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1  MEMULAI APLIKASI E-RB 

Aplikasi E-RB adalah sistem penilaian kinerja reformasi birokrasi yang dilakukan oleh seluruh Satuan 

Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berbasis aplikasi secara 

online.  

Berikut merupakan langkah-langkah untuk mengakses aplikasi E-RB, dan aplikasi E-RB dapat diakses 

secara online melalui halaman http://erb.kemenkumham.go.id dengan menggunakan Browser 

(Mozilla Firefox,Internet Explorer, dan Lain-Lain) pada komputer atau perangkat mobile lain yang 

dapat terhubung dengan internet. 

 

Pada bagian Browser masukkan address url alamat aplikasi E-RB  seperti berikut : 

 

 
 

 

 

 

Halaman Depan Aplikasi E-RB  

 

 

Pada setiap user dapat melakukan login untuk dapat memasuki aplikasi E-RB. Username dan 

password adalah kombinasi telah ditentukan yang akan diberi tahukan ketika sosialisasi berjalan. 

Username dan password di inputkan pada tempat yang telah disediakan. Hak akses pada aplikasi E-



Pusdatin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 

RB dibedakan menjadi 4 macam yaitu : User Satker, Monitoring, Verifikator, dan Administrator. 

Setiap hak akses mempunyai menú dan fasilitas yang berbeda disesuaikan dengan hak aksesnya. 

 

2  USER VERIFIKATOR 

Verifikator dapat melakukan login dengan memasukan username dan password, verifikator 

memiliki menu Dashboard, Kegiatan, dan Video.  

Pilih Login pada Menu Utama Aplikasi : 

 

Halaman Login : 

 

Jika username dan password mengisikan dengan benar maka akan menampilkan gambar sebagai 

berikut : 

LOGIN 
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2.1 MENU DASHBOARD 

Menu dashboard merupakan kumpulan monitoring dari hasil pemenuhan kegiatan reformasi 

birokrasi menggunakan aplikasi e-rb : 

 

 



Pusdatin Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI 

 

2.2 MENU KEGIATAN 

Menu Kegiatan terdiri dari tiga pilihan, yaitu LKE WBK/WBBM, LKP PMPRB, dan RKT. Menu ini 

adalah menu untuk memonitor satuan kerja yang sudah memenuhi data dukung pada masing-

masing program kegiatan. Menu ini juga bisa digunakan untuk mencetak hasil pemenuhan 

kebutuhan data dukung pada masing-masing satuan kerja. 

2.2.1 Menu LKE WBK/WBBM 

Berikut tampilan menu LKE WBK/WBBM : 

 
Pada menu ini admin bisa memonitor satuan kerja dalam pemenuhan data dukung dengan cara 

klik Detail pada kolom aksi aplikasi sesuai satuan kerja yang ingin di monitor. Maka akan muncul 

area perubahan yang harus dipilih terlebih dahulu. Untuk mencari satuan kerja yang di monitor, 

aplikasi menyediakan menu cari data satuan kerja yang dimaksud pada kotak pencarian. Berikut 

tampilan Pilih Area perubahan : 
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Setelah memilih area perubahan maka akan muncul indikator dari area perubahan tersebut, 

silahkan pilih salah satu untuk melihat list data dukung yang sudah dipenuhi atau belum oleh 

satuan kerja yang dimaksud. Berikut tampilan pilih indikator : 

 
Berikut tampilan setelah memilih area perubahan dan indikator yang dimaksud : 

 
Diatas terlihat detail dari pemenuhan data dukung terkait area perubahan WBK/WBBM yang 

dilakukan oleh satuan kerja. Administrator bisa menambahkan catatan pada halaman ini dengan 

cara mengisi kotak catatan kemudian mengklik tombol Kirim. Catatan ini digunakan untuk 

memberikan masukan terhadap satuan kerja yang belum atau masih salah dalam melakukan 

pemenuhan data dukung yang dimaksud. 

2.2.2 Menu LKP PMPRB 

Berikut tampilan menu LKP PMPRB : 
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Pada menu ini admin bisa memonitor satuan kerja dalam pemenuhan data dukung dengan cara 

klik Detail pada kolom aksi aplikasi sesuai satuan kerja yang ingin di monitor. Maka akan muncul 

area perubahan yang harus dipilih terlebih dahulu. Untuk mencari satuan kerja yang di monitor, 

aplikasi menyediakan menu cari data satuan kerja yang dimaksud pada kotak pencarian. Berikut 

tampilan Pilih Area perubahan : 

 
Setelah memilih area perubahan maka akan muncul indikator dari area perubahan tersebut, 

silahkan pilih salah satu untuk melihat list data dukung yang sudah dipenuhi atau belum oleh 

satuan kerja yang dimaksud. Berikut tampilan pilih indikator : 
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Berikut tampilan setelah memilih area perubahan dan indikator yang dimaksud : 

 
Diatas terlihat detail dari pemenuhan data dukung terkait area perubahan PMPRB yang dilakukan 

oleh satuan kerja. Administrator bisa menambahkan catatan pada halaman ini dengan cara 

mengisi kotak catatan kemudian mengklik tombol Kirim. Catatan ini digunakan untuk 

memberikan masukan terhadap satuan kerja yang belum atau masih salah dalam melakukan 

pemenuhan data dukung yang dimaksud. 

2.2.3 Menu RKT 

Berikut tampilan menu RKT : 
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Pada menu ini admin bisa memonitor satuan kerja dalam pemenuhan data dukung dengan cara 

klik Detail pada kolom aksi aplikasi sesuai satuan kerja yang ingin di monitor. Maka akan muncul 

area perubahan yang harus dipilih terlebih dahulu. Untuk mencari satuan kerja yang di monitor, 

aplikasi menyediakan menu cari data satuan kerja yang dimaksud pada kotak pencarian. Berikut 

tampilan Pilih Area perubahan : 

 
Setelah memilih area perubahan maka akan muncul indikator dari area perubahan tersebut, 

silahkan pilih salah satu untuk melihat list data dukung yang sudah dipenuhi atau belum oleh 

satuan kerja yang dimaksud. Berikut tampilan pilih indikator : 
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Berikut tampilan setelah memilih area perubahan dan indikator yang dimaksud : 

 
Diatas terlihat detail dari pemenuhan data dukung terkait area perubahan RKT yang dilakukan 

oleh satuan kerja. Administrator bisa menambahkan catatan pada halaman ini dengan cara 

mengisi kotak catatan kemudian mengklik tombol Kirim. Catatan ini digunakan untuk memberikan 

masukan terhadap satuan kerja yang belum atau masih salah dalam melakukan pemenuhan data 

dukung yang dimaksud. 

2.3 MENU VIDEO 

Menu Video digunakan untuk menyimpan semua link video yang sudah di upload pada aplikasi 

eksternal (contoh : Youtube) untuk bisa ditampilkan pada halaman utama aplikasi E-Rb. 

Berikut tampilan Menu Video: 
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Tambah Video 

Jika untuk pertama kali maka silakan pilih tombol Tambah Video. Akan menampilkan gambar 

sebagai berikut : 

 
Masukkan judul video yang diinginkan, kemudian pilih kategori kegiatan dalam video tersebut. 

Masukkan link URL Youtube video yang dimaksud. Setelah itu pilih Tampil untuk menampilkan 

video tersebut pada halaman utama aplikasi atau Tidak Tampil untuk menyembunyikan tampilan 

video pada aplikasi. Jika sudah selesai input silahkan klik tombol Kirim untuk menyimpan. 

 

3 USER MONITORING 

User Monitoring dapat melakukan login dengan memasukan username dan password, 

administrator memiliki menu Dashboard, Kegiatan, Produk RB, dan Video.  

Pilih Login pada Menu Utama Aplikasi : 

LOGIN 
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Halaman Login : 

 

Jika username dan password mengisikan dengan benar maka akan menampilkan gambar sebagai 

berikut : 

 

3.1 MENU DASHBOARD 

Menu dashboard merupakan kumpulan monitoring dari hasil pemenuhan kegiatan reformasi 

birokrasi menggunakan aplikasi e-rb : 
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3.2 MENU KEGIATAN 

Menu Kegiatan terdiri dari tiga pilihan, yaitu LKE WBK/WBBM, LKP PMPRB, dan RKT. Menu ini 

adalah menu untuk memonitor satuan kerja yang sudah memenuhi data dukung pada masing-

masing program kegiatan. Menu ini juga bisa digunakan untuk mencetak hasil pemenuhan 

kebutuhan data dukung pada masing-masing satuan kerja. 

3.2.1 Menu LKE WBK/WBBM 

Berikut tampilan menu LKE WBK/WBBM : 
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Pada menu ini admin bisa memonitor satuan kerja dalam pemenuhan data dukung dengan cara 

klik Detail pada kolom aksi aplikasi sesuai satuan kerja yang ingin di monitor. Maka akan muncul 

area perubahan yang harus dipilih terlebih dahulu. Untuk mencari satuan kerja yang di monitor, 

aplikasi menyediakan menu cari data satuan kerja yang dimaksud pada kotak pencarian. Berikut 

tampilan Pilih Area perubahan : 

 
Setelah memilih area perubahan maka akan muncul indikator dari area perubahan tersebut, 

silahkan pilih salah satu untuk melihat list data dukung yang sudah dipenuhi atau belum oleh 

satuan kerja yang dimaksud. Berikut tampilan pilih indikator : 

 
Berikut tampilan setelah memilih area perubahan dan indikator yang dimaksud : 
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Diatas terlihat detail dari pemenuhan data dukung terkait area perubahan WBK/WBBM yang 

dilakukan oleh satuan kerja. Administrator bisa menambahkan catatan pada halaman ini dengan 

cara mengisi kotak catatan kemudian mengklik tombol Kirim. Catatan ini digunakan untuk 

memberikan masukan terhadap satuan kerja yang belum atau masih salah dalam melakukan 

pemenuhan data dukung yang dimaksud. 

3.2.2 Menu LKP PMPRB 

Berikut tampilan menu LKP PMPRB : 

 

Pada menu ini admin bisa memonitor satuan kerja dalam pemenuhan data dukung dengan cara 

klik Detail pada kolom aksi aplikasi sesuai satuan kerja yang ingin di monitor. Maka akan muncul 

area perubahan yang harus dipilih terlebih dahulu. Untuk mencari satuan kerja yang di monitor, 

aplikasi menyediakan menu cari data satuan kerja yang dimaksud pada kotak pencarian. Berikut 

tampilan Pilih Area perubahan : 
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Setelah memilih area perubahan maka akan muncul indikator dari area perubahan tersebut, 

silahkan pilih salah satu untuk melihat list data dukung yang sudah dipenuhi atau belum oleh 

satuan kerja yang dimaksud. Berikut tampilan pilih indikator : 

 
Berikut tampilan setelah memilih area perubahan dan indikator yang dimaksud : 

 
Diatas terlihat detail dari pemenuhan data dukung terkait area perubahan PMPRB yang dilakukan 

oleh satuan kerja. Administrator bisa menambahkan catatan pada halaman ini dengan cara 

mengisi kotak catatan kemudian mengklik tombol Kirim. Catatan ini digunakan untuk 

memberikan masukan terhadap satuan kerja yang belum atau masih salah dalam melakukan 

pemenuhan data dukung yang dimaksud. 
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3.2.3 Menu RKT 

Berikut tampilan menu RKT : 

 

Pada menu ini admin bisa memonitor satuan kerja dalam pemenuhan data dukung dengan cara 

klik Detail pada kolom aksi aplikasi sesuai satuan kerja yang ingin di monitor. Maka akan muncul 

area perubahan yang harus dipilih terlebih dahulu. Untuk mencari satuan kerja yang di monitor, 

aplikasi menyediakan menu cari data satuan kerja yang dimaksud pada kotak pencarian. Berikut 

tampilan Pilih Area perubahan : 

 
Setelah memilih area perubahan maka akan muncul indikator dari area perubahan tersebut, 

silahkan pilih salah satu untuk melihat list data dukung yang sudah dipenuhi atau belum oleh 

satuan kerja yang dimaksud. Berikut tampilan pilih indikator : 
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Berikut tampilan setelah memilih area perubahan dan indikator yang dimaksud : 

 
Diatas terlihat detail dari pemenuhan data dukung terkait area perubahan RKT yang dilakukan 

oleh satuan kerja. Administrator bisa menambahkan catatan pada halaman ini dengan cara 

mengisi kotak catatan kemudian mengklik tombol Kirim. Catatan ini digunakan untuk memberikan 

masukan terhadap satuan kerja yang belum atau masih salah dalam melakukan pemenuhan data 

dukung yang dimaksud. 

 

3.3 MENU PRODUK RB 

Menu Produk Reformasi Birokrasi digunakan oleh admin untuk mengupload atau memposting file 

atau berkas yang dibagi kedalam dua jenis yaitu berkas terkait regulasi RB dan berkas terkait 

informasi tentang RB. 

Berikut tampilan Menu Produk RB : 
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Tambah Produk RB 

Jika untuk pertama kali maka silakan pilih tombol Tambah Produk RB. Akan menampilkan gambar 

sebagai berikut : 

 
Ketikkan judul produk rb yang hendak di input, kemudian pilih kategori produk Rb yang dimaksud, 

termasuk ke dalam regulasi atau informasi. Isi keterangan dengan menuliskan penjelasan terkait 

produk RB yang di upload tersebut. Pilih choose File untuk melakukan upload dokumen produk 

RB yang akan bisa di download oleh seluruh satuan kerja yang mengakses aplikasi e-rb. Jika sudah 

selesai input silahkan klik tombol Kirim untuk menyimpan. 

 

3.4 MENU VIDEO 

Menu Video digunakan untuk menyimpan semua link video yang sudah di upload pada aplikasi 

eksternal (contoh : Youtube) untuk bisa ditampilkan pada halaman utama aplikasi E-Rb. 

Berikut tampilan Menu Video: 
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Tambah Video 

Jika untuk pertama kali maka silakan pilih tombol Tambah Video. Akan menampilkan gambar 

sebagai berikut : 

 
Masukkan judul video yang diinginkan, kemudian pilih kategori kegiatan dalam video tersebut. 

Masukkan link URL Youtube video yang dimaksud. Setelah itu pilih Tampil untuk menampilkan video 

tersebut pada halaman utama aplikasi atau Tidak Tampil untuk menyembunyikan tampilan video 

pada aplikasi. Jika sudah selesai input silahkan klik tombol Kirim untuk menyimpan. 

 

4 USER SATUAN KERJA 

User Satuan Kerja dapat melakukan login dengan memasukan username dan password, User Satuan 

Kerja memiliki menu Dashboard, Kegiatan, Produk RB, dan Video.  

Pilih Login pada Menu Utama Aplikasi : 
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Halaman Login : 

 

Jika username dan password mengisikan dengan benar maka akan menampilkan gambar sebagai 

berikut : 

 

 

4.1 MENU DASHBOARD 

LOGIN 
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Menu dashboard merupakan kumpulan monitoring dari hasil pemenuhan kegiatan reformasi 

birokrasi menggunakan aplikasi e-rb : 

 

Gambar diatas menunjukkan presentase pemenuhan data dukung yang sudah di unggah oleh 

satuan kerja pada aplikasi E-RB. 

4.2 MENU KEGIATAN 

Menu Kegiatan terdiri dari tiga pilihan, yaitu LKE WBK/WBBM, LKP PMPRB, dan RKT. Menu ini 

adalah menu untuk satuan kerja menggunggah data dukung pada masing-masing program 

kegiatan.  

Berikut tampilan menu LKE WBK/WBBM : 

 

 
 

Satuan Kerja memilih area perubahan maka akan muncul indikator dari area perubahan tersebut, 

silahkan pilih salah satu untuk melihat list data dukung yang harus dipenuhi oleh satuan kerja yang 

dimaksud. Berikut tampilan pilih indikator : 
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Berikut tampilan setelah memilih area perubahan dan indikator yang dimaksud : 

 
Diatas terlihat detail dari pemenuhan data dukung terkait area perubahan WBK/WBBM yang 

dilakukan oleh satuan kerja. User Satuan Kerja bisa melakukan unggah atau upload data dukung 

dengan cara mengisi keterangan data dukung atau dokumen terlebih dahulu, kemudian 

mengunggah file atau berkas data dukung dengan menklik tombol Browse untuk mengambil 

berkas yang dimaksud. Satuan kerja bisa menghapus jika terjadi kesalahan pada saat mengunggah 

dengan mengklik tanda silang disamping dokumen atau berkas yang sudah di unggah. User Satuan 

Kerja bisa menambahkan catatan pada halaman ini dengan cara mengisi kotak catatan kemudian 

mengklik tombol Kirim. Catatan ini digunakan untuk memberikan respon terhadap catatan yang 

diberikan oleh verifikator data dukung apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pemenuhan 

data dukung yang dimaksud. 

4.2.1 Menu LKP PMPRB 

Berikut tampilan menu LKP PMPRB : 
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User Satuan Kerja dapat memilih area perubahan maka akan muncul indikator dari area 

perubahan tersebut, silahkan pilih salah satu untuk melihat list data dukung yang sudah dipenuhi 

atau belum oleh satuan kerja yang dimaksud. Berikut tampilan pilih indikator : 

 
Berikut tampilan setelah memilih area perubahan dan indikator yang dimaksud : 
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Diatas terlihat detail dari pemenuhan data dukung terkait area perubahan PMPRB yang dilakukan 

oleh satuan kerja. User Satuan Kerja bisa melakukan unggah atau upload data dukung dengan 

cara mengisi keterangan data dukung atau dokumen terlebih dahulu, kemudian mengunggah file 

atau berkas data dukung dengan menklik tombol Browse untuk mengambil berkas yang 

dimaksud. Satuan kerja bisa menghapus jika terjadi kesalahan pada saat mengunggah dengan 

mengklik tanda silang disamping dokumen atau berkas yang sudah di unggah. User Satuan Kerja 

bisa menambahkan catatan pada halaman ini dengan cara mengisi kotak catatan kemudian 

mengklik tombol Kirim. Catatan ini digunakan untuk memberikan respon terhadap catatan yang 

diberikan oleh verifikator data dukung apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pemenuhan 

data dukung yang dimaksud. 

4.2.2 Menu RKT 

Berikut tampilan menu RKT : 

 
User Satuan Kerja dapat memilih area perubahan maka akan muncul indikator dari area 

perubahan tersebut, silahkan pilih salah satu untuk melihat list data dukung yang sudah dipenuhi 

atau belum oleh satuan kerja yang dimaksud. Berikut tampilan pilih indikator : 
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Berikut tampilan setelah memilih area perubahan dan indikator yang dimaksud : 

 
Diatas terlihat detail dari pemenuhan data dukung terkait area perubahan RKT yang dilakukan oleh 

satuan kerja. User Satuan Kerja bisa melakukan unggah atau upload data dukung dengan cara 

mengisi keterangan data dukung atau dokumen terlebih dahulu, kemudian mengunggah file atau 

berkas data dukung dengan menklik tombol Browse untuk mengambil berkas yang dimaksud. 

Satuan kerja bisa menghapus jika terjadi kesalahan pada saat mengunggah dengan mengklik tanda 

silang disamping dokumen atau berkas yang sudah di unggah. User Satuan Kerja bisa menambahkan 

catatan pada halaman ini dengan cara mengisi kotak catatan kemudian mengklik tombol Kirim. 

Catatan ini digunakan untuk memberikan respon terhadap catatan yang diberikan oleh verifikator 

data dukung apabila terjadi kesalahan dalam melakukan pemenuhan data dukung yang dimaksud. 
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