PANTAU KINERJA
Aplikasi Smartphone untuk
memantau kinerja para Anggota
Dewan yang Terhormat

Latar Belakang
• Anggota Dewan merupakan wakil rakyat di parlemen
• Sebagai wakil rakyat, maka anggota dewan harus dapat menjadi
wakil bagi seluruh pemilihnya tanpa terkecuali
• Sebagai wakil rakyat, maka anggota dewan harus dapat
menyuarakan suara rakyat pemilihnya tanpa terkecuali
• Sebagai anggota dewan, maka anggota dewan harus dapat
memberikan kerja yang terbaik untuk rakyat
• Sebagai wakil rakyat, maka rakyat pun harus dapat dan memiliki
akses untuk menyampaikan aspirasinya kepada anggota dewan
• Karena begitu pentingnya peran wakil rakyat, apllikasi PANTAU
KINERJA merupakan salah satu solisi tepat di jaman revolusi industri
4.0 seperti sekarang
• Media online menjadi salah satu sarana untuk memantau kinerja
anggota dewan secara LIVE (langsung)

Maksud dan Tujuan
Adapun maksud dan tujuan disusunnya Aplikasi Smartphone dengan
tema PANTAU KINERJA adalah sebagai berikut;
• Setiap anggota dewan dapat mengetahui secara pasti tugas pokok
masing-masing individu sesuai dengan penempatan kerjanya
• Setiap anggota dewan dapat menkontrol penyelesaian tugas
berdasarkan jadwal dan batas akhir pelaksanaan pekerjaan
• Ketua fraksi dapat melakukan pemantauan atas kinerja masingmasing anggota dewan yang berada di bawahnya
• Masyarakat dapat melihat bagaimana kinerja tiap-tiap anggota
dewan berdasarkan tugas pokok masing-masing individu’
• Masyarakat dapat memberikan kritik dan masukan melalui beranda
usulan dan saran yang tersedia
• Prinsip keterbukaan dan siap melayani 24/7 menjadi unggulan
layanan PANTAU KINERJA

Fitur Utama
• GPS tracker, memantau Posisi
Anggota dengan teknologi
pelacakan
• Tugas pokok, dengan fitur ini
maka tiap-tiap anggota dewan
akan selalu ingat dengan tugas
pokoknya masing-masing
• Capaian dan prestasi, baik tugas
harian, mingguan, bulanan atau
tugas berkala lainnya, selain
ditampilkan pada fitur tugas
pokok juga akan ditampilkan
capaian penyelesaian tugas dalam
prosentase (%) capaian
• Berita Dewan, publikasi kepada
seluruh khalayak melalui support
app pendukung

GPS Tracker
• Dengan fitur ini, maka tiap-tiap individu akan mengetahui posisi
masing-masing anggota dalam satu fraksi
• Pengaturan kerja sangat dibutuhkan jika tiap individu disiplin
terhadap kinerja masing-masing
• Dengan GPS Tracker, dapat diketahui posisi secara live (langsung)

Chat Group terbatas
• Komunikasi antara anggota fraksi pun dapat dilakukan internal
tanpa group whtasapp

Persentasi Capaian Tugas
• Dapat menunjukkan capaian hasil pelaksanaan pekerjaan dari
masing-masing tugas dan pekerjaan sebagai anggota dewan.

To Do List
• Merupakan fitur untuk
mengetahui tugas harian,
mingguan, bulanan dan tugas
berkala lainnya
• Pengelompokan tingkat
kepentingan tugas dapat diatur
sedemikian rupa
• Capaian tugas dapat dipantau
pada checklist board (papan
pengecekan) yang tersedia
• Kontrol capaian tugas juga
ditampilkan dalam bentuk
kalender bulanan dan tahunan.

Tugas dan Capaian Kerja
• Ditampilkan dalam fitur kalender sehingga dapat diketahui kapan
pekerjaan harus dilaksanakan dan kapan harus selesai
• Juga dilengkapi fitur tugas pribadi seperti jadwal penerbangan,
jadwal ke bengkel, dan sebagainya

Berita Dewan
• Merupakan kumpulan capaian tugas dan prestasi dewan
• Dipublikasikan secara terpisah dari aplikasi PANTAU KINERJA
• Pengaturan konten berita hanya menampilkan capaian dan prestasi
dewan kepada masyarakat

Produk Serupa
• BOSCO
• Free 14 hari
• Berbayar dengan jumlah
akun tertentu
• Sewa layanan sekitar
USD 50/bulan
• Users 100,000+
• Review 3.1
• Selain fitur GPS tracker,
juga dapat mengetahui
akun social media
anggota keluarga

Rencana Bisnis (business plan)
1. Dijual melalui marketing konvensional untuk
memantau kinerja perusahaan dengan karyawan
yang cenderung mobile seperti rental mobil, saller
produk, dan sebagainya → Harga jual disesuaikan
•
•
•
•

10 users → Harga jual Rp 2.500.000,20 users → Harga jual Rp 4.000.000,40 users → Harga jual Rp 7.000.000,100 users → Harga jual Rp 12.500.000,-

✓ Target pasar adalah perusahaan di Indonesia
✓ Metode marketing konvensional
✓ Biaya di atas adalah biaya penggunaan app selama satu tahun

Rencana Bisnis (business plan)
2. Dijual melalui marketing dengan harga tertentu,
serta fitur yang bisa disesuaikan.
•
•
•
•

3 users → Free
5 users → USD 5 / bulan
10 users → USD 10 / bulan
25 users → USD 25 / bulan

5 users → USD 5
x
20.000 = USD 100,000
10 users → USD 10
x
5.000 = USD 50,000
25 users → USD 25
x
2.500 = USD 62,500
Potensi pendapatan USD 212,500 / bulan
Dalam setahun = USD 212,500 x 12 = USD 2,550,000

PENUTUP
Aplikasi Pantau Kinerja hadir untuk kepentingan pencapaian
pekerjaan masing-masing anggota dewan atau karyawan, dimana
• Tugas pokok masing-masing angota dewan dan karyawan terpantau
• Dapat melakukan komunikasi dua arah dalam satu fraksi atau divisi
• Jadwal penyelesaian kerja masing-masing kegiatan sesuai dengan
tugas pokok dan instruksi yang ada
• Ketua fraksi atau supervisor dapat memantau posisi anggotanya
berdasarkan GPS tracker yang tersedia dalam aplikasi
• Semua prestasi yang telah dicapai oleh masing-masing aggota
dewan dan karyawan terpublikasi dengan baik, terstruktur,
berdasarkan time line hari, bulan dan tahun
• Prosentase (%) capaian pekerjaan dapat dilaporkan sebagai prestasi
kinerja masing-masing anggota dewan

