
Cara Masuk Sistem Informasi Desa
Buka browser (Mozilla, Chrome, Yadex, dll), lalu ketikan datadesa.id/Masuk maka akan tampil seperti berikut :

Tampilan login di atas adalah untuk membuka/masuk ke dalam aplikasi ini , lalu utnuk masuk ke dalam
aplikasi tersebut desa harus memasukan nama surel/surat dan password/kata sandi dengan contoh 
sepert ini :

• Surat Anda : namadesa@sideka.web.id
• Kata Sandi : NamaKabupaten 2018

Contoh
• Surat Anda : kayupuring@sideka.web.id
• Kata Sandi : Pekalongan2018

mailto:namadesa@sideka.web.id
mailto:kayupuring@sideka.web.id


Tampilan Dashboard Layanan Desa

Tampilan diatas merupakan dashboard layanan desa yang dapat diakses oleh admin desa, untuk tools 

atau menu didalam dashboard ada di sebelah kiri tampilan, seperti berikut :



Menu Layanan Dashboard Desa

Dashboard :

Pelayanan :

Menu pelayanan terdapat dua sub-menu yaitu :

• Pembuatan Surat
Sub Menu ini akan menyajikan tampilan layanan surat, untuk memudahkan perangkat desa 
dalam melayani warga masyarakat dalam kebutuhan mendapatkan surat pengantar atau yang 
lainya.

• Keluhan Masyarakat
Pada sub-menu ini memberikan hak partisipatif warga dalam memberikan saran dan kritik 
kepada pemerintah desa dalam hal pelayanan khusunya atau jalanya pemerintahan desa 
umumnya. 

Pada Menu Dashboard terdapat 
sub menu Halaman Utama yang 
berfungsi untuk kembali ke 
tampilan awal, pada tampilan 
Dashboard menampilkan profil 
desa yang dapat diisi dan diedit 
sesuai kebutuhan profil, dan juga 
menampilkan Jumlah Kepala 
Keluarga, Anggota, Jumlah 
Penduduk dan Data Tervalidas 
dimana nantinya ketika desa 
melakukan validasi data maka 
akan muncul jumlah data yang 
sudah tervalidasi.



Menu Data Kependudukan :

Menu Data Kependudukan mempunyai 6 (enam) Sub-Menu yaitu :

• Kepala Keluarga

Sub-Menu ini memiliki fungsi dapat mencari , melihat, menambahkan dan meng-edit data 

khusus Kepala Keluarga saja hanya dengan mengetikan Nama Kepala Keluarga atau 

menggunakan NIK dari Kepala Keluarga. Tampilan sebgai berikut :



• Anggota Keluarga 

Sub-Menu ini untuk mencari data anggota kelaurga dari data sub-menu kapala keluarga, menu 

ini dapat mencari, melihat, meng-edit dan menambahkan anggota keluarga jika ada penambahan

kepala keluarga baru atau adanya validasi data yang dilakukan oleh pemerintah desa setempat.

Tampilan menu Anggota Keluarga :

• Data Kelahiran

Untuk menambahkan data kelahiran, dengan memasukan nama kepala keluarga kemudian klik 

“Cari nama kk+tambah” , menu ini dapat untuk melihat, merubah dan menghapus data 

kelahiran. Tampilan menu :



• Data Kematian

Menu untuk menambahkan data kematian penduduk desa, menu ini dapat menambahkan, 

mencari, dan menghapus data kematian penduduk. Tampilan menu data kematian :

 

• Data Mutasi

Untuk Menambah Data Mutasi , Masukkan nama penduduk kemudian klik Tombol "CARI 

NAMA PENDUDUK". Untuk melihat ,merubah dan menghapus penduduk yang mutasi , 

Masukan nama penduduk yang mutasi kemudian Klik Tombol "CARI NaMA PENDUDUK 

MUTASI". Tampilan Menu Mutasi :



• Import Data Penduduk

Merupakan menu tambahan atau menu inovasi jika diperlukan oleh desa ketika database 

penduduk atau data yang diperlukan oleh desa dapat ditampilkan kedalam sistem informasi 

desa, dan menu ini masih dalam pengembangan. Tampilan Menu Import Data :

Menu Statistik Penduduk 

Dalam menu ini terdapat beberapa jenis sub-menu ststistik diantaranya, statistik jenis usia, ststistik 

jenis kelamin, statistik agama, statistik, statistik pendidikan dan statistik pekerjaan. Tidak menutup 

kemungkinan dalam proses pengembangan sitem informasi desa khusunya didalam menu ststistik dapat

ditambahkan sesuai kebutuhan desa. Tampilan sub-menu ststistik sebagai berikut :

• Statistik Jenis Usia



• Stastistik Jenis Kelamin

• Statistik Agama



• Statistik Pendidikan



• Statistik Pekerjaan

Menu Pemerintah Desa 

Menu pemerintah desa menyajikan beberapa sub-menu yang ada didalamnya antara lain, Perangkat 

Desa, Aset Desa, Regulasi Di Desa dan Hasil Pembangunan, Tampilan Menu Pemerintah Desa :



Menu Potensi Desa

Merupakan  scraping data atau output data prodeskel  yang sudah pernah desa input kedalam aplikasi 

prodeskel.

Menu Statistik Kemiskinan

Menu ini merupakan menu inovasi yang dapat desa lakukan, karena basedata dalam menu tersebut

menggunakan data BDT 2015. Dengan begitu desa dapat menggunakan data yang tersaji dalam statistik

kemiskinan  untuk  dijadikan  dasar  perencanaan  pembangunan  yang  ada  di  desa  dalam  upaya

pengentasan kemiskinan diwilayah desa atau terpenuhinya pelayanan dasar ditingkat desa.



Menu Website Desa

Selain bisa melakukan scraping data output prodeskel desa anda , juga memiliki layanan generate script

untuk grafik kependudukan dan grafik data desa yang bisa ditempatkan pada website desa anda.



Menu Sosmed dan Menu Keuangan Desa

Untuk Menu Sosmed Desa akan dapat menjadi pengembangan desa dimana menu tersebut dapat 

dibentuk, diolah hingga tampilan disesuaikan dengan keinginan desa sebagai bagian dari inovasi desa 

kedepan. Sedangkan untuk menu Keuangan Desa menjadi menu yang memudahkan desa dalam 

pembuatan penjabaran penggunaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa yang terdapat dalam 

APBDesa Per-Tahunya, outputnya terliahat semacam Infografis APBDesa dan dapat dipublikasikan 

melalui Website desa melalui generate script yang sudah disediakan. Tampilan Menu Sosmed Desa dan 

Keuangan Desa :


