PROPOSAL
SMART DESA
DIGITALISASI LAYANAN DESA

Kepada Yth.
Bapak/Ibu Kepala Desa
Di Tempat

Dengan hormat,
Berkaitan dengan implementasi digitalisasi layanan desa, dengan ini kami menawarkan Aplikasi Smart
Desa yang telah mengintegrasikan digitalisasi layanan surat menyurat desa menggunakan Tanda
Tangan Elektronik (TTE) berbasis Android. Hal ini bertujuan agar tata kelola administrasi serta layanan
surat menyurat di desa bisa lebih cepat, efektif dan efisien.
Aplikasi Smart Desa memiliki fitur cetak surat mandiri warga desa yang berbasis Android. Masyarakat
dapat mencetak surat yang diajukan setelah Kepala Desa memverifikasi surat tersebut dan disahkan
dengan Tanda Tangan Elektronik (TTE). Strategi ini adalah solusi penyelenggaraan tata kelola
administrasi surat menyurat desa di masa pandemi Covid-19, sehingga mampu mengurangi kontak
langsung antar warga desa dan membantu mobilitas Kepala Desa.
Demikian surat penawaran ini Kami sampaikan kepada Bapak/Ibu Kepala Desa. Kami sangat gembira
apabila diberikan kesempatan untuk dapat bekerjasama dalam upaya mendukung implementasi
digitalisasi layanan desa menjadi lebih cepat, efektif dan efisien. Atas perhatian dan kerjasama yang
sangat luar biasa, Kami ucapkan terimakasih yang tak terhingga.

Hormat kami,

Smart Desa

LATAR
BELAKANG
Keinginan untuk mewujudkan Good and Clean

Dalam

Governance merupakan salah satu agenda
pokok reformasi yang diharapkan dapat

dimiliki oleh Teknologi Informasi dan
Komunikasi
(TIK)
dalam
menjawab

dilaksanakan
secara
konsisten
oleh
Pemerintah. Untuk merealisasikan hal ini

percepatan implementasi digitalisasi layanan
administrasi desa, maka diperlukan suatu

perlu unsur profesionalisme dari Aparatur
Pemerintah dalam memberikan pelayanan
publik.
Profesionalisme
disini
lebih
menekankan
kepada
kemampuan,

Aplikasi
Smart
Desa
yang
mampu
mengintegrasikan digitalisasi layanan surat
menyurat desa menggunakan Tanda Tangan
Elektronik (TTE) berbasis Android. Hal ini

keterampilan
dan
keahlian
Aparatur
Pemerintah dalam memberikan pelayanan
publik yang responsif, transparan, efektif dan
efisien.

bertujuan agar tata kelola administrasi serta
layanan surat menyurat di desa bisa lebih
cepat, efektif dan efisien.

Untuk mendorong terciptanya Aparatur
Pemerintahan Desa yang mampu, terampil
dan profesional, maka selain Sumber Daya
Manusia yang handal, dibutuhkan sarana dan
prasarana penunjang seperti Teknologi
Informasi dan Komunikasi (TIK) yang dapat
mendukung
percepatan
implementasi
digitalisasi layanan administrasi desa.

memanfaatkan

kelebihan

yang

APLIKASI
SMART DESA
Aplikasi Smart Desa menawarkan Era Baru
penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan
menggunakan Tanda Tangan Elektronik (TTE),
sehingga layanan surat menyurat dapat
dicetak melalui Smartphone Android yang
dimiliki oleh masing-masing warga desa.
Aplikasi Smart Desa memiliki fitur cetak surat
mandiri warga desa yang berbasis Android.
Masyarakat dapat mencetak surat yang
diajukan setelah Kepala Desa memverifikasi
surat tersebut dan disahkan dengan Tanda
Tangan Elektronik (TTE) Kepala Desa. Strategi
ini adalah solusi penyelenggaraan tata kelola
administrasi surat menyurat desa di masa
pandemi
Covid-19,
sehingga
mampu
mengurangi kontak langsung antar warga
desa.

FITUR
SURAT MANDIRI
Warga desa dapat mengajukan pembuatan
surat secara mandiri dengan Smartphone
Android masing - masing. Sebelum masuk ke
menu pengajuan surat warga desa terlebih
dahulu harus login sesuai dengan Username
dan Password masing - masing warga desa.
Setelah itu warga desa bisa memilih
pengajuan surat sesuai dengan surat yang
ingin diajukan pada menu surat menyurat.
Warga desa harus melakukan pengajuan surat
sesuai dengan NIK masing-masing warga desa
dan sesuai dengan kebutuhan pengajuan
surat warga desa.

TANDA
TANGAN ELEKTRONIK
Tanda Tangan Elektronik (TTE) dilakukan oleh
Kepala Desa setelah surat yang diajukan oleh
masing - masing warga desa sudah dilakukan
verifikasi dan diberikan nomor surat oleh
Operator Aplikasi Smart Desa.
Sebelum Kepala Desa melakukan Tanda
Tangan Elektronik (TTE), maka Kepala Desa
terlebih dahulu harus login sesuai dengan
Username dan Password Kepala Desa. Pada
dashboard Kepala Desa akan ada daftar surat
yang harus dilakukan Tanda Tangan Elektronik
(TTE).
Setelah Tanda Tangan Elektronik (TTE)
dilakukan oleh Kepala Desa maka warga desa
dapat mengunduh surat tersebut.

FITUR
MARKETPLACE
Aplikasi Smart Desa juga menyediakan Fitur
MarketPlace dimana desa dapat menjual
seluruh potensi yang ada di desa.
Sebagai sebuah MarketPlace yang menampung
semua potensi desa, sehingga lebih dikenal di
seluruh Indonesia serta memangkas rantai
distribusi demi kesejahteraan petani.
Fitur MarketPlace diharapkan juga mampu
membantu masyarakat mendapatkan harga
produk pertanian dan hasil bumi yang lebih
terjangkau.

FITUR
KABAR DESA
Desa

dapat

dengan

mudah

dan

cepat

memberikan informasi kepada masyarakat.
Selain media informasi terkini, berita desa
dapat digunakan sebagai sarana interaksi
dengan warga.
Media info dan branding desa yang realtime,
membantu desa melipatgandakan seluruh
potensi desa dan nilai - nilai budaya, ekonomi
serta masyarakatnya.

PENUTUP
Sumber Daya Manusia yang handal, tertib,

Kini saatnya lembaga Anda meraih kesuksesan

pintar dan bertanggungjawab merupakan
modal dasar dalam usaha mewujudkan tata
kelola lembaga yang baik. SDM unggul ini dapat

yang sama bahkan lebih bersama kami. Akhir
kata, semoga proposal ini dapat membantu
Anda dalam mengambil keputusan. Besar

terwujud apabila terdapat komitmen yang
tinggi
dari
pimpinan
lembaga
yang

harapan kami bahwa kita dapat berkerjasama
dengan baik di masa mendatang, sehingga

bersangkutan untuk selalu melatih dan
membina bawahan nya. Seiring dengan
perkembangan Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK), Software Komputerisasi
sudah menjadi aset yang harus dimiliki lembaga
untuk meningkatkan SDM yang baik demi
terciptanya tata kelola lembaga yang baik pula.

tujuan untuk menciptakan pengelolaan
lembaga yang tertib dan didukung oleh staf
yang berkualitas serta bersama mewujudkan
Smart Solution Integrated System melalui
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)
yang handal, efektif dan efisien. Sekian dan
atas perhatian Bapak/Ibu Kepala Desa kami
ucapkan terima kasih yang luar biasa.

Pesatnya perkembangan Teknologi Informasi
dan Komunikasi (TIK) jangan sampai menjadi
kendala
lembaga
dalam
bersaing
menciptakan pasar, manajemen dan citra
yang baik. Saat ini sudah banyak lembaga baik
swasta maupun pemerintahan yang sadar
akan kebutuhan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
(TIK)
dalam
menunjang
pengelolaannya, dan terbukti telah meraih
hasil yang maksimal.

Hormat kami,

Smart Desa

