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KATA PENGANTAR 

 

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sehari hari, Kementerian 

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan 

Nasional (“Kementerian PPN/Bappenas”) tidak lepas dari penyusunan 

program dan kegiatan untuk koordinasi perencanaan pembangunan, 

pencarian dan penentuan sumber pendanaan pembangunan, serta 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Dalam 

pelaksanaan tugas tersebut, diperlukan penyusunan naskah kerja sama 

dengan berbagai institusi, baik antar Kementerian/Lembaga, Daerah, 

Universitas, Swasta maupun dengan mitra pembangunan asing. 

Biro Hukum yang salah satu tugas dan fungsinya membantu 

mengoordinasikan, memfasilitasi, dan mengkonsolidasi penyusunan naskah 

kerja sama antara unit kerja (yang mewakili Kementerian PPN/Bappenas) 

dengan institusi lainnya, berinisiatif membangun Sistem Informasi 

Memorandum of Understanding (“Aplikasi SiMoU”). Aplikasi SiMoU 

merupakan salah satu wadah digital atau platform berupa aplikasi yang 

dikembangkan dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) 

Kementerian PPN/Bappenas. 

Melalui Aplikasi SiMoU, diharapkan dapat mempermudah 

pelaksanaan koordinasi dan konsolidasi dalam penyusunan naskah kerja 

sama. Selain itu Aplikasi SiMoU juga menjadi wadah database semua 

naskah kerja sama yang pernah disusun oleh Kementerian PPN/Bappenas, 

baik yang masih berjalan maupun yang sudah selesai masa berlakunya. 

Berkenaan dengan latar belakang tersebut, buku Panduan Penggunaan ini 

disusun agar Aplikasi SiMoU dapat digunakan dan dioperasikan dengan 

mudah oleh berbagai pihak terkait.  

 

                                                                 Jakarta, 19 November 2020 
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BAB I  

GAMBARAN UMUM 

A. LATAR BELAKANG 

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan 

Perencanaan Pembangunan Nasional (“Kementerian PPN/Bappenas”) 

memiliki peran dan kewenangan strategis dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan nasional. Berbagai 

program dan kegiatan untuk koordinasi perencanaan pembangunan, 

pencarian dan penentuan sumber pendanaan pembangunan, serta 

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan yang 

cukup lazim dilaksanakan oleh unit-unit kerja di Kementerian 

PPN/Bappenas melalui kolaborasi dengan berbagai mitra 

pembangunan selama ini diwadahi dengan naskah kerja sama. Naskah 

kerja sama telah menjadi salah satu modal yang penting dalam 

pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian PPN/Bappenas sehingga 

program dan kegiatan yang dilaksanakan dapat sesuai dengan prinsip 

tata kelola yang baik (good governance), dapat diukur pencapaiannya 

(milestones), serta mengurangi atau mencegah adanya risiko 

administrasi pemerintahan dan risiko hukum pada umumnya. 

Biro Hukum melaksanakan peran yang cukup strategis dalam 

fasilitasi penyusunan naskah kerja sama di Kementerian 

PPN/Bappenas, baik naskah kerja sama umum seperti Nota 

Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding), maupun 

naskah kerja sama turunannya yang bersifat teknis seperti Perjanjian 

Kerja Sama (Cooperation Agreement). Biro Hukum selalu menekankan 

adanya konsolidasi internal dalam setiap penyusunan naskah kerja 

sama sehingga terdapat integrasi dan distribusi informasi yang 

memudahkan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, 

evaluasi, serta pelaporan program dan kegiatan yang dikerjasamakan 

dengan berbagai mitra pembangunan. Pada hakikatnya, kerja sama 

tidak hanya melibatkan unit kerja pelaksana di Kementerian 

PPN/Bappenas dengan mitra pembangunan, tetapi juga melibatkan 

unit-unit kerja lain di Sekretariat Kementerian PPN/Sekretariat Utama 
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Bappenas, Inspektorat Utama, serta unit-unit kerja lain yang memiliki 

irisan substansi sektor pembangunan. Keterlibatan unit-unit kerja 

tersebut dalam siklus perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

kerja sama sangatlah penting karena unit kerja pelaksana tidak 

mengemban seluruh tugas dan fungsi tersebut. 

Fasilitasi penyusunan naskah kerja sama oleh Biro Hukum 

selama ini dilaksanakan dengan mengacu pada standar operasional 

prosedur yang lazimnya dilakukan secara manual melalui pertemuan 

tatap muka dan proses surat-menyurat. Seiring dengan kebutuhan 

kerja sama yang cenderung meningkat dan adaptasi budaya integrated 

digital workplace dan smart office di Kementerian PPN/Bappenas, 

diperlukan penerapan teknologi informasi untuk menunjang 

kelancaran proses fasilitasi dan konsolidasi internal tersebut. 

Sistem Informasi Memorandum of Understanding (“Aplikasi 

SiMoU”) merupakan salah satu wadah digital atau platform berupa 

aplikasi yang dikembangkan dalam Jaringan Dokumentasi dan 

Informasi Hukum (JDIH) Kementerian PPN/Bappenas untuk 

mempermudah proses konsolidasi dan fasilitasi penyusunan naskah 

kerja sama. Aplikasi SiMoU akan menjadi sarana yang 

menghubungkan unit kerja yang berkepentingan di Kementerian 

PPN/Bappenas dalam penyusunan naskah kerja sama. Melalui aplikasi 

SiMoU, Biro Hukum hendak meningkatkan manajemen data dan 

informasi naskah kerja sama yang lebih baik untuk meminimalisasi 

masalah administrasi maupun masalah hukum, seperti kurangnya 

koordinasi antar unit kerja, tidak lengkapnya bahan naskah kerja 

sama, hilangnya arsip naskah kerja sama, kurang terinformasinya 

pihak terkait, temuan-temuan administratif, ataupun sengketa dengan 

mitra pembangunan akibat naskah kerja sama yang tidak ditelaah 

atau disusun sesuai aturan serta prosedur yang tertib dan benar. 
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B. TUJUAN DAN MANFAAT 

Tujuan pengembangan Aplikasi SiMoU, antara lain: 

1. meningkatkan fasilitasi penyusunan naskah kerja sama bagi 

seluruh unit kerja di Kementerian PPN/Bappenas; 

2. meningkatkan koordinasi antar unit kerja dan konsolidasi secara 

internal atas bahan dan informasi kerja sama secara lengkap 

dimulai sejak perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga 

akhir kerja sama; dan 

3. menjadi database digital untuk penelusuran, pengarsipan, dan 

evaluasi naskah kerja sama di Kementerian PPN/Bappenas. 

Adapun manfaat pengembangan Aplikasi SiMoU, antara lain: 

1. mengidentifikasi kebutuhan dan memetakan pola kerja sama di 

Kementerian PPN/Bappenas; 

2. meningkatkan kelancaran dan kemudahan fasilitasi penyusunan 

naskah kerja sama bagi seluruh unit kerja di Kementerian 

PPN/Bappenas; 

3. menjadi wadah berbagi-pakai data dan informasi yang terintegrasi 

ke dalam JDIH, khususnya untuk pengarsipan naskah beserta 

bahan kerja sama di Kementerian PPN/Bappenas; dan 

4. menjadi wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi 

pelaksanaan naskah kerja sama di Kementerian PPN/Bappenas. 

C. DAFTAR ISTILAH 

Dalam aplikasi SiMoU ini, yang dimaksud dengan: 

1. Naskah Kerja Sama adalah Naskah Dinas yang berisi 

kesepahaman/kesepakatan tertulis tentang suatu hal antara 

Kementerian PPN/Bappenas dengan pihak lain yang dapat 

diwujudkan dalam bentuk kesepakatan awal (letter of intent), nota 

kesepahaman (memorandum of understanding) atau perjanjian 

(agreement/contract) maupun naskah sejenis lainnya. 

2. Naskah Kerja Sama Umum adalah naskah kerja sama yang masih 

bersifat umum dan belum mengikat dalam aspek pelaksanaan 

secara teknis, seperti Surat Pernyataan Kehendak (Letter of Intent), 
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Nota Kesepahaman Bersama (Memorandum of Understanding), 

Perjanjian Umum (General Agreement), Kerangka Perjanjian 

(Framework Agreement), atau nomenklatur lain berdasarkan 

penelaahan Biro Hukum. 

3. Naskah Kerja Sama Teknis adalah naskah kerja sama yang 

bersifat teknis sebagai turunan dari Naskah Kerja Sama Umum 

dan/atau telah mengikat dalam aspek kewajiban serta tanggung 

jawab pelaksanaan kerja sama, seperti Perjanjian Kerja Sama 

(Cooperation Agreement), Perjanjian Pelaksanaan (Implementing 

Agreement), Pengaturan Teknis (Technical Arrangement), atau 

nomenklatur lain berdasarkan penelaahan Biro Hukum. 

4. Evaluasi Kerja Sama adalah kegiatan evaluasi yang dilakukan 

secara mandiri oleh unit kerja dengan dipandu oleh Biro Hukum 

terhadap naskah kerja sama yang meliputi capaian dan hambatan 

atas pelaksanaan kerja sama, kesesuaian atas pelaksanaan kerja 

sama teknis, perubahan naskah kerja sama, pengakhiran kerja 

sama, perpanjangan kerja sama, dan hal-hal lain yang dapat 

menjadi input untuk perencanaan kerja sama selanjutnya.  

5. Mitra Pembangunan adalah mitra kerja sama, baik dalam negeri 

maupun luar negeri, yang melakukan kerja sama atau kolaborasi 

pelaksanaan program dan kegiatan dengan Kementerian PPN/Bappenas.  
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BAB  II  

KLASIFIKASI PENGGUNA 

A. TINGKATAN PENGGUNA 

Di dalam Aplikasi SiMoU terdapat 4 (empat) tingkatan pengguna, 

antara lain: 

1. Super Administrator adalah pengguna yang memiliki peran sebagai 

pemegang kendali dan bertanggung jawab mengelola SiMoU, 

dalam hal ini adalah pegawai Bagian Bantuan Hukum, Biro 

Hukum, Kementerian PPN/Bappenas. 

2. Administrator adalah pengguna yang memiliki peran untuk 

membantu pelaksanaan kegiatan pengelolaan SiMoU, dalam hal 

ini seluruh pegawai Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas. 

3. User adalah pengguna yang memiliki peran sebagai unit kerja 

pengusul/pelaksana kerja sama yang terdiri dari unit kerja Eselon 

I dan Eselon II di Kementerian PPN/Bappenas. 

4. Observer adalah pengguna yang memiliki peran sebagai unit kerja 

pendukung administratif dan/atau pengawas dalam pelaksanaan 

suatu kerja sama yang terdiri dari unit kerja seperti: (a) 

Inspektorat Bidang Administrasi Umum; (b) Inspektorat Bidang 

Kinerja Kelembagaan; (c) Biro Perencanaan, Organisasi, dan Tata 

Laksana; (d) Biro Hubungan Masyarakat dan Tata Usaha 

Pimpinan; (e) Biro Umum; (d) Pusat Data dan Informasi 

Perencanaan Pembangunan; serta unit-unit kerja lain yang 

berkepentingan secara adminstratif. 

5. Observer Pendukung adalah pengguna yang memiliki peran 

sebagai unit kerja terkait substansi pelaksanaan kerja sama yang 

terdiri dari unit kerja Eselon I dan Eselon II yang berkepentingan 

atas substansi pelaksanaan kerja sama lintas sektor di 

Kementerian PPN/Bappenas. 

B. HAK AKSES 

Kelima tingkatan pengguna memiliki hak akses yang berbeda, 

sebagaimana terlihat pada tabel berikut: 



6 

 

 

Tingkat 
Pengguna 

Atur 

User 

& izin 

file 

Database 

Folder MoU File MoU Diskusi Interaktif 

Evaluasi 
MoU 

Daftar 

Inventarisasi Lihat Tambah Ubah Hapus Lihat Tambah 

Hapus 

per 

file 

Hapus 

semua 
Lihat Tambah 

Super 

Administrator  
√ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ √ 

Administrator    √ √   √ √ √  √  √ √ 

User   √    √ √ √  √ √ √ √ 

Observer   √    √    √   √ 

Observer 

Pendukung 
  √    √    √   √ 
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BAB III  

MENU DAN FITUR 

Aplikasi SiMoU memuat beberapa menu dan fitur sebagai berikut: 

A. Halaman Antarmuka 

Halaman Antarmuka memuat tampilan halaman utama ketika 

pengguna (Super Administrator, Administrator, User, Observer, dan 

Observer Pendukung) hendak melakukan login pada Aplikasi SiMoU. 

 

B. Atur User 

Atur User merupakan fitur pada tingkat pengguna Super Administrator 

untuk menambahkan, mengubah, dan mengurangi pengguna yang 

dapat mengakses Aplikasi SiMoU.  

 

C. Hak Akses 

Hak Akses merupakan fitur pada tingkat pengguna Super Administrator 

untuk mengatur akses dari masing-masing folder MoU yang telah 

ditambahkan oleh Super Administrator dan Administrator. Akses 

diberikan oleh tingkat pengguna Super Administrator kepada tingkat 

pengguna User dan Observer Pendukung. 

 

D. Izin File Baru 

Izin File Baru merupakan fitur pada tingkat pengguna Super 

Administrator untuk memberikan izin file, sehingga dapat diakses oleh 

pengguna pada tingkat lain.  

 

E. Daftar Inventarisasi 

Daftar Inventarisasi merupakan fitur pada tingkat pengguna Super 

Administrator, Administrator, User, dan Observer untuk melihat daftar 

Naskah Kerja Sama yang didokumentasikan/diarsipkan oleh Biro 

Hukum Kementerian PPN/Bappenas. 
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F. Folder MoU 

Folder MoU merupakan fitur yang berisi daftar folder untuk 

menindaklanjuti pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Kerja 

Sama di Kementerian PPN/Bappenas. Folder MoU dapat dibuat oleh 

pengguna Super Administrator dan Administrator serta hanya dapat 

dihapus oleh pengguna Super Administrator.  

 

G. Database MoU 

Database MoU merupakan fitur yang berisi file digital Naskah Kerja 

Sama yang telah ditandatangani. 

 

H. Evaluasi MoU 

Evaluasi MoU merupakan fitur pengingat dan penjadwal untuk 

melaksanakan evaluasi Naskah Kerja Sama oleh pengguna Super 

Administrator, Administrator, dan User. 

 

I. Diskusi Interaktif 

Diskusi Interaktif merupakan fitur ruang diskusi yang dapat 

digunakan oleh pengguna Super Administrator dan User terkait folder 

MoU dalam pelaksanaan fasilitasi penyusunan Naskah Kerja Sama. 

Diskusi Interaktif dapat dilihat juga oleh pengguna Administrator, 

Observer, dan Observer Pendukung. 
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BAB IV  

TATA CARA PENGGUNAAN 

 

A. AKSES DAN LOG-IN 

Aplikasi SiMoU dapat diakses melalui situs web Jaringan Data 

dan Informasi Hukum Kementerian PPN/Bappenas pada alamat: 

http://jdih.bappenas.go.id (Gambar 1).  

 

Gambar 1. Halaman Antarmuka situs web Jaringan Data dan 

Informasi Hukum Kementerian PPN/Bappenas  

Selanjutnya, pengguna melakukan klik ikon Aplikasi SiMoU 

(Gambar 2), kemudian muncul pop up informasi SiMoU. Agar 

menampilkan halaman Login SiMoU (Gambar 3), klik tautan “link” 

pada pop up tersebut (Gambar 4). 

 

 

 

 

http://jdih.bappenas.go.id/
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Gambar 2. Ikon Aplikasi SiMoU 

Gambar 3. Login SiMoU 

 

Gambar 4. Tampilan Popup 
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     Agar dapat mengakses SiMoU, pengguna wajib memiliki akun yang 

telah ditambahkan oleh pengguna Super Administrator. Biro Hukum 

menyiapkan akun dan kata sandi kepada seluruh pengguna tingkat 

User, Observer, dan Observer Pendukung. Pengguna dapat memperoleh 

informasi mengenai akun dan kata sandi tersebut dengan 

mengirimkan e-mail hanya melalui alamat email resmi masing-masing 

unit kerja ke alamat biro.hukum@bappenas.go.id. 

Untuk proses login, pengguna memasukkan alamat e-mail dan 

kata sandi yang telah disampaikan oleh Biro Hukum. Setelah login 

berhasil, maka layar akan menampilkan Halaman Antarmuka User 

seperti Gambar 5. 

 

Gambar 5. Halaman Antarmuka User 

B. PENELUSURAN DAFTAR INVENTARISASI NASKAH KERJA SAMA 

Pada proses penjajakan Kerja Sama, Unit Kerja Pengusul selaku 

pengguna User, perlu melakukan penelusuran Daftar Inventarisasi 

Naskah Kerja Sama dalam Aplikasi SiMoU.  

Adapun langkah-langkah untuk melakukan penelusuran Daftar 

Inventarisasi Naskah Kerja Sama adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

mailto:biro.hukum@bappenas.go.id
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1. Klik fitur “Daftar Inventarisasi” pada panel menu sebelah kiri 

(Gambar 6). 

 

Gambar 6. Daftar Inventarisasi 

 

2. Lalu pilih jenis Naskah Kerja Sama dan klik tahun yang 

dibutuhkan. File yang telah dipilih pada tahun tertentu tersebut 

akan terbuka pada tab baru. 

3. Kemudian pengguna User melakukan pencarian Naskah Kerja 

Sama yang telah disepakati dengan Mitra Pembangunan yang 

akan dijajaki.  

4. Apabila menemukan Naskah Kerja Sama dengan Mitra 

Pembangunan yang dimaksud, pengguna User dapat meminta 

salinan lunak (softcopy) dalam database MoU dengan 

mengirimkan e-mail ke alamat biro.hukum@bappenas.go.id.  

5. Apabila tidak ditemukan Naskah Kerja Sama dengan Mitra 

Pembangunan yang dimaksud, pengguna User menindaklanjuti 

fasilitasi Naskah Kerja Sama yang diperlukan dengan Biro 

Hukum. 
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C. FASILITASI PERANCANGAN NASKAH KERJA SAMA  

Pelaksanaan fasilitasi perancangan naskah kerja sama dilakukan 

sesuai kebutuhan dari setiap unit kerja. Dalam hal ini, setiap proses 

akan dilaksanakan sesuai peran masing-masing tingkatan pengguna, 

yaitu: 

1. Super Administrator dan Administrator bertanggungjawab dan 

berwenang dalam keseluruhan proses penentuan pengguna 

aplikasi, pembuatan folder MoU, pemberian hak akses, verifikasi 

bahan naskah kerja sama, dan pengarsipannya; 

2. User bertanggungjawab dalam proses pengunggahan dan 

pemutakhiran bahan naskah kerja sama, serta berkonsultasi 

secara aktif dengan Super Administrator, Administrator, Observer 

dan Observer Pendukung dalam setiap proses fasilitasi; 

3. Observer dan Observer Pendukung terlibat secara pasif dan 

memantau proses fasilitasi perancangan naskah kerja sama dalam 

Folder MoU yang ditentukan. 

Adapun, penjabaran proses tersebut, sebagai berikut: 

1. Penentuan Pengguna Aplikasi (Atur User) 

Pengguna Super Administrator menentukan akun dan kata 

sandi yang akan digunakan oleh unit kerja sesuai peran dalam 

aplikasi SiMoU melalui panel “Atur User”. Akun dan kata sandi 

disampaikan oleh Biro Hukum melalui Nota Dinas dan email unit 

kerja sesuai kebutuhan fasilitasi naskah kerja sama. 

Dalam fitur ini diberikan pilihan untuk menambah, 

mengubah, dan menghapus pengguna sesuai tingkat yang 

diperlukan. Tampilan fitur ini seperti Gambar 7 dibawah ini. 
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       Gambar 7. Tampilan Atur User pada Super Administrator 

Jika ingin menambahkan pengguna, Super Administrator 

dapat mengklik Tambah, lalu akan menampilkan seperti Gambar 

8 di bawah ini. 

 

Gambar 8. Tampilan menambahkan pengguna pada Super 

Administrator 

2. Pembuatan Folder MoU dan Penentuan Hak Akses 

Pengguna Super Administrator atau Administrator membuat 

Folder MoU untuk fasilitasi penyusunan naskah kerja sama 

kepada pengguna User sesuai kebutuhan. Untuk menambahkan 
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folder MoU, pengguna Super Administrator atau Administrator 

melakukan langkah-langkah berikut: 

1) Klik menu Folder MoU seperti Gambar 9 berikut 

 

Gambar 9. Tampilan Folder MoU pada pengguna Super 

Administrator 

2) Klik Tambah, maka tampilannya akan seperti Gambar 10 

berikut. 

 

Gambar 10. Tampilan penambahan Folder MoU baru oleh 

Pengguna Super Administrator 

1 

2 

3 

4 
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3) Klik Tambah pada bagian bawah seperti Gambar 10 di atas, 

maka Judul Folder baru akan ditampilkan. 

4) Pada Gambar 10 di atas, pengguna Super Administrator atau 

Administrator dapat menambahkan dengan mengisi Judul 

Folder (Petunjuk 1), Keterangan (Petunjuk 2), dan Tanggal 

(Petunjuk 3). Jika sudah terisi semua, klik tombol Tambah 

(Petunjuk 4), maka nama folder terbaru akan tersimpan. 

Setelah Folder MoU dibuat, pengguna Super Administrator 

menentukan hak akses yang diberikan kepada unit kerja dalam peran 

sebagai pengguna User dan Observer Pendukung. Untuk menentukan 

hak akses, pengguna Super Administrator melakukan langkah-langkah 

berikut: 

1) Klik menu Hak Akses seperti Gambar 11 (simbol persegi 

warna merah) berikut 

 

Gambar 11. Tampilan Menu Hak Akses 
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2) Setelah menu Hak Akses dipilih, maka akan keluar tampilan 

seperti Gambar 12. Apabila ingin menambahkan Hak Akses, dapat 

memilih tombol . Apabila ingin mengubah hak akses yang 

sudah ada, pilih nomor yang ingin diubah, kemudian klik tombol 

“ubah” yang sejajar dengan nomor yang dipilih. 

3) Apabila melakukan klik pada tombol , maka akan 

muncul tampilan seperti Gambar 11. Pilih Judul Folder, Pilih 

User, dan Klik Tambah. Maka pengguna yang telah 

ditambahkan oleh Super Administrator dapat melihat Judul 

Folder dan menambahkan file MoU baru pada Folder 

tersebut. 

3. Pengunggahan dan Pemutakhiran Bahan Naskah Kerja Sama 

Pengguna User memasukan bahan naskah kerja sama yang 

akan difasilitasi ke dalam Folder MoU dengan langkah-langkah, 

sebagai berikut: 

1) Klik Folder MoU, tampilan seperti Gambar 13 berikut. 

Gambar 12. Tampilan Folder MoU pada pengguna User 
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2) Klik Judul Folder yang akan ditambahkan file MoU baru 

(keterangan tanda panah pada Gambar 13). 

3) Lalu Klik Tambah seperti Gambar 14 berikut. 

 

 

4) Lalu pengguna User dapat menambahkan tanggal, tahapan 

(pembahasan/selesai), keterangan, dan unggah file seperti 

Gambar 15 berikut. 

Gambar 13. Tampilan Folder MoU pada pengguna User 

 

Gambar 14. Tampilan isi file MoU pada penggunan User 
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Gambar 15. Tampilan dalam menambahan file MoU baru pada 

penggunan User 

5) Klik Tambah, maka file akan ditambahkan namun dengan 

status Belum Diverifikasi seperti Gambar 16 berikut. Pada 

tahapan ini, agar file MoU bisa dilihat oleh tingkat pengguna 

lainnya, terlebih dahulu diverifikasi oleh pengguna Super 

Administrator sehingga status berubah menjadi Ditampilkan. 

 

      Gambar 16. Tampilan file yang berhasil diunggah oleh 

pengguna User 
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Bahan-bahan naskah kerja sama yang dapat disampaikan, 

meliputi: 

a) nota dinas penelaahan atau permohonan fasiltasi naskah 

kerja sama; 

b) surat korespondensi atau notulensi rapat penjajakan kerja 

sama dengan Mitra Pembangunan; 

c) bahan-bahan penjelasan substansi kerja sama, seperti 

rencana kerja, kerangka acuan kegiatan; dan 

d) konsep naskah kerja sama, apabila ada. 

Pengguna Super Administrator memeriksa kelengkapan bahan-

bahan naskah kerja sama untuk ditambahkan dalam Folder MoU 

melalui menu Izin File Baru dengan langkah-langkah berikut: 

1) Klik menu Izin File Baru Lalu akan ditampilkan file MoU yang 

perlu diverfikasi oleh Super Administrator seperti Gambar 17 

berikut.  

 

 

2)  Klik Edit pada bagian kanan Gambar 17 di atas. Maka 

pengguna Super Administrator dapat memilih untuk ditampilkan 

atau diarsipkan seperti pada Gambar 18 berikut. 

Gambar 17. Tampilan menu Izin File Baru pada pengguna 

Super Administrator 
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3) Lalu klik Ditampilkan, maka file tersebut dapat dilihat oleh 

tingkat pengguna lain, seperti Gambar 19 berikut. 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 19. Tampilan update isi folder pada pengguna Super 

Administrator 

 

 

 

 

Gambar 18. Tampilan verifikasi file MoU pada pengguna 

Super Administrator 
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Folder MoU yang telah dibuat beserta bahan naskah kerja 

sama yang telah dimasukan dapat dipantau oleh pengguna 

Administrator (Gambar 19), User (Gambar 20), dan Observer 

(Gambar 21). 

 

Gambar 19. Tampilan file yang berhasil diunggah dapat dilihat 

pengguna Administrator 

  

Gambar 20. Tampilan file yang berhasil diunggah dapat dilihat 

pengguna User 
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Gambar 21. Tampilan file yang berhasil diunggah dapat dilihat 

pengguna Observer 

4. Pemutakhiran Naskah Kerja Sama 

Bahan-bahan naskah kerja sama yang berubah dalam 

fasilitasi naskah kerja sama melalui proses perundingan dengan 

Mitra Pembangunan akan dimutakhirkan oleh pengguna Super 

Administrator atau User dengan langkah-langkah sesuai dengan 

alur proses pada huruf c. 
 

Dalam pemutakhiran bahan naskah kerja sama, Pengguna 

Super Administrator dan User menentukan tahapan yang 

dilakukan, yaitu: 

1) Pembahasan, apabila perundingan naskah kerja sama masih 

dilakukan; 

2) Selesai, apabila naskah kerja sama sudah bersifat final. 

Pengguna Super Administrator dan User dapat mengubah 

(menambah atau menghapus) file bahan naskah kerja sama. Jika 

ingin menambah file baru langkah-langkahnya sama dengan 

huruf c di atas (Gambar 13, Gambar 14, Gambar 15, dan Gambar 

16). Jika ingin menghapus file naskah kerja sama hanya dapat 

dilakukan oleh pengguna Super Administrator dan pengguna yang 

mengunggah file naskah kerja sama tersebut (File sendiri) seperti 

Gambar 22 berikut. 
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Gambar 22. Tampilan fitur Hapus yang muncul di pengguna User 

Pada Gambar 22 di atas, ketika login sebagai pengguna User, 

maka fitur Hapus hanya muncul pada file yang diunggah oleh 

User itu sendiri. Adapun langkah-langkah dalam menghapus file 

naskah kerja sama adalah sebagai berikut: 

1) Klik Folder MoU 

2) Pilih dan klik Judul Folder MoU, maka Tampilannya akan 

seperti Gambar 22 di atas. 

3) Klik Hapus pada bagian paling kanan, maka akan muncul pop up 

konfirmasi penghapusan seperti Gambar 23 berikut. 

 

Gambar 23. Tampilan Konfirmasi Hapus File Naskah Kerja Sama 
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4) Klik hapus, maka file naskah kerja sama akan terhapus 

seperti Gambar 24 berikut. 

 

Gambar 24. Tampilan isi Folder setelah dihapus salah satu file 

Naskah Kerja Sama 

Pada Gambar 24 di atas, dapat dilihat salah satu file yang 

diunggah oleh User telah terhapus. Sehingga hanya tersisa 3 file Naskah 

Kerja Sama. 

5. Pengarsipan Naskah Kerja Sama yang telah Ditandatangani 

Naskah kerja sama yang telah final, dicetak dan ditandatangani 

disampaikan oleh pengguna User melalui nota dinas kepada Biro 

Hukum. Biro Hukum mengarsipkan naskah kerja sama asli yang telah 

ditandatangani, secara manual dan digital dalam aplikasi SiMoU. 

Pengarsipan naskah kerja sama yang telah ditandatangani dilakukan 

oleh pengguna Super Administrator dengan langkah-langkah sebagai 

berikut: 

1) Klik menu Database MoU. 

2) Klik Tambah seperti Gambar 25 berikut. 
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3) Tambahkan tanggal penandatanganan Naskah Kerja Sama, 

ketik Judul File Naskah Kerja Sama, Pilih file yang akan 

diunggah, ketik Keterangan seperti Gambar 26 berikut. 

 

        Gambar 25. Tampilan tambah file Naskah Kerja Sama 

 

 

 

Gambar 25. Tampilan Database MoU 

 

1 

2 

3 

4 

5 
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4) Isi bagian 1, 2, 3,dan 4 pada gambar 25. Jika semua sudah 

terisi, Klik Tambah (5). Maka Tampilannya seperti Gambar 27 

berikut. 

 

Gambar 27. Tampilan berhasil mengunggah/menambahkan file 

Naskah Kerja Sama 

D. EVALUASI NASKAH KERJA SAMA 

Evaluasi Naskah Kerja Sama adalah Fitur pengingat untuk 

menjadwalkan evaluasi Naskah Kerja Sama pada tahapan Selesai 

(Final). Fitur ini ada pada tingkat pengguna Super Administrator, 

Administrator, dan User (apabila diberi akses oleh Super Administrator).  

Langkah-langkah dalam mengatur jadwal evaluasi terbagi 2 yaitu oleh 

Super Administrator dan User (untuk konfirmasi). 

Langkah-langkah untuk mengatur jadwal evaluasi oleh Super 

Administrator adalah sebagai berikut: 

1. Klik menu Evaluasi MoU (oleh Super Administrator). Tampilannya 

seperti Gambar 28 berikut 
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Gambar 28. Tampilan list Evaluasi MoU 

2. Tampilannya seperti Gambar 28 di atas, pada kanan bawah 

terdapat pilihan Evaluasi. Lalu Klik Evaluasi tersebut, maka Super 

Administrator dapat mengatur jadwal evaluasi, dan menambahkan 

keterangan mengenai evaluasi tersebut. Tampilannya seperti 

Gambar 29 di bawah ini. 

 

 

 

 

 

 

 

              Gambar 29. Tampilan menambahkan informasi mengenai 

Evaluasi 

3. Isi tanggal jadwal evaluasi dan keterangan (apabila ada), seperti 

gambar 29 diatas. Lalu klik Tambah, maka akan tampil seperti 

Gambar 30 di bawah ini, dengan Status Belum Konfirmasi. 
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Gambar 30. Tampilan list Evaluasi 

Jadi, pada fitur evaluasi tersebut membutuhkan konfirmasi dari 

User (Unit Kerja Pengusul) Naskah Kerja Sama. 

Langkah-langkah dalam mengonfirmasi jadwal dan informasi 

tambahan mengenai Evaluasi Naskah Kerja Sama oleh User adalah 

sebagai berikut: 

1. Klik Evaluasi 

2. Klik Edit pada kanan bawah seperti Gambar 31 berikut. 

Gambar 31. Tampilan Evaluasi pada User 
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3. Setelah klik Edit, User dapat mengatur jadwal Evaluasi dan 

menambahkan informasi tambahan seperti Gambar 29 

sebelumnya. Isi bagian tanggal evaluasi, keterangan, dan laporan 

evaluasi (jika ada), setelah itu klik Tambah 

4. Hasil konfirmasi dari User akan ditampilkan pada list evaluasi 

seperti Gambar 32 berikut. 

 

Gambar 32. Tampilan setelah Konfirmasi User 

5. Pada Gambar 32 di atas, dapat dilihat status berubah menjadi 

OK, terdapat 2 tanggal dan 2 keterangan, masing-masing dari 

Super Administrator dan User. 

E. DISKUSI INTERAKTIF 

Fitur diskusi ini berada didalam menu folder dan berada sesuai 

masing-masing folder. Dapat digunakan oleh tingkat Super 

Administrator dan User, sehingga mempermudah komunikasi 2 arah. 

Tampilan diskusi interaktif akan ditampilkan seperti gambar 33 

berikut. 
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Gambar 33. Tampilan diskusi dalam folder (login sebagai 

obeserver) 

 

Langkah-langkah untuk melakukan diskusi dan membalas 

diskusi adalah sebagai berikut: 

1. Klik pada menu Folder MoU dan pilih folder yang akan dibuka. 

2. Folder MoU yang telah dipilih akan terbuka seperti gambar 33.  

3. Isi bagian textbox (gambar 33 yang diberi kotak merah), sesuai 

dengan yang akan didiskusikan. 

4. Apabila sudah diisi, klik pada tombol kirim diskusi, maka bagian 

yang diisikan pada langkah 3 akan tersimpan dan tampilan 

bagian bawah form diskusi akan muncul informasi diskusi yang 

dimasukkan (seperti gambar 34). 
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Gambar 34. Tampilan diskusi dalam folder diisi 

 

5. Apabila ingin membalas diskusi yang sudah ada, dapat 

melakukan klik balas pada bagian bawah diskusi, dan akan 

muncul form balas (seperti gambar 35) dan isi form yang tampil. 

Jika tidak jadi untuk memberikan balasan diskusi, maka klik 

cancel pada form yang sudah tampil (gambar 36 kotak merah), 

maka form akan tertutup. 
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Gambar 36. Tampilan form balas diskusi  
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BAB V  

PENUTUP 

 

Buku panduan ini disusun untuk memudahkan dalam 

penggunaan Aplikasi Sistem Memorandum of Understanding (Aplikasi 

SiMoU) di Kementerian PPN/Bappenas. Dengan disusunnya buku 

panduan ini, diharapkan pengguna baik Biro Hukum maupun unit 

kerja di Kementerian PPN/Bappenas dapat memaksimalkan 

penggunaan Aplikasi SiMoU dalam rangka mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi dan konsolidasi penyusunan 

naskah kerja sama. Aplikasi SiMoU ini bermanfaat untuk penyusunan 

naskah kerja sama yang dimulai dari identifikasi, perencanaan, dan 

penyusunan naskah kerja sama sampai pada monitoring dan evaluasi 

terhadap pelaksanaan naskah kerja sama yang telah ditandatangani. 

Selain itu, Aplikasi SiMoU ini juga bermanfaat sebagai database 

naskah kerja sama yang telah disusun oleh Kementerian 

PPN/Bappenas baik yang sudah selesai masa berlakunya maupun 

yang masih berjalan. 
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