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Mobile Application 

⚫ https://play.google.com/store/apps/details?id=id.sinergi.lintas.solusi.desaku 

⚫ https://mobile-gv.inidesaku.id/ 

⚫ https://mobile-gv.desaqu.com/ 

 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=id.sinergi.lintas.solusi.desaku
https://inidesaku.id/
https://mobile-gv.desaqu.com/
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Nomor Fungsi MA.001 

Nama Fungsi Halaman Awal 

Deskripsi Halaman ini adalah halaman awal ketika masuk ke aplikasi mobile desaku. 

Tampilan 

 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

Terdapat dua tombol untuk melanjutkan aksi. 

⚫ Tombol registrasi (hijau) -->  

jika belum punya akun,  

jika diklik masuk ke halaman registrasi  

⚫ Tombol login (putih) -->  

jika sudah punya akun,  

jika diklik masuk ke halaman login 
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Nomor Fungsi MA.002 

Nama Fungsi Halaman Registrasi 

Deskripsi Halaman ini adalah halaman untuk mendaftar akun ke aplikasi desaku. 

Tampilan 

   

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Isi data-data yang diperlukan untuk mendaftar akun desaku 

⚫ Terutama data wilayah asal, yang menjadikan identitas desaku 

⚫ Email harus aktif karena akan ada verifikasi email 

⚫ Kode referal diisi jika daftar melalui agen 

⚫ Selanjutnya user diarahkan untuk mengecek email, karena sistem desaku akan mengirim 

email verifikasi 
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Nomor Fungsi MA.003 

Nama Fungsi Konfirmasi email registrasi 

Deskripsi  

Tampilan 

 

 

 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Contoh email yang dikirimkan sistem untuk verifikasi user 

⚫ Klik link tulisan “berikut ini” untuk membuat status akun menjadi aktif 

⚫ Jika link tersebut diklik akan mengarahkan ke halaman yang berisi pesan aktivasi sukses 

⚫ User dapat login ke aplikasi mobile desaku 
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Nomor Fungsi MA.004 

Nama Fungsi Halaman Login 

Deskripsi Halaman ini adalah halaman untuk login 

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Informasi yang dibutuhkan adalah email dan password yang diinputkan pada saat 

mendaftar akun desaku 

⚫ Syarat untuk melakukan login adalah, akun sudah diaktivasi 

⚫ Cara aktivasi adalah dengan klik link aktivasi yang dikirim di email masing-masing user 
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Nomor Fungsi MA.005 

Nama Fungsi Halaman Lupa Password 

Deskripsi Halaman ini adalah halaman jika anda lupa password, maka password akan direset lewat email 

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Masukkan email anda, sistem desaku akan mengirim email untuk mereset password anda 

⚫ Email akan dikirmkan oleh sistem desaku berisi password baru hasil generate oleh sistem 
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Nomor Fungsi MA.006 

Nama Fungsi Email reset password 

Deskripsi  

Tampilan  

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Ini adalah contoh email yang dikirimkan sistem berisi password baru berisi huruf acak 

⚫ Silahkan user masuk menggunakan password baru ini, setelah login berhasil masuk, 

dipersilahkan untuk mengubah password yang baru 
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Nomor Fungsi MA.007 

Nama Fungsi Halaman Utama 

Deskripsi Halaman awal aplikasi desaku 

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Terdapat data info wilayah desa tempat user berada 

⚫ Seluruh data / konten yang ada di aplikasi desaku ini mengikuti daerah yang dipilih 

⚫ Terdapat tombol untuk melihat atau berpindah ke desa lain 

⚫ Jika wilayah dipindah, maka data akan berubah menyesuaikan daerah yang dipilih 

⚫ Di sebelah kiri atas terdapat tombol untuk memunculkan side menu 

⚫ DI sebelah kanan atas terdapat tombol untuk masuk ke menu profile & notifikasi 

⚫ Terdapat slider yang gambarnya menjadi ciri khas tiap desa, terdapat juga text wilayah 

desa yang terpilih 

⚫ Ada menu berita desa yang terdiri dari beberapa kategori seperti: berita umum, 

geospasial desa, layanan desa, kegiatan desa, wisata desa, budaya lokal 

⚫ Ada menu E-education yang terdiri dari beberapa kategori seperti: pelatihan & 

penyuluhan 

⚫ Menu koperasi desa sebagai pencatatan simpanan & pinjaman di koperasi desa 
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⚫ Menu beli bayar online / ppob untuk transaksi online 

⚫ Menu pasar desa sebagai papan iklan desa 

⚫ Menu donasi untuk menyumbangkan donasi 

⚫ Menu riwayat transaksi untuk melihat riwayat transaksi 
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Nomor Fungsi MA.008 

Nama Fungsi Side Menu 

Deskripsi Side menu untuk memunculkan menu tambahan di sebelah kiri  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Terdapat tombol logout untuk keluar dari aplikasi 

⚫ Tombol bantuan untuk masuk ke halaman bantuan aplikasi 

⚫ Info versi aplikasi 
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Nomor Fungsi MA.009 

Nama Fungsi Menu pindah desa lain 

Deskripsi Halaman untuk memilih wilayah lain dan melihat konten di desa itu 

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

 

⚫ Dari menu di atas klik tombol “Lihat Desa Lain” 

⚫ Akan menampilkan halaman pilih desa lain 

⚫ PIlih wilayah untuk pindah wilayah 

⚫ Klik tombol “Lihat data di desa lain” 

⚫ Halaman awal akan me-refresh dan menampilkan data di wilayah baru tersebut 

⚫ Konten pada menu berita desa, e-education desa, donasi, pasar desa akan berganti 

menyesuaikan wilayah yang dipilih di sini 



 14 
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Nomor Fungsi MA.0010 

Nama Fungsi Halaman profile 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Di halaman ini terdapat foto profil user, email, no hp, serta wilayah user terdaftar 

⚫ Di halaman ini terdapat menu-menu mengenai perubahan & kelengkapan data pribadi 

seperti: data diri, foto profil, foto ktp, foto tanda tangan, password 

⚫ Serta seperti menu samping, terdapat menu menuju halaman bantuan, info versi aplikasi 

dan tombol logout 
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Nomor Fungsi MA.011 

Nama Fungsi Halaman profile - update data diri 

Deskripsi  

Tampilan 

   

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Menu “Data Diri” digunakan untuk merubah data diri yang diperlukan seperti: nama 

lengkap, jenis kelamin, tempat tanggal lahir, nama ibu, jenis kartu identitas, nomor kartu 

identitas, warga negara, pekerjaan, alamat lengkap, dan wilayah terdaftar 

⚫ Semua data tersebut dibutuhkan untuk kelengkapan persyaratan penggunaan e-money 

yang dikelola oleh GV Money 

⚫ Jika telah mengisi semua inputan, klik tombol update 
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Nomor Fungsi MA.012 

Nama Fungsi Halaman profile - update foto profil 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Menu “Foto Profil” digunakan untuk merubah foto profil anda  

⚫ Bisa dilakukan dengan cara klik tombol putih “unggah dari galeri” 

⚫ Lalu piih foto profil anda 

⚫ Setelahnya dipilih, foto tersebut akan tampil di halaman ini 

⚫ Lalu untuk menyimpan klik tombol simpan 
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Nomor Fungsi MA.013 

Nama Fungsi Halaman profile - update foto ktp 

Deskripsi  

Tampilan 

   

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Menu “Foto KTP” digunakan untuk menambahkan foto KTP anda, sebagai syarat 

penggunaan GV money 

⚫ Bisa dilakukan dengan cara klik tombol putih “unggah dari galeri” 

⚫ Lalu piih foto ktp anda 

⚫ Setelahnya dipilih, foto tersebut akan tampil di halaman ini 

⚫ Lalu untuk menyimpan klik tombol simpan 
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Nomor Fungsi MA.014 

Nama Fungsi Halaman profile - update foto tanda tangan 

Deskripsi  

Tampilan 

   

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Menu “Foto Tanda Tangan” digunakan untuk menambahkan foto Tanda Tangn anda, 

sebagai syarat penggunaan GV money 

⚫ Bisa dilakukan dengan cara klik tombol putih “unggah dari galeri” 

⚫ Lalu piih foto tanda tangn anda 

⚫ Setelahnya dipilih, foto tersebut akan tampil di halaman ini 

⚫ Lalu untuk menyimpan klik tombol simpan 
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Nomor Fungsi MA.015 

Nama Fungsi Halaman profile - update password 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Menu “Password” digunakan untuk mengubah password anda 

⚫ Yang diperlukan adalah password lama anda dan password baru 

⚫ Klik simpan untuk mengubah password 

  



 21 

Nomor Fungsi MA.016 

Nama Fungsi Halaman profile - bantuan 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Halaman Bantuan berisi dengan pertanyaan yang sering ditanyakan oleh user juga 

jawaban dari sistem  

⚫ Klik pada tulisan pertanyaan untuk memunculkan jawaban 

⚫ Jika user tidak menemukan pertanyaan, user dapat mengirmkan email ke 

admin@desaqu.com 
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Nomor Fungsi MA.017 

Nama Fungsi Halaman List Berita Desa - Berita Umum 

Deskripsi Menampilkan list berita yang ada di desa itu 

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ List data berita terdiri dari foto, judul berita, user yang melakukan posting, tanggal 

posting 

⚫ List ini berisi dengan kategori berita “umum” 

⚫ Untuk membuka berita, klik pada gambar / judul berita 
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Nomor Fungsi MA.018 

Nama Fungsi Halaman Detail Berita Desa - Berita Umum 

Deskripsi Menampilkan detail berita  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Detail berita terdiri dari gambar, judul berita, user posting, tanggal posting, tag, dan 

kategori berita 

⚫ Terdapat deskripsi / isi konten dari berita 

⚫ Terdapat juga video player untuk pelengkap konten 
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Nomor Fungsi MA.019 

Nama Fungsi Halaman List Berita Desa - Geospasial Desa 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ List data berita terdiri dari foto, judul berita, user yang melakukan posting, tanggal 

posting 

⚫ List ini berisi dengan kategori berita “geospasial desa” 

⚫ Untuk membuka berita, klik pada gambar / judul berita 
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Nomor Fungsi MA.020 

Nama Fungsi Halaman Detail Berita Desa - Geospasial Desa 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Detail berita terdiri dari gambar, judul berita, user posting, tanggal posting, tag, dan 

kategori berita 

⚫ Terdapat deskripsi / isi konten dari berita 

⚫ Terdapat juga peta lokasi dari google map 
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Nomor Fungsi MA.021 

Nama Fungsi Halaman List Berita Desa - Layanan Desa 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ List data berita terdiri dari foto, judul berita, user yang melakukan posting, tanggal 

posting 

⚫ List ini berisi dengan kategori berita “layanan desa” 

⚫ Untuk membuka berita, klik pada gambar / judul berita 
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Nomor Fungsi MA.022 

Nama Fungsi Halaman Detail Berita Desa - Layanan Desa 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Detail berita terdiri dari gambar, judul berita, user posting, tanggal posting, tag, dan 

kategori berita 

⚫ Terdapat deskripsi / isi konten dari berita 

⚫ Terdapat juga video player untuk pelengkap konten 
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Nomor Fungsi MA.023 

Nama Fungsi Halaman List Berita Desa - Kegiatan Desa 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ List data berita terdiri dari foto, judul berita, user yang melakukan posting, tanggal 

posting 

⚫ List ini berisi dengan kategori berita “kegiatan desa” 

⚫ Untuk membuka berita, klik pada gambar / judul berita 
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Nomor Fungsi MA.024 

Nama Fungsi Halaman Detail Berita Desa - Kegiatan Desa 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Detail berita terdiri dari gambar, judul berita, user posting, tanggal posting, tag, dan 

kategori berita 

⚫ Terdapat deskripsi / isi konten dari berita 

⚫ Terdapat juga video player untuk pelengkap konten 

  



 30 

Nomor Fungsi MA.025 

Nama Fungsi Halaman List Berita Desa - Wisata Desa 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ List data berita terdiri dari foto, judul berita, user yang melakukan posting, tanggal 

posting 

⚫ List ini berisi dengan kategori berita “wisata desa” 

⚫ Untuk membuka berita, klik pada gambar / judul berita 
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Nomor Fungsi MA.026 

Nama Fungsi Halaman Detail Berita Desa - Wisata Desa 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Detail berita terdiri dari gambar, judul berita, user posting, tanggal posting, tag, dan 

kategori berita 

⚫ Terdapat deskripsi / isi konten dari berita 

⚫ Terdapat juga video player untuk pelengkap konten 
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Nomor Fungsi MA.027 

Nama Fungsi Halaman List Berita Desa - Budaya Lokal 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ List data berita terdiri dari foto, judul berita, user yang melakukan posting, tanggal 

posting 

⚫ List ini berisi dengan kategori berita “budaya lokal” 

⚫ Untuk membuka berita, klik pada gambar / judul berita 
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Nomor Fungsi MA.028 

Nama Fungsi Halaman Detail Berita Desa - Budaya Lokal 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Detail berita terdiri dari gambar, judul berita, user posting, tanggal posting, tag, dan 

kategori berita 

⚫ Terdapat deskripsi / isi konten dari berita 

⚫ Terdapat juga video player untuk pelengkap konten 
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Nomor Fungsi MA.029 

Nama Fungsi Halaman List E-Education - Pelatihan 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ List data berita terdiri dari foto, judul e-education, user yang melakukan posting, tanggal 

posting 

⚫ List ini berisi dengan kategori e-education “pelatihan” 

⚫ Untuk membuka e-education, klik pada gambar / judul e-education 
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Nomor Fungsi MA.030 

Nama Fungsi Halaman Detail E-Education - Pelatihan 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Detail e-education terdiri dari gambar, judul berita, user posting, tanggal posting, tag, dan 

kategori e-education 

⚫ Terdapat deskripsi / isi konten dari e-education 

⚫ Terdapat juga video player untuk pelengkap konten 
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Nomor Fungsi MA.031 

Nama Fungsi Halaman List E-Education - Penyuluhan 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ List data berita terdiri dari foto, judul e-education, user yang melakukan posting, tanggal 

posting 

⚫ List ini berisi dengan kategori e-education “penyuluhan” 

⚫ Untuk membuka e-education, klik pada gambar / judul e-education 
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Nomor Fungsi MA.032 

Nama Fungsi Halaman Detail E-Education - Penyuluhan 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Detail e-education terdiri dari gambar, judul berita, user posting, tanggal posting, tag, dan 

kategori e-education 

⚫ Terdapat deskripsi / isi konten dari e-education 

⚫ Terdapat juga video player untuk pelengkap konten 
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Nomor Fungsi MA.033 

Nama Fungsi Halaman koperasi desa 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Menu koperasi ini adalah menu untuk melihat transaksi simpanan, pinjaman, angsuran 

yang dilakukan di koperasi desa bumdes masing-masing desa user 

⚫ Seluruh transaksi dilakukan secara offline di bumdes 

⚫ Catatan transaksi dapat dilihat di aplikasi mobile desaku 
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Nomor Fungsi MA.034 

Nama Fungsi Halaman koperasi desa - simpanan 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Menu koperasi simpanan ini menampilkan daftar simpanan yang telah dilakukan 

⚫ Terdapat tanggal transaksi dan jumlah kredit / nominal yang dilakukan 

⚫ Ada tombol tambah simpanan, jika diklik akan muncul pesan untuk mengunjungi dan 

melakukan simpanan di bumdes secara offline 
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Nomor Fungsi MA.035 

Nama Fungsi Halaman koperasi desa - pinjaman 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Menu koperasi pinjaman ini menampilkan daftar pinjaman yang telah dilakukan 

⚫ Terdapat tanggal transaksi dan jumlah debet / nominal yang dilakukan 

⚫ Ada tombol tambah pinjaman, jika diklik akan muncul pesan untuk mengunjungi dan 

melakukan pinjaman di bumdes secara offline 
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Nomor Fungsi MA.036 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ PPOB (Payment Point Online Bank) 

⚫ Halaman ini merupakan tempat beli bayar online 

⚫ Di bagian atas terdapat nilai saldo dan status akun sudah / belum terkonfirmasi untuk 

menggunakan saldo gv money 

⚫ Juga terdapat tombol refresh untuk melihat saldo anda 

⚫ Terdapat juga di bagian kiri menu untuk top up dan di bagian kanan history gv transaksi 

⚫ Di bagiam bawah terdapat menu-menu yang disediakan merupakan produk / jenis 

transaksi yang tersedia 

⚫ Menu tiket kereta & tiket pesawat masih disable / tidak bisa diakses karena masih dalam 

pengembangan 
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Nomor Fungsi MA.037 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - Top up GV Money 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Di menu top up gv money ini terdapat id gv anda, jika semua persayaratan sudah 

terkonfirmasi dan terverifikasi oleh gv 

⚫ Juga di bagian bawah terdapat nomor virtual account masing-masing bank 

⚫ Anda dapat melakukan top up dengan masuk ke menu bayar virtual acount di 

masing-masing bank 

⚫ Masukkan nomor virtual account tersebut  

⚫ Masukkan nominal yang diinginkan  

⚫ Pilih transfer dana 

⚫ Dan dana anda akan masuk ke dalam saldo gv di aplikasi desaku 
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Nomor Fungsi MA.038 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - History GV Money 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Di halaman ini terdapat list data catatan transaksi gv money anda 

⚫ Terdapat tanggal dan nilai uang yang masuk / keluar 
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Nomor Fungsi MA.039 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - Pulsa Prabayar 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Pada menu pulsa ini merupakan pembelian pulsa prabayar 

⚫ Masukkan nomor handphone yang akan diisi pulsa 

⚫ Sistem akan mendeteksi jenis kartu yang digunakan dan nominal pulsa yang tersedia 

⚫ Pilih tombol nominal pulsa yang diinginkan 

⚫ Lalu klik tombol selanjutnya di bagian bawah 

⚫ Sistem akan berpindah ke halaman detail transaksi 
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Nomor Fungsi MA.040 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - Paket Data 

Deskripsi  

Tampilan 

   

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Pada menu paket dataini merupakan pembelian paket data prabayar 

⚫ Masukkan nomor handphone yang akan diisi pulsa 

⚫ Sistem akan mendeteksi jenis kartu yang digunakan dan besar paket yang tersedia 

⚫ Pilih tombol nominal paket yang diinginkan 

⚫ Lalu klik tombol selanjutnya di bagian bawah 

⚫ Sistem akan berpindah ke halaman detail transaksi 
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Nomor Fungsi MA.041 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - Pembayaran Langsung 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Ini merupakan halaman detail transaksi, muncul setelah memilih jenis transaksi dan 

menekan tombol selanjutnya 

⚫ Di bagian atas akan muncul total tagihan transaksi dan di bawahnya ada informasi detail 

transaksi 

⚫ Terdapat juga cara bayar 

⚫ Pembayaran dengan saldo gv money ini hanya dengan menekan tombol “Bayar dengan 

GV Money” 
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Nomor Fungsi MA.042 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - Email informasi transaksi 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Jika transaksi berhasil dilakukan, sistem akan mengirimkan pesan informasi transaksi ke 

email anda 

⚫ Contoh email seperti di atas 
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Nomor Fungsi MA.043 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - Pembayaran Langsung - Respon 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Di dalam aplikasi mobile desaku, jika transaksi gagal dilakukan, maka akan muncul pesan 

error tergantung alasan kesalahannya 

⚫ Jika transaksi sukses dilakukan, maka akan muncul halaman info transaksi berhasil 

beserta catatannya 

⚫ Klik tombol kembali untuk melihat history transaksi atau menu utama PPOB 
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Nomor Fungsi MA.044 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - Email inforasi pembayaran 

Deskripsi  

Tampilan  

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Jika transaksi sudah sukses dilakukan pembayaran maka sistem akan mengirimkan pesan 

informasi pembayaran ke email anda 

⚫ Terdapat nama produk, nominal, invoice id dan kode signature  
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Nomor Fungsi MA.045 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - Pulsa Pascabayar 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Pada menu pulsa paskabayar ini merupakan pembayaran pulsa paskabayar 

⚫ Pilih provider yang tersedia dahulu 

⚫ Masukkan nomor handphone yang akan dibayar tagihan pulsanya 

⚫ Klik tombol berikutnya 

⚫ Sistem akan meminta informasi tagihan dari nomor handphone tersebut 

⚫ Lalu akan muncul halaman detail tagihan berisi: jenis operator, nomor handphone, nama 

pelanggan dan jumlah nominal tagihan 

⚫ Untuk melanjutkan transaksi klik tombol berikutnya 

⚫ Sistem akan berpindah ke halaman detail transaksi 
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Nomor Fungsi MA.046 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - PLN Pascabayar 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Pada menu pln paskabayar ini merupakan pembayaran tagihan pln 

⚫ Masukkan nomor pelanggan pln 

⚫ Klik tombol berikutnya 

⚫ Sistem akan meminta informasi tagihan dari nomor pelanggan pln tersebut 

⚫ Lalu akan muncul halaman detail tagihan berisi: nomor pelanggan, nama pelanggan dan 

jumlah nominal tagihan 

⚫ Jika tagihan sudah dibayarkan atau ada informasi lain, maka akan muncul pesan informasi 

sesuai dengan kasusnya 

⚫ Untuk melanjutkan transaksi klik tombol berikutnya 

⚫ Sistem akan berpindah ke halaman detail transaksi 
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Nomor Fungsi MA.047 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - PDAM 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Pada menu tagihan pdam ini merupakan pembayaran tagihan pdam 

⚫ Pilih wilayah yang tersedia dahulu 

⚫ Masukkan nomor id pdam yang akan dibayar tagihannya 

⚫ Klik tombol berikutnya 

⚫ Sistem akan meminta informasi tagihan dari nomor pelanggan tersebut 

⚫ Lalu akan muncul halaman detail tagihan berisi: billing id, nama konsumen, tagihan bulan 

dan nominal tagihan 

⚫ Untuk melanjutkan transaksi klik tombol berikutnya 

⚫ Sistem akan berpindah ke halaman detail transaksi 
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Nomor Fungsi MA.048 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - BPJS Kesehatan 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Pada menu bpjs kesehatan ini merupakan pembayaran bpjs kesehatan 

⚫ Masukkan nomor bpjs kesehatan yang akan dibayar tagihannya 

⚫ Klik tombol berikutnya 

⚫ Sistem akan meminta informasi tagihan dari nomor pelanggan tersebut 

⚫ Lalu akan muncul halaman detail tagihan berisi: billing id, nama peserta, tagihan bulan 

dan nominal tagihan 

⚫ Untuk melanjutkan transaksi klik tombol berikutnya 

⚫ Sistem akan berpindah ke halaman detail transaksi 
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Nomor Fungsi MA.049 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - BPJS Tenaga Kerja 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Pada menu bpjs tenaga kerja ini merupakan pembayaran bpjs tenaga kerja 

⚫ Masukkan nomor pelanggan bpjs tenaga kerja 

⚫ Klik tombol berikutnya 

⚫ Sistem akan meminta informasi tagihan dari nomor pelanggan tersebut 

⚫ Lalu akan muncul halaman detail tagihan berisi: nomor pelanggan, nama pelanggan dan 

jumlah nominal tagihan 

⚫ Jika tagihan sudah dibayarkan atau ada informasi lain, maka akan muncul pesan informasi 

sesuai dengan kasusnya 

⚫ Untuk melanjutkan transaksi klik tombol berikutnya 

⚫ Sistem akan berpindah ke halaman detail transaksi 
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Nomor Fungsi MA.050 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - Telkom 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Pada menu telkom ini merupakan pembayaran telkom 

⚫ Masukkan nomor telepon telkom 

⚫ Klik tombol berikutnya 

⚫ Sistem akan meminta informasi tagihan dari nomor pelanggan tersebut 

⚫ Lalu akan muncul halaman detail tagihan berisi: nomor pelanggan, nama pelanggan dan 

jumlah nominal tagihan 

⚫ Jika tagihan sudah dibayarkan atau ada informasi lain, maka akan muncul pesan informasi 

sesuai dengan kasusnya 

⚫ Untuk melanjutkan transaksi klik tombol berikutnya 

⚫ Sistem akan berpindah ke halaman detail transaksi 
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Nomor Fungsi MA.051 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - Indihome 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Pada menu indihome ini merupakan pembayaran indihome  

⚫ Masukkan nomor id indihome  

⚫ Klik tombol berikutnya 

⚫ Sistem akan meminta informasi tagihan dari nomor pelanggan tersebut 

⚫ Lalu akan muncul halaman detail tagihan berisi: nomor pelanggan, nama pelanggan dan 

jumlah nominal tagihan 

⚫ Jika tagihan sudah dibayarkan atau ada informasi lain, maka akan muncul pesan informasi 

sesuai dengan kasusnya 

⚫ Untuk melanjutkan transaksi klik tombol berikutnya 

⚫ Sistem akan berpindah ke halaman detail transaksi 
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Nomor Fungsi MA.052 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - Pembayaran Tagihan 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Ini merupakan halaman detail transaksi 

⚫ Berisi informasi detail tagihan beserta total tagihan 

⚫ Di bagian atas akan muncul total tagihan transaksi dan di bawahnya ada informasi detail 

transaksi 

⚫ Terdapat juga cara bayar 

⚫ Pembayaran dengan saldo gv money ini hanya dengan menekan tombol “Bayar dengan 

GV Money” 
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Nomor Fungsi MA.053 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - Email informasi transaksi 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Jika transaksi berhasil dilakukan, sistem akan mengirimkan pesan informasi transaksi ke 

email anda 

⚫ Contoh email seperti di atas 
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Nomor Fungsi MA.054 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - Pembayaran Tagihan - Respon 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Di dalam aplikasi mobile desaku, jika transaksi gagal dilakukan, maka akan muncul pesan 

error tergantung alasan kesalahannya 

⚫ Jika transaksi sukses dilakukan, maka akan muncul halaman info transaksi berhasil 

beserta catatannya 

⚫ Klik tombol kembali untuk melihat history transaksi atau menu utama PPOB 

  



 60 

Nomor Fungsi MA.055 

Nama Fungsi Halaman Beli/Bayar Online - Email informasi pembayaran 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Jika transaksi sudah sukses dilakukan pembayaran maka sistem akan mengirimkan pesan 

informasi pembayaran ke email anda 

⚫ Terdapat nama produk, nominal, invoice id dan kode signature  
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Nomor Fungsi MA.056 

Nama Fungsi Halaman Pasar Desa Online - List iklan 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Halaman Pasar Desa Online ini merupakan halaman untuk melihat iklan dan memasang 

iklan produk yang user miliki 

⚫ Terdapat kotak pencarian nama barang 

⚫ Terdapat juga kotak pilihan kategori barang 

⚫ Dan tombol cari untuk mencari barang yang diinginkan 

⚫ Di paling atas terdapat tombol biru untuk menambahkan iklan jual / jasa barang user 

⚫ Di bagian bawah terdapat list iklan barang yang ditawarkan user lain di desa tersebut 

⚫ Untuk melihat barang di desa / wilayah lain, dapat gunakan fasilitas “Lihat desa lain” di 

halaman home 

  



 62 

Nomor Fungsi MA.057 

Nama Fungsi Halaman Pasar Desa Online - Detail iklan 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Ini merupakan halaman detail iklan yang tersedia 

⚫ Terdapat judul iklan, nama penjual, kategori barang, harga barang, jumlah iklan dilihat, 

tanggal posting iklan dan nomor kontak penjual 

⚫ Deskripsi produk yang diiklankan terdapat di bagian bawah 

⚫ Jika user tertarik dengan produk yang ditawarkan, bisa menghubungi penjual secara 

offline melalui nomor kontak tersebut 
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Nomor Fungsi MA.058 

Nama Fungsi Halaman Pasar Desa Online - Iklan saya 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Menu iklan saya merupakan list iklan yang user posting untuk diiklankan di halaman pasar 

desa online 

⚫ Terdapat tombol tambah iklan 

⚫ Serta di list iklan terdapat tombol detail, edit, dan delete iklan 

⚫ Iklan yang diiposting di sini harus melalui proses persetujuan admin terlebih dahulu 

⚫ Di dalam list iklan terdapat informasi iklan sudah / belum terbit 
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Nomor Fungsi MA.059 

Nama Fungsi Halaman Pasar Desa Online - Tambah Iklan 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Ini adalah halaman untuk melakukan posting iklan  

⚫ Isian yang diperlukan adalah judul iklan, kategori, gambar, harga, kontak dan deskripsi 

iklan 

⚫ Jika seluruhnya telah diisi, klik tombol simpan untuk menyimpan iklan 

⚫ Tunggu proses verifikasi oleh admin terlebih dahulu sampai iklan anda terbit 
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Nomor Fungsi MA.060 

Nama Fungsi Halaman Pasar Desa Online - Edit Iklan 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Ini merupakan halaman untuk mengedit iklan anda 

⚫ Semua isian dapat diubah kembali  

⚫ Klik tombol simpan untuk menyimpan perubahan 
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Nomor Fungsi MA.061 

Nama Fungsi Halaman Pasar Desa Online - Delete Iklan 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Di halaman list iklan saya, tampilan ini akan muncul juga user menekan tombol hapus 

⚫ Muncul konfirmasi apakah akan menghapus data ini atau tidak 

⚫ Jika tekan ‘ya’, maka iklan akan dihapus 

⚫ Jika tekan ‘tidak’, maka iklan tidak akan dihapus 
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Nomor Fungsi MA.062 

Nama Fungsi Halaman Donasi - List donasi 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Halaman Donasi ini merupakan halaman untuk melihat donasi-donasi yang sedang 

berlangsung dan membutuhkan bantuan serta yang terdapat di desa / wilayah 

⚫ Terdapat nilai donasi yang sudah terkumpul dan tanggal berakhirnya donasi 

⚫ Untuk melihat donasi di desa / wilayah lain, dapat gunakan fasilitas “Lihat desa lain” di 

halaman home 
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Nomor Fungsi MA.063 

Nama Fungsi Halaman Donasi - Detail donasi 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Ini merupakan halaman detail donasi 

⚫ Terdapat judul donasi, nilai nominal terkumpulnya donasi dan target donasi 

⚫ Terdapat juga profil orang yang melalukan permintaan donasi 

⚫ Terdapat deskripsi donasi 

⚫ Dan di paling bawah terdapat list donatur serta nominalnya 
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Nomor Fungsi MA.064 

Nama Fungsi Halaman Donasi - bayar donasi 

Deskripsi  

Tampilan 

  

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Untuk melakukan donasi, tekan tombol “donasi sekarang” pada halaman detail donasi 

⚫ Maka halaman ini akan muncul, serta cara bayar menggunakan qris 

⚫ Masukkan donasi yang akan dibayarkan 

⚫ Dan tekan tombol “bayar dengan qris” 

⚫ Sistem akan membentuk qrcode sebagai perantara pembayaran qris 

⚫ Cara bayarnya adalah dengan mendownload qrcode tersebut 

⚫ Kemudian buka aplikasi dompet digital lainnya seperti gojek, ovo, dana, link aja 

⚫ Pilih menu bayar dan scan qrcode tersebut dengan mencarinya gambar qrcode yang telah 

terdownload di gallery  

⚫ PIlih bayar dan kembali ke aplikasi desaku 

⚫ Tunggu beberapa saat dan lihat menu riwayat transaksi dan cek statusnya akan berubah 

menjadi terbayar 
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⚫ Artinya donasi anda sudah masuk ke pengumpul donasi 
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Nomor Fungsi MA.065 

Nama Fungsi Halaman Riwayat Transaksi 

Deskripsi  

Tampilan 

 

Keterangan /  

Cara Penggunaan 

⚫ Halaman ini merupakan list transaksi-transaksi yang user telah lakukan 

⚫ Dari mulai donasi hingga ppob 

⚫ Transaksi ppob yang belum dan telah dibayarkan pun masuk ke dalam list ini 

⚫ Tanggal, jenis dan nominal transaksi dapat dilihat 

⚫ Status tiap transaksi pun dapat dilihat 
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