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BAB I 
Pendahuluan 

 
1.1 Pengantar 

 
EPS (Education Public Services) merupakan sebuah sistem utama yang mampu 

diharapkan dapat mengakomodir semua sistem ada dilingkungan Dinas Pendidikan 

Kabupaten Malang. EPS dirancang pada awal tahun 2017 dan belum ada kondisi wabah 

COVID-19 sehingga sangat diperlukan pembaruan EPS yang diharapkan mampu menjadi 

one gate solution bagi semua warga indonesia khususnya warga Kabupaten Malang, baik 

peserta didik, tenaga pendidik, tenaga administrasi pendidikan, staf Dinas Pendidikan 

Kabupaten Malang hingga masyarakat umum untuk lebih mudah dalam mengelola data, 

mengakses infomasi dan berkomunikasi langsung dengan staf Dinas Pendidikan. 

Kemudahan sistem harus memperhatikan perilaku pengguna, misalnya dalam hal 

gawai. Sistem harus mampu berjalan pada mayoritas penggunaan gawai di Indonesia 

khususnya Kabupaten malang yaitu menggunakan Smartphone, sehingga sistem yang 

baru harus dipastikan dapat berjalan dengan baik pada platform smartphone dengan 

sistem operasi Android. Selain itu penggunaan website masih juga tinggi, sehingga 

kolaborasi sangat diperlukan guna menjangkau seluruh atau sebagian besar masyarakat. 

 
1.2 Tujuan 

Sistem aplikasi EPS dibuat untuk dapat mengakomodir semua sistem ada 

dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Aplikasi ini secara umum juga bertujuan 

menjadi solusi terpusat bagi warga Kabupaten Malang, baik peserta didik, tenaga pendidik, 

tenaga administrasi pendidikan, staf Dinas Pendidikan Kabupaten Malang hingga 

masyarakat umum untuk lebih mudah dalam mengelola data, mengakses infomasi dan 

berkomunikasi langsung dengan staf Dinas Pendidikan 

 

 

 



BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

2.1 Dasar kegiatan 

Aplikasi ini secara umum juga bertujuan menjadi solusi terpusat bagi warga 

Kabupaten Malang, baik peserta didik, tenaga pendidik, tenaga administrasi pendidikan, 

staf Dinas Pendidikan Kabupaten Malang hingga masyarakat umum untuk lebih mudah 

dalam mengelola data, mengakses infomasi dan berkomunikasi langsung dengan staf 

Dinas Pendidikan 

 

2.2 Hasil yang diharapkan 

Hasil yang diharapkan setelah penggunaan aplikasi EPS ini ialah : 

1. Memudahkan konektivitas antarpelaku pendidikan (guru-siswa atau guru-dinas) 

2. Memudahkan share secara realtime aktivitas-aktivitas pendidikan. 

3. Memudahkan pendataan guru dan siswa 

4. Berisi berita dan cerita yang memudahkan share antarpengguna 

 

2.3 Diagram Workflow  

 



2.4 Tampilan aplikasi (Front end/user) 

 

 
Gambar 1.  

EPS Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Versi Desktop 
 

 

Gambar 2.  
Tampilan Home EPS Dinas Pendidikan Kabupaten Malang Versi Mobile 

Halaman home EPS Dinas Pendidikan menampilkan layanan Datacenter, Virtual 
Office, Mutasi Siswa, E-surat, serta berita terkini dari dinas Pendidikan. Serta ditampilkan 



juga list bidang dinas Pendidikan yang sedang online untuk pelayanan virtual office 
sehingga Ketika ingin berkomunikasi dengan dinas Pendidikan bisa memanfaatkan fitur 
virtual office. 

 

 

Gambar 3.  
Tampilan Halaman Pengenalan Aplikasi Dan Login 

Pada halaman login terdapat kolom nama pengguna / email dan password yang 
digunakan untuk mengakses aplikasi tertentu yang membutuhkan akses login sesuai 
dengan hak akses pemilik akun, masyarakat umum dapat juga menggunakan layanan 



umum di dinas Pendidikan kabupaten malang dengan mendaftar sebagai user umum 
dengan menggunakan daftar akun, pengguna juga dapat memanfaatkan fitur lupa 
password apabila lupa kata sandi nya. 

 

 

 

Gambar 4. 
Halaman Layanan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang 



Pada halaman layanan tersedia 3 kategori layanan yaitu Umum, Lembaga, dan Internal. 
Kategori umum yaitu layanan yang disediakan untuk umum atau bisa diakses tanpa login, 
untuk kategori Lembaga yaitu layanan yang disediakan untuk Lembaga sekolah jenjang 
paud, sd, dan smp sesuai hak akses login, untuk kategori internal adalah layanan untuk 
internal di dinas Pendidikan. 

Berisi tentang fitur-fitur yang bisa diakses melalui aplikasi EPS ini, seperti SimpelBOS, E-
administrasi, E-Presensi, Data center, dan aplikasi-aplikasi lain yang sudah terintegrasi 
dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang.  

 

 

Gambar 5. 
Halaman Presensi 

Halaman presensi adalah halaman yang dapat diakses untuk user guru/ptk di dinas 
Pendidikan kabupaten malang. 



 

Gambar 6. 
Halaman Berita 

Halaman Berita untuk menampilkan berita terbaru di dinas Pendidikan kabupaten malang. 

 

Gambar 4. Tab Akun 

 

Di tab Akun, pengguna bisa berbagi cerita seperti yang umum digunakan di media 

sosial, untuk disaksikan oleh pengguna lainnya. Di tab ini juga terdapat integrasi langsung 



dengan staf Dinas Pendidikan Kabupaten Malang untuk melakukan konsultasi sesuai 

dengan permasalahan yang dialami. Diharapkan, pengguna bisa lebih mudah berinteraksi 

dan mempercepat problem-solving tentang kendala yang dihadapi. 

 

Gambar 5. Tab Feeds 

Tab Feeds berisi tentang share user bisa mencakup gambar, teks, dan lain-lain yang dapat 
di sukai, komentari, dan dibagikan ulang dengan pengguna lainnya. 

 

2.5 Tampilan Aplikasi (Back-end/Admin) 

Berikut tampilan back-end/admin Aplikasi EPS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 7. Tampilan Dasbor utama 

Di Dasbor utama ini ditampilkan data yang terhimpun di Dinas Pendidikan Kabupaten 

Malang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 8. Tampilan Tab Layanan 

Di Tab Layanan ini, admin dapat menambah atau mengurangi Layanan yang akan 

ditampilkan di Front-end. Admin juga dapat menyetting judul hingga tautan layanan agar 

dapat diakses langsung oleh pengguna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 9. Tampilan Tab Berita 



Di Tab Berita, admin dapat menambahkan informasi terkini tentang dunia pendidikan. 

Informasi yang dapat ditambahkan bisa berbentuk teks, dokumen, maupun gambar yang 

nantinya bisa di sukai, komentari, dan dibagikan ulang oleh pengguna aplikasi EPS. Tab 

berita ini juga dapat disisipkan tautan yang dapat terhubung langsung dengan sumber 

berita atau informasi yang bersangkutan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 10. Tampilan Tab Prestasi 

Pada Tab Prestasi, admin dapat membagikan prestasi staf maupun lembaga yang 
berhubungan dengan pendidikan, baik lingkup lokal hingga nasional. Tab prestasi ini 
hampir sama dengan fungsi tab berita, dimana postingan dapat disukai, dikomentari, dan 
dibagikan ulang dengan pengguna aplikasi lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gambar 11. Tampilan Tab Inovasi 

Di Tab ini, admin dapat menambahkan adakah inovasi terbaru tentang dunia pendidikan 
yang akan diterapkan di lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Tab Inovasi ini juga 
sama dengan tab sebelumnya, dimana postingan update dari Admin dapat di sukai, 
komentari, dan dibagikan ulang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 12. Tampilan Tab Galeri 

Di Tab ini, admin dapat menambahkan gambar yang akan tampil di halaman utama 
aplikasi. Admin juga terdapat keterangan gambar yang diunggah. 

 

 

 

Gambar 13. Tampilan Tab Pengajuan 



Di Tab ini, Admin dapat mencatat adanya pengajuan mutasi siswa. Berisi nama, email, dan 

informasi pribadi lainnya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 14. Tampilan Tab Profil 

Di tab ini, Admin dapat mengganti informasi tentang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, 

mulai dari alamat,no. Telepon, dan infomasi lain. Di tab ini Admin juga dapat mengganti 

tampilan gambar utama atau video yang akan dijadikan header (tampilan utama) pada 

aplikasi EPS. 


