
PETUNJUK PENGGUNAAN APLIKASI 

 

Instal Aplikasi seperti biasa, klik next sampai selesai.  

Untuk awal pertama buka aplikasi ini, klik kanan pada icon   disamping, pilih Run As Administrator, akan 

muncul form Login seperti dibawah: 

 

Masukkan Username : MASTER, Password :  admin  (tekan enter untuk perpindahan teks)  

Akan masuk menu utama aplikasi seperti berikut:  

 

Jika tampilan sudah seperti di atas, langkah berikutnya adalah memasukan data master Relawan, dengan cara, pilih 

menu Master, pilih Relawan, atau langsung klik pada toolbar Data Relawan,  

 

Akan muncul form data relawan seperti gambar berikut: 



 

Untuk menambah data relawan, klik pada tombol Relawan Baru, akan muncul form penambahan relawan seperti 

berikut: 

 

Silahkan diisi berurutan mulai dari No Relawan sampai dengan jumlah DPT (Daftar Pemilih Tetap). 

Jumlah DPT disini hanya sebagai data pembanding target suara nanti pada TPS dimana Relawan tersebut berada. 

(Data jumlah DPT dapat dilihat di website KPU) 

Jika nomor DPT yang diinput, sudah ada, akan muncul peringatan seperti berikut: 

 

Silahkan diganti dengan kode yang lain. 

Dalam pengisian data relawan, juga tersedia fitur import. Dimana data relawan yang sudah diinput di data excel, bisa 

dimasukan ke dalam aplikasi sekaligus tanpa di input satu persatu. Caranya adalah: Buka menu, Master, pilih Import 

Data Relawan akan muncul form import data relawan dari excel seperti dibawah: 



 

Pilih tombol ... untuk mencari file dengan format excel yang sudah disiapkan. Contoh file excel sudah ada dalam paket 

aplikasi. Lokasinya : C:\Program Files\Datagoe\Sistem Informasi Pemilu\IMPORT EXCEL\01. Relawan.xlsx 

Berikut tampilan format Excel Relawan. Jangan Diganti Judul Kolomnya 

 

Setelah data di atas diganti (ganti data mulai dari kolom A2 dst) dengan data yang sesuai, tutup file excel di atas 

kemudian buka kembali aplikasi, masuk di form Import Data Relawan, cari file excel tadi dan akan nampak seperti 

gambar dibawah: 

 

Klik Open maka akan muncul seperti gambar dibawah: 



 

Klik tombol Proses Import, tunggu beberapa saat, sampai muncul pesan sukses seperti berikut: 

 

Klik Ok, form akan tertutup. Silahkan klik data Relawan jika berhasil maka tampilan form akan seperti berikut: 

 

Setelah data relawan sudah berhasil masuk, langkah berikutnya adalah: memasukan data suara. Ada 2 cara mengisi 

data suara yaitu, dengan input manual atau dengan import dari file excel. 

Berikut cara manual: 

Klik tombol Data Suara, pada toolbar  maka akan muncul form seperti berikut: 



 

Klik tombol Tambah / Edit Data, akan muncul form seperti berikut: 

 

Tekan F1 di keyboard pada no relawan atau langsung ketik no relawan, untuk mencari data relawan yang hendak 

dimasukan perolehan suara dari TPS target. Akan muncul form berikut ini: 



 

 (Untuk mempercepat pencarian, ketik kata kunci di nama, dan enter cth hasil filter lihat dibawah ini)  

 

Silahkan klik 2x atau enter pada nama yang dimaksudkan di tabel, maka form tertutup, dan teks nama relawan akan 

muncul, seperti berikut: silahkan tekan Enter di No Relawan untuk melanjutkan pengisian. 

  



Selanjutnya, tekan Enter untuk mengisi Total Suara Sah (TPS)  berikutnya Enter; Suara Tidak Sah, Enter ; Jumlah 
perolehan suara Calon, Satelah itu enter sampai data kursor berada pada tombol Proses lihat gambar: 

 

Klik tombol Proses, atau tekan Enter dan akan muncul informasi seperti berikut: 

 

Jika hendak melanjutkan pengisian ke relawan berikutnya, maka caranya sama mulai dari ketik no relawan atau tekan 

F1 untuk mencari data Relawan dst.. (Data yangdiinput atau diedit langsung mucul pada data suara lihat gbr) 

  

 

 

 

Setiap perpindahan tekan Enter 



CARA KEDUA MASUKAN DATA SUARA MELALUI IMPORT DARI EXCEL 

 

PERHATIAN: 

Sebelum melakukan proses import data suara, pastikan data di transaksi data suara kosong..! 

 

Cara mengosongkan / hapus transaksi yang sudah terlanjur diinput secara manual diatas, adalah pilih menu setting, 

pilih Reset Data, maka akan muncul form reset data, seperti berikut: 

 

Ada 2 tombol reset, yakni Reset data Relawan, dan Reset data Suara, untuk mengosongkan data transaksi suara 

masuk, pilih tombol Reset Data Suara, akan muncul konfirmasi berikut: 

 

Jika yakin, pilih Yes, jika tidak yakin pilih No. Setelah yakin, klik Yes, dan akan muncul informasi berikut: 

 

Data pada tabel transaksi telah berhasil dihapus. Silahkan lanjutkan dengan import data suara dari Excel. 
Cara import Data Suara hampir sama dengan proses import data relawan. Berikut cara import data. 
Buka Menu, pilih Import Data Suara akan muncul form import suara dari excel seperti berikut: 
 

 

Pilih tombol ... untuk mencari file dengan format excel yang sudah disiapkan. Contoh file excel sudah ada dalam paket 

aplikasi. Lokasinya : C:\Program Files\Datagoe\Sistem Informasi Pemilu\IMPORT EXCEL\02. data Suara.xlsx 

Berikut tampilan format Excel Relawan. 



 

Setelah data di atas diganti dengan data yang sesuai (ganti data mulai dari kolom A2 dst), tutup file excel di atas 

kemudian buka kembali aplikasi, masuk di form Import Data Suara, cari file excel tadi dan akan nampak seperti 

gambar dibawah: 

 

Pilih file 02. Data Suara.xlxs klik tombol Open, atau klik 2x pada nama file 02. Data Suara.xlsx maka akan mucul 

seperti berikut: 

 

Klik tombol Proses Import untuk lakukan proses tunggu sampai data selesai di import 

Jika berhasil, maka tabel data suara akan nampak seperti dibawah: 



 

Cara Edit data suara yang sudah diisi sebelumnya. 

Buka form data rekapan, klik tombol Tambah / Edit Data akan muncul form berikut: 

 

Tekan F1 untuk mencari data relawan atau ketik no relawan yang hendak diubah dan Enter,  maka akan muncul 

peringatan berikut: 

 

Pilih Yes untuk melanjutkan mengedit data, lihat gambar dibawah: 



  

Tampak digambar, pada samping teks data, muncul nilai data lama yang sudah diinput sebelumnya. Untuk mengubah 
nilainya silahkan diisi kembali dengan nilai data perubahan (setiap perpindahan teks tekan enter).  Setelah diisi 
dengan nilai yang baru maka akan tampak seperti berikut: 

 

Selanjutnya tekan enter untuk proses simpan perubahan sampai muncul pemberitahuan seperti berikut: 

 

 

 



Cara Hapus Data Suara 

 
 
Buka data suara, dan akan muncul form data rekapan suara seperti di atas, klik atau pilih nama relawan yang pada 

tabel yang hendak dihapus, kemudian tekan tombol Hapus Data Suara, akan muncul konfirmasi seperti berikut: 

 

Jika yakin hapus, pilih Yes, jika tidak yakin pilih No.  

 
  

Demikian panduan menggunakan aplikasi ini. Jika terdapat error atau bug, silahkan hubungi saya semoga berhasil..! 
Vian Taum – 085 337 082 016 www.datagoe.com 


