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POSISI DAN MASALAH
Aplikasi TEMRES ini diperuntukkan pada
BIDANG RELAWAN
Dan sub bagian DATA RELAWAN DAN PEMILIH

Masalah yang selalu dihadapi oleh posko
timses terutama yang ditugaskan utk
urusan pengelolaan data tim dan pemilih
adalah
1. Data tim dan sebaran tim
2. Data kinerja tim, seberapa banyak hasil
pekerjaan tim
3. Bukti yang mendukung untuk
memastikan bahwa tim benar2 bekerja.
Intinya di 3 itu, dan aplikasi TIMRES akan
membantu memecahkan masalah tersebut

PERBANDINGAN
Kami mempunyai aplikasi sejenis bernama APDALIH, namun ada perbedaan

VS
TEMRES

APDALIH

TEMRES aplikasi pendataan pemilih yg terdiri dari aplikasi

Apdalih adalah aplikasi pendataan pemilh yg hanya terdiri

web dan android, pada TEMRES tidak terdapat data DPT

dari aplikasi web, utk tim dilapangan tidak pakai aplikasi jadi

KPU seperti APDALIH. TEMRES lebih cocok digunakan

manual catat d kertas. Keunggulan APDALIH adalah aplikasi

mulai setahun sebelum pilkada sampai hari H Pilkada.

terdapat data DPT KPU jadi input data hanya berdasarkan

TIMRES bisa digunakan tanpa APDALIH atau bisa juga

NOMOR KTP. APDALIH lebih cocok digunakan 2 bulan

digunakan bersamaan dg APDALIH juga

sebelum pilkada sampai hari H pilkada. APDALIH bisa
digunakan untuk melanjutkan TEMRES atau bisa juga tanpa
TEMRES dg data dari NOL
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APLIKASI WEB
Aplikasi web di install di server di data center Jakarta
dan hanya bisa diakses oleh timses yang di tugaskan,
akses aplikasi bisa dimana saja dari komputer yang
terhubung internet

APLIKASI ANDROID
Aplikasi android berada di playstore yang bisa diunduh
.dari hp android relawan tim. Aplikasi android ini
terhubung dengan aplikasi web.

PROSES APLIKASI
Urutan pekerjaan aplikasi TIMRES

INPUT DATA RELAWAN
data relawan di input dulu di aplikasi web di posko

RELAWAN INPUT DATA LEWAT ANDROID
relawan bisa login bila datanya sudah di input di web

OPERATOR DI POSKO CEK DATA DI WEB
operator aplikasi bisa memantau kinerja tim/relawan di web

OUTPUT DATA AKURAT DAN TERUKUR
dengan system ini sulit bagi tim relawan laporan data palsu

DATA PER WILAYAH

01

02

FITUR UTAMA APLIKASI WEB
Aplikasi web ini hanya bisa diakses oleh tim operator
di posko atau ketua timses/kandidat melalui komputer
yang terhubung internet, system database di aplikasi
web ini terhubung real time dengan aplikasi android yg
di pasang di tim/relawan
Demo aplikasi bisa diakses di http://bit.ly/temres2020
Username admin@admin.com password admin
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Bisa lihat data jumlah tim dan jumlah pendukung
di tiap level wilayah mulai dari kabupaten,
kecamatan, dan kelurahan/desa

DATA PER RELAWAN
Lihat data JUMLAH dan NAMA2
pendukung hasil pekerjaan relawan

LIHAT SEBARAN TIM
Lihat peta online sebaran tim saat ini
berada dimana saja. Dg syarat handphone
tim sedang aktif dan terhubung internet

LIHAT SEBARAN PENDUKUNG
Lihat lokasi pendukung di peta online, bisa
per kecamatan atau desa atau per 1
relawan

FITUR UTAMA APLIKASI ANDROID
Aplikasi android ini khusus utk relawan

DIDESAIN UNTUK AWAM
Aplikasi android didesain agar mudah di operasikan bahkan
masyarakat awan, bahkan bisa digunakan tanpa perlu pelatihan,
yang penting relawan sudah terbiasa dg facebook dan
whatsapp.
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bila saat input data tidak ada jaringan internet maka data bisa
dikirim bila nanti ketemu wifi atau jaringan internet seluler.

Pilih wilayah bertingkat

02

Tinggal unduh, lalu masukkan nomor hp dan password, setelah
itu langsung bisa input data.
Demo aplikasi android bisa didownload di http://bit.ly/apptemres

Unduh langsung di Google Playstore
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di aplikasi sudah terdapat nama2 kecamatan dan desa jadi tinggal
pilih saja, ini akan mempercepat input dan menghindari salah
nama

Simpan lokasi peta GPS
aplikasi akan menyimpan titik lokasi baik lokasi relawan atau
pendukung dan bisa dilihat sebarannya di aplikasi web

Bisa foto KTP dan wajah pemilih
saat input data, saat itu juga bisa jepret KTP dan wajah pemilih
dan data disimpan di server aplikasi web

Bisa input data secara offline
bila saat input data tidak ada jaringan internet maka data bisa dikirim
bila nanti ketemu wifi atau jaringan internet seluler

FITUR DETAIL 1

MONITORING WILAYAH
•Lihat nama semua kecamatan
•Lihat jumlah tim di tiap kecamatan
•Lihat jumlah pendukung ditiap kecamatan
•bisa di klik untuk masuk detail per kelurahan
•Kelurahan di klik maka akan masuk ke
halaman data nama2 pendukung dan lokasi
pendukung di peta online (gambar setelah ini)

FITUR DETAIL 2

Data pendukung
yang di saring
hanya dari 1
desa/kelurahan

FITUR DETAIL 3

Halaman
data
tim/relawan:

• Jumlah yg telah direkrut
oleh tiap relawan
• Saring data berdasarkan:
• Provinsi
• Kabupaten kota
• Kecamatan
• Kelurahan/desa
• Juga terdapat pencarian
data tim/relawan
• Bila nama relawan di klik
akan masuk ke halaman
profil tim/relawan dan
hasil pekerjaannya

FITUR DETAIL 4
Halaman profil Relawan

Ini halaman profil timr/relawan yg
menampilkan :
• Data lengkap tim/relawan
• Garis aktifitas mulai dari tanggal masuk
sampai aktifitas semua perekrutan
• Data baris pendukung yg di rekrut
• Lokasi relawan saat ini
• Lokasi pendukung (saat input data dikirim)
• Grafik aktifitas

FITUR DETAIL 5

Data nama pendukung yg baru
saja di input oleh tim/relawan di
lapangan. Data bisa difilter dan
bisa dicari

FITUR DETAIL 6

Monitoring posisi
tim

Halaman ini akan
menampilkan
posisi tim/relawan
saat itu juga
(realtime), dengan
syarat hp relawan
terhubung dengan
akses internet.

FITUR DETAIL 7

Halaman ini
digunakan utk export
data pendukung ke
file excel, data bisa di
saring berdasarkan:
• Provinsi
• Kabupaten/kota
• Kecamatan
• Kelurahan/desa

FITUR DETAIL 8

Halaman ini digunakan untuk
mengirim pesan ke relawan,
bisa ke semua relawan atau
relawan yg telah disaring
misalnya hanya kecamatan
tertentu. Tim/relawan bisa dapat
pesan dari aplikasi android dan
telah terhubung internet.

TENTANG KAMI

Kami adalah
POLMANTIC MEDIA
CITRA sebuah ISV
(Independent Software
Vendor) yang berlokasi
di Kota Bekasi, kami
bergerak di bidang
solusi IT dan spesialis
untuk software pemilu.

Kami bukan konsultan
politik dan bukan juga
lembaga survey. Kami
murni perusahaan IT
yang kebetulan
produk utama kami
adalah aplikasi untuk
pemenangan pilkada

TIM KAMI

Aswandi
Amrinal
Farihan
Ali Asnawi
Ganda Saptura
M Irwandi
Muslimin
Hardiansyah
Erwin Nafidiansyah
Arif Rahman
Agus Bukhopa

MENGAPA KAMI
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Kami Membuat software
bukan sekedar membuat
aplikasi yg di tes berjalan baik,
dibutuhkan pengalaman
beberapa tahun agar bisa
mampu stabil dan mampu
menangani berbagai macam
masalah

Software buat sendiri dari NOL,
jadi kami mengetahui persis
algoritma kode kami sendiri dan
harga software menjad lebih
murah karena tanpa
melibatkan/lempar ke pihak
ketiga dan Secara cepat software
bisa di kostumisasi sesuai
permintaan dan kebutuhan nanti
dilapangan.

Dengan pengalaman sejak tahun
2007 sampai saat ini, beragam
kasus dan pemecahan telah kami
temui mulai dari Aceh sampai ke
Jayapura, mulai dari jumlah TPS
hanya 250 sampai 25.000 TPS.
Dengan perlengkapan hanya
dengan 1 laptop dengan 1 modem,
sampai dengan beberapa PC dan
beberapa modem pool 64 port.

Kadang dalam suatu projek,
kami terlibat dilapangan mulai
dari start sampai pilkada
selesai, jadi kami tahu persis
kebutuhan system dan
berbagai macam sifat timses
di beberapa daerah

terimakasih
Serahkan urusan sama spesialis dibidangnya
www.polmantic.com

