipasi di 

lingkungan masyarakat sekitar (kategori penilaian : Baik Sekali). 

b. Fitur “info klien”, untuk menampilkan informasi identitas klien yang dibimbing dan nama 

PK; 

c. Fitur “update nilai”, untuk melakukan update “capaian” dan “penilaian” terhadap klien 

setelah selesai menjalani bimbingan kegiatan. 

 

 

Gambar 17. Fitur capaian dan penilaian oleh pokmas 

 Klik “simpan” untuk menyimpan data atau klik “batal” untuk membatalkan 

 

4. Fitur “cetak laporan”, untuk mencetak laporan monev masing-masing Pokmas secara 

periodik perbulan dan pertahun; pilih bulan dan tahun, klik “cari” kemudian klik “cetak”; 

5. Fitur “logout” untuk keluar dari SIMONAS dan kembali ke halaman pengunjung. 

 

 

 


