PETUNJUK TEKNIS BAGI PENGELOLA WEB OPD & KELURAHAN
ADMIN WEB KELURAHAN adalah seorang pegawai atau beberapa pegawai di kelurahan tertentu yang
diangkat oleh admin web OPD dan Kelurahan pusat (Dinas komunikasi informatika dan persandian)
untuk menjadi Admin Website Kelurahan tersebut untuk mengelola konten dan mengelola user di
website tersebut.
Tugas dari Admin website kelurahan adalah
1. Menetapkan dan mengelola role(peran) kepada pengguna terkait dengan pengisian konten.
Peran tersebut antara lain : Ketua RW, Bendahara RW, Ketua RT, Bendahara RT, Ketua PKK RW,
Bendahara PKK RW, Ketua PKK RT, Bendahara PKK RT, Ketua PKK Kelurahan, Bendahara PKK
Kelurahan, Ketua LPMK, Koramil, Lurah, dll.
2. Mengelola konten website kelurahan
MENU PENGGUNA
Misalkan Admin web kelurahan Patehan yang telah di usulkan oleh lurah dan sudah diangkat sebagai
admin web kelurahan Patehan oleh diskominfosan akan memberi peran kepada lurah, contributor,
ketua RW, Ketua RT, Ketua PKK, dan lain-lain Yang akan ikut berperan didalam web kelurahan tersebut,
maka langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

1. Membuka

Browser
(misalnya
Chrome),
kemudian
tulis
alamat
berikut
:
htps://patehankel.jogjakota.go.id/pintu_masuk silahkan login terlebih dahulu sebagai Admin web
kelurahan.

Setelah berhasil login maka akan tampil halaman beranda jogjakta CMS untuk mengelola website
kelurahan .
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2. Pilih menu PENGGUNA
untuk mengangkat user yang berkaitan dengan pengelolaan website silahkan pilih menu Pengguna.

Dimenu pengguna ini ada dua submenu, yaitu Tambah Pengguna dan Daftar Pengguna. Untuk
menampilkan semua pengguna yang terlibat dalam pengelolaan web kelurahan silahkan dipilih
submenu Daftar Pengguna. Untuk menambah pengguna baru silahkan klik submenu Tambah
Pengguna atau klik tombol Tambah di halaman Pengguna

3. Untuk menambah pengguna baru silahkan klik tombol Tambah kemudian isilah dengan lengkap data
pribadi dan data akun pengguna.
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Commented [b1]: BAGAIMANA MENAMBAHKAN DAN
UBAH DATA PENGGUNA / KONTRIBUTOR ? hal 1-6

Untuk data pengguna yang harus diisi antara lain:
1. NIK
5.
Agama
2. Nama Pengguna
6.
Jenis Kelamin
3. Nomor Telpon/HP
7.
Golongan Darah
4. Email
8.
Disabilitas
Untuk data akun yang harus diisi antara lain:
1. Username
5.
Instansi
2. Avatar
6.
Kecamatan
3. Password
7.
Kelurahan
4. Jabatan
8.
RW dan RT
Untuk mengisi pada kolom jabatan silahkan dipilih jabatan yang tersedia, misalnya Ketua RT apabila
admin web kelurahan ingin mengangkat ketua RT agar mempunyai peran Ketua RT sebagai salah satu
pengisi conten di web kelurahan ini
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Setelah semua isian diisi lengkap dan benar klik tombol Submit, akan muncul halaman konfirmasi seperti
berikut:

Kalau data yang diinputkan sudah benar klik tombol ya, sampai disini proses pengangkatan ketua RT
sudah selesai, kemudian serahkan username dan password kepada yang bersangkutan dan silahkan
dicoba untuk masuk ke halaman web jogjakota CMS untuk bisa mengisi konten sesuai dengan
kewenangannya.
Lihatlah ditampilan ini bahwa username baru sudah berhasil ditambahkan

Untuk mengangkat peran yang lain silahkan pilih jabatan yang sesuai dengan jabatan pengguna yang
diinginkan.
EDIT DATA PENGGUNA
Untuk merubah data atau jabatan pengguna silahkan silah arahkan mouse diatas username pengguna
yang akan diubah, kemudian klik tombol ubah

Setelah klik tombol ubah akan tampil halaman Tambah Pengguna
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Silahkan perbaiki data pengguna apabila masih ada kesahalan data baik data pribadi maupun data akun,
jika data sudah benar klik tombol Submit

Sampai disini proses edit data pengguna sudah selesai.

HAPUS DATA PENGGUNA
Untuk menghapus data pengguna silahkan arahkan mouse diatas nama pengguna pada kolom username
maka tombol Ubah dan Hapus akan muncul
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Setelah tampil tombol Ubah dan Hapus silahkan klik tombol Hapus, maka pengguna tersebut akan
dihapus dari daftar pengguna.

Setelah muncul halaman konfirmasi klik tombol YA, berarti data pengguna sudah berhasil dihapus dari
daftar pengguna.
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MENU PENGATURAN
Menu pengaturan ini untuk mengatur tampilan halaman website kelurahan. Sebagai admin harus
mengisi data pemilik website terlebih dahulu antara lain:
1. Nama website, diisi sesuai nama kelurahannya sebagai pemilik atau pengelola website tersebut
misalnya: Kelurahan Gunungketur, Kelurahan Purwokinanti, Kelurahan Patehan, dll.
2. Tagline, diisi penjelasan singkat tentang website kelurahan dalam beberapa kata.
3. Alamat Kantor, diisi sesuai alamat kantor kelurahannya.
4. Telepon Kantor, Fx Kantor, email kantor
5. Googel maps, diisi link alamat lokasi kantor di google maps. Langkahnya sebagai berikut:
a. Buka google maps dibrowser dengan alamat : https://www.google.co.id/maps

b.

Ketikkan dipencariannya misalnya : Kantor Kelurahan Gunungketur kemudian klik tombol enter

c.

Setelah ketemu lokasi kantor kelurahannya silahkan pilih alamat yang tepat.
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Commented [b2]: 1.BAGAIMANA MENGATUR
KONFIGURASI DI PENGATURAN? >> LOGO, CP, ALAMAT,
GOOGLE MAP, RUNNING TEXT, SIDE BAR, ARTIKEL
DITAMPILKAN
Hal 7-10

d.

Klik ikon warna merah yang menandakan lokasi kantor kelurahan Gunungketur, kemudian klik
ikon bagikan

e.

Setelah klik tombol bagikan akan muncul halaman seperti berikut

f.

Kemudian klik tombol salin Link atau Copy Link dan pastekan di kolom alamat googlemaps

g.
h.

Setelah alamat google maps bershasil dipastekan, klik tombol Simpan.
Pastikan lokasi kantor di menu tampilan → widget dalam keadaan dicentang, untuk
menampilkan lokasinya.
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Silahkan amati ditampilan sebagai user biasa apakah lokasi kantor sudah muncul dihalaman
web
6. Running Text

Running text ini untuk menampilkan tulisan yang akan bergerak dari kanan ke kiri, Isilah dengan
kalimat yang sesuai dengan momentum atau informasi tertentu yang perlu dibaca oleh pengunjung
website. Misalnya : “Selamat ulang tahun Pemerintah Kota Yogyakarta yang ke-262”.
Pastikan anda mencentang kotak pilihan Tampilkan Running Text dibagian kanan menu pengaturan.
Setelah itu silahkan klik tombol Simpan dan lihat apakah running text sudah muncul di tampilan
pengunjung.
7. Mengganti Logo dan mengatur tampilan menu.
Aturlah menu-menu yang ingin ditampilkan atau disembunyikan dengan mencentang berbagai
menu yang disediakan disebelah kanan halaman menu pengaturan.
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Untuk mengganti logo silahkan persiapkan dulu gambar logonya kemudian simpanlah dilokasi
tertentu dikomputer anda, kemudian kalau ingin mengganti logo silahkan klik tombol Pilih Gambar,
akan tampil halaman File Explorer dan pilih lokasi logo tersebut disimpan.

Lokasi gambar berada di This PC → Data D → Web OPD Kelurahan→ pilih gambar, klik tombol Open.
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Setelah klik tombol Open maka gambar logo tersebut akan muncul menu Logo dengan nama gambar
logo.PNG. Silahkan lihat tampilan sebagai pengunjung apakah logo sudah berhasil ditampilkan.
Untuk menyembunyikan atau menampilkan menu yang lain silahkan dicentang atau hilangkan
centang pada : Tampilkan Running Text, Tampilkan Gallery, Tampilkan Pengumuman, Tampilkan
Kolom Komentar, Tampilkan Kolom Video, Tampilkan Kolom Page.

Commented [b3]: MENU BERANDA / DASHBOARD HAL 1114

MENU BERANDA

Dimenu Beranda ini admin Kelurahan bisa memantau jumlah artikel, jumlah polling, jumlah komentar,
Buku Tamu, Pertanyaan belum terjawab, dan jumlah total pengunjung.
Apabila admin web kelurahan ingin menambah, menampilkan atau menyembunyikan artikel yang
dimuat bisa langsung mengklilk tombol More Info dibagian bawah kotak Artikel.

Setelah menekan tombol More Info akan tampil halaman untuk menambah artikel seperti berikut :

Apabila admin web kelurahan ingin merubah pertanyaan polling dan membaca hasil pollig yang dimuat
bisa langsung mengklilk tombol More Info dibagian bawah kotak Polling.
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Setelah klik tombol More Info pada kotak Polling akan tampil halaman Polling seperti berikut:

Kalau ingin merubah pertanyaan silahkan silahkan ketikkan pertanyaan dan masing-masing pilihan yang
ingin dirubah, setelah itu klik tombol SImpan.
Untuk melihat komentar yang masuk silahkan klik tombol More Info pada kotak Komentar

Setelah klik tombol More Info (hasil nya sama seperti kalau admin mengklik menu Komentar) pada kotak
Komentar akan tampil halaman Komentar seperti berikut:

Apabila data komentar pada kolom status tertulis Ditampikan berarti komentar tersebut sudah tampil
dan bisa dilihat oleh pengunjung. Tetapi kalau pada kolom statusnya tertulis Disembunyikan berarti
komentar tersebut masih tersembunyi ata belum tampil. Untuk menampilkannya silahkan klik link pada
status Disembunyikan sehingga akan berubah menjadi Ditampilkan.
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Buku Tamu

Untuk melihat daftar pengunjung yang mengisi buku tamu silahkan klik tombol More Info pada kotak
Buku Tamu. Setelah itu akan tampil halaman buku tamu seperti berikut:

Kalau Tamu tersebut statusnya disembunyikan maka, maka untuk menampilkan dihalaman pengunjung
silahkan klik link Disembunyikan, sehingga statusnya berubah menjadi ditampilkan. Silahkan chek
dihalaman pengunjung dengan memilih menu Hubungi→ Buku Tamu

Pengunjung yang sudah mengisi buku tamu sudah berhasil ditampilkan

Pertanyaan(saran) belum terjawab

Menu ini untuk melihat sarat dan pertanyaan dari pengunjung web yang belum dijawab oleh admin web.
Untuk menjawab saran dan pertanyaan silahkan klik tombol More Info pada kotak Pertanyaan Belum
Terjawab
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Silahkan silahkan arahkan mouse ke kolom Pemberi saran dan klik tombol Replay untuk menajawab
saran dan pertanyaan.

Isilah pada kolom tanggapan jawaban dari saran atau pertanyaan kemdian silahkan klik tombol simpan.
Untuk melihat informasi total jumlah pengunjung bisa dilihat dimenu Beranda pada kotak Total
Pengunjung seperti gambar berikut ini

Commented [b4]: 3.Bagaimana Cara Membuat Artikel (
Posting ) Dan Menjadwalkannya ? Hal 14-17,

MENU ARTIKEL
Dimenu Artikel ini mempunyai 3 submenu yaitu:
1. Tambah Artikel (untuk menambahkan artikel baru)
2. Daftar Artikel (untuk melihat daftar artikel yang sudah dibuat)
3. Kategori (untuk menambah jenis kategori baru)
Submenu tambah artikel untuk menambah artikel baru, menu ini sama dengan ketika masuk ke halaman
daftar artikel dan mengklik tombol Tambah.
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Setelah klik submenu Tambah Artikel akan tampil halaman Form Artikel seperti berikut :

Data yang harus diisi untuk membuat artikel
1. Judul
Silahkan diisi judul dari artikel yang akan dibuat

2. Isi artikel
ketikan dengan isi artikel yang akan dibuat.

apabila didalam artikel ingin menampilkan gambar silahkan klik ikon insert picture terlebih dahulu.

Ambil alamat link gambar dari gambar yang sudah diupload di gallery. Pilih menu Gallery → Copy
Image Gallery.
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Setelah klik tombol Copy Image URL akan tampil halaman konfirmasi seperti berikut :

Klik
tombol
OK,
missal
didapat
alamat
seperti
ini
https://patehankel.jogjakota.go.id/resources/instansi/patehankel/gallery/20181009104232.jpg
Setelah berhasil copy alamat silah kan masuk ke menu Tambah Artikel, isi judul artikel, ketikkan isi
dari artikel yang akan dimuat dan apabila ingin memasukkan gambar didalam artikel silahkan klik
ikon insert picture.

Pastekan alamat gambar yang sudah di copy tadi kemudian klik tombol simpan.
Lanjutkan mengisi kolom artikel sampai selesai.
Klik tombol pilih gambar apabila ingin menampilkan gambar sebagai tampilan berita

16 | P a g e

Setelah label berhasil diupload, isilah pada kolom Label, isikan nama labelnya dibagian label baru,
isikan kategorinya dengan memilih Berita atau Pengumuman, isilah bagian publish dengan memilih
apakah berita akan dipublish atau tidak. Setelah semua isian terkait pembuatan artikel sudah diisi
lengkap silahkan klik tombol Submit.
Kalau pembuatan artikel berhasil silahkan lihat di halaman daftar artikel, apakah sudah ada di daftar
artikel, pastikan bahwa status materinya adalah Ditampilkan (berarti statusnya bisa dilihat
pengunjung). Kalau belum silahkan klik status Disembunyikan agar artikel tersebut bisa ditampilkan.

17 | P a g e

Silahkan lihat dihalaman pengunjung apakah artikel sudah bisa dibaca oleh pengunjung website.

Menu Artikel submenu Kategori
Submenu kategori ini adalah untuk membuat kategori baru, misalnya kategori yang sudah ada adalah
Berita dan Pengumuman akan ditambah dengan kategori baru yaitu Iklan Layanan Masyarakat.
Setelah klik menu Artikel dengan submenu Kategori akan tambil halaman Kategori seperti berikut:

Untuk menambah kategori baru klik tombol Tambah

Silahkan diisi Nama Kategori dan Deskripsi dari kategori baru yang akan dibuat. Setelah disii klik tombol
Submit.
Setelah klik tombol simpan akan langsung membuka halaman Kategori dan periksalah apakah kategori
yang baru sudah masuk didaftar kategori.
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Commented [b5]: TAMBAH KATEGORI HAL 18

Commented [b6]: MENGELOLA KOMENTAR PENGUNJUNG
WEB HAL 19

MENU KOMENTAR
Menu komentar ini untuk memverifikasi komentar yang dibuat oleh pengunjung ketika mengomentari
berita yang sudah dibaca oleh pengunjung.
Secara default komentar yang dikirim oleh pengunjung tidak ditampilkan, setelah admin merubah status
dari disembunyikan menjadi ditampilkan maka komentar akan tampil dihalaman web pengunjung.

Untuk komentar yang statusnya sudah Ditampilkan berarti bisa dilihat oleh pengunjung. Untuk merubah
status dari Disembunyikan menjadi Ditampilkan silahkan klik status Disembunyikan, maka akan berubah
menajdi Ditampilkan. Contohnya komentar yang sudah tampil seperti berikut:
Silahkan pilih berita yang sudah dikomentari oleh pengunjung, maka dihalaman bagian bawah berita
tersebut pada bagian Daftar Komentar sudah muncul komentar yang dikirim oleh pemohon.
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Commented [b7]: BAGAIMANA MENAMBAH AGENDA (
PARIWISATA DAN BUDAYA - mengundang massa ) HAL 20-21

MENU AGENDA
Menu agenda mempunyai 2 submenu
1. Tambah agenda
2. Daftar Agenda
Menu tambah agenda ini untuk membuat agenda baru sedangkan menu Daftar Agenda untuk melihat
agenda yang sudah ada. Selanjutnya kolom agenda ini bisa ditampilkan atau disembunyikan dengan
mencentang kotak Tampilkan Kolom Agenda dimenu Pengaturan.

Untuk menambah agenda silahkan pilih menu Agenda → Tambah Agenda, setelah itu akan tampil
halaman Form Agenda seperti berikut:

Yang perlu diisi adalah kolom
• Acara (isi dengan nama acara yang diagendakan)
• Waktu (otomatis terisi tanggal hari ini, ganti tanggal sesuai tanggal dan waktu agenda)
• Tempat (tempat dimana acara akan dilaksanakan)
• Publish (pilih” ya” kalau kalau agenda akan ditampilkan di web pengunjung, pilih tidak kalau agenda
tidak ingin ditampilkan)
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•

Setelah

diisi

lengkap

dan

benar

klik

tombol

Simpan

Setelah berhasil menyimpan agenda baru otomatis akan tampil halaman Daftar Agenda seperti berikut,
periksalah apakah agenda yang baru dibuat sudah tampil di daftar agenda.
Silahkan chek dihalaman web pengunjung apakah Agenda sudah berhasil ditampilkan

Dikolom agenda bulan ini sudah tampil agenda yang telah dibuat.
Commented [b8]: 1.BAGAIMANA menambah foto di
galeri ? HAL 21-22

MENU GALLERY
Untuk memuat gambar-gambar yang akan ditampilkan di website.
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Untuk menambah gambar silahkan klik tombol Tambah, setelah klik tombol Tambah akan tampil
halaman seperti berikut:

Isilah Nama Gambarnya kemudian klik tombol Pilih Gambar

Kemudian cari difolder mana lokasi gambar disimpan dan pilih salah satu gambarnya selanjutnya klik
tombol Open.
Perhatikan keterangan ini sebelum memilih gambar, Ukuran File Max 2MB, GIF/JPG/PNG, dan
Ratio Gambar 4:3 (800x600 atau 1024x768).
Setelah gambar berhasil masuk ke halaman Form Gallery klik tombol Submit

Jangan lupa mencentang kotak pilihan Tampilkan Gallery agar gambar tersebut tampil dihalaman
website pengunjung.
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MENU VIDEO YOUTUBE
Untuk menampilkan video youtube kedalam web opd pilih menu Video Youtube kemudian klik tombol
Tambah

Setelah klik tombol tambah kemudian akan tampil halaman Form Video Youtube seperti berikut :

Isilah judul video dan alamat link dari video youtube yang akan ditampilkan, setelah terisi dengan
lengkap dan benar klik tombol Submit.
Sebelumnya pastikan dulu admin web sudah mencentang kotak opsi video youtube dimenu Tampilan →
Widget → centang kotak video youtube, seperti gambar berikut:
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Commented [b9]: BAGAIMANA CARA MEMASUKKAN
VIDEO YOUTUBE? HAL 23-24

Setelah menu widget video youtube sudah dipastikan tercentang maka dihalaman pengunjung website
sudah bisa menampilkan video youtube tersebut.

MENU PAGE
Menu Page ini untuk membuat halaman web yang nanti diakses dari menu yang sudah dibuat atau
membuat menu baru untuk mengkases halaman web tersebut. Menu Page mempunyai dua submenu
yaitu Tambah Page dan Daftar Page. Setelah admin membuat page (halaman web) maka halaman
tersebut akan diletakkan dimenu apa tergantung pengaturan yang dilakukan oleh admin di menu
Tampilan kemudian pilih submenu Menu. Apabila page (halaman web) ingin dihapus maka menu untuk
mengakses halaman tersebut juga harus dihapus agar tidak muncul halaman erro. Seperti berikut:

Berikut ini adalah tampilan halaman Page setelah mengklik sub menu Daftar Page

Jadi untuk dalam hal pembuatan Page ini admin bisa menamai sendiri halaman yang akan dibuat sesuai
dengan kebutuhan masing-masing SKPD, setelah berhasil membuat Page kemudian admin juga bisa
membuat menu untuk mengaskes halaman tersebut sekaligus mengatur penempatan menunya.
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Commented [b10]: BAGAIMANA CARA MEMBUAT
HALAMAN ( PAGE ) DAN MENU ? HAL 24-29

Untuk membuat Page baru silahkan klik tombol Tambah, selanjutnya akan tampil halaman seperti
berikut:

Untuk melengkapi pembuatan Page baru yang harus diisi adalah:
1. Judul (diisi dengan judul halaman web baru yang akan dibuat)
2. Isi (diisi dengan uraian tentang isi halaman web yang akan dibuat)
3. Publish (pilih Ya atau Tidak)
Setelah diisi lengkap silahkan Klik tombol Submit. Selanjutnya akan tampil halaman daftar page,
perhatikan apakah Page baru yang sudah dibuat muncul didaftar Page.

Selanjutnya untuk mengakses halaman baru tersebut perlu dibuat menu baru agar pengunjung website
bisa mengkases halaman tersebut.
Untuk membuat menu baru silahkan pilih menu Tampilan → Menu , selanjutnya akan tampil halaman
Menu seperti berikut:
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Untuk membuat menu baru yang harus diisikan adalah
1. Nama Menu (diisi dengan nama menu yang akan dibuat)
2. Menu Link (diisi alamat URL dari halaman yang sudah dibuat)
3. Kotak Opsi Jadikan Sub Menu (kalau kotak ini dicentang berarti page tersebut akan dijadikan
submenu dari menu yang sudah ada, missal sebagai submenu dari menu Profil.

4. Sub Menu (pilihan yang muncul adalah menu yang sudah ada karena akan dijadikan submenu
dari menu yang sudah ada.

5. Kotak Opsi Jadikan Sub Menu dalam Sub Menu. Apabila ingin meletakkan menu yang baru ke
dalam sub menu yang sudah ada
6. Sub Menu dalam Sub Menu (pilihan yang muncul adalah sub menu yang sudah ada, missal yang
pilihan yang tampil adalah sub menu dari menu profol sesuai dengan menu yang sudah dipilih
diatas)
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Setelah semua diisi lengkap dan benar klik tombol Simpan
Untuk mengisi di Menu Link silahkan klik Copy URL halaman yang sudah dibuat sebelumnya missal
halaman daftar pegawai.

Setelah klik tombol Copy URL akan muncul halaman konfirmasi bahwa halaman URL berhasil di copy
seperti berikut:

Setelah muncul halaman Copied silahkan klik tombol OK
Sampai disini proses membuat page baru dan menu baru sudah selesai, selanjutnya cek dihalaman
menu sebelah kanan pada bagian menu aktif terlihat bahwa menu Daftar Pegawai sudah tampil.
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Selanjutnya pastikan submenu daftar pegwai dalam keadaan statusnya Tampil, bukan disembunyikan.

Dengan status seperti gambar diatas berarti submenu Daftar Pegawai dalam posisi disembunyikan, tidak
ditampilkan dihalaman web pengunjung. Untuk merubah status silahkan klik ikon mata disebelah kanan
submenu Daftar Pegawai.

ikon untuk mengedit menu

ikon untuk menyembunyikan atau menampilkan menu (status tersembunyi)

ikon untuk menyembunyikan atau menampilkan menu (status tampil)

ikon untuk menghaspus menu, khusus untuk menu yang wajib ada tidak muncul ikon
delete ini.

Setelah submenu yang sudah dibuat statusnya Tampil, selanjutnya silahkan anda coba apakah submenu
tersebut berfungsi dengan baik.

28 | P a g e

Perhatikan dengan baik bahwa sub menu Daftar Pegawai sudah muncul dan jika diklik akan
menampilkan Page Daftar Pegawai seperti yang dibuat sebelumnya.

Commented [b11]: BAGAIMANA MENGUPLOAD FILE DAN
BAGAIMANA MENGGUNAKANNYA? HAL 29-31

MENU UPLOAD FILE
Menu ini digunakan untuk mengupload file agar bisa didownload oleh pungunjung. Sebelum
mengupload file persiapkan terlebih dahulu file yang akan diupload.
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Untuk menambah file yang akan diupload bisa memilih menu Tambah File atau klik tombol Tambah
setelah klik menu Daftar File.
Setelah klik tombol Tambah akan tampil halaman Tambah File seperti berikut:

Yang perlu diisi untuk mengupload file adalah
1. Judul
2. URL (bisa dengan cara copy url, atau alamat url diluar website ini)
3. File (Pilih File) kalau tidak mengisi URL bisa dengan memilih file yang ada di computer admin.
4. Label (bisa memilih label yang pernah dibuat)
5. Label Baru (jika label belum pernah dibuat silahkan isikan nama label pada Label Baru ini)
6. Kategori (pilih kategori file yang sudah tersedia)
7. Publish (pilih ‘Ya’ agar bisa diakses oleh pengunjung, pilih ‘No’ untuk menyembunyikan file yang
diupload)
8. Tanggal (terisi otomatis tanggal pada saat admin menambah Upload file)
Setelah semua diisi lengkap silahkan klik tombol Submit.
Setelah klik tombol Submit akan tampil halaman konfirmasi seperti berikut:

Klik tombol Y apabila data yang akan diupload sudah benar, kemudian silahkan cek dihalaman File
apakah file yang diupload tadi sudah muncul di daftar file.

selanjutnya perlu dilihat juga halaman website pengunjung apakah sudah bisa mendownload file
yang sudah diupload oleh Admin. Berikut ini adalah tampilan menu Download
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MENU TAMPILAN
Menu tampilan ini untuk mengatur tampilan dan tataletak menu sesuai keinginan masing-masing
Admin web disetiap OPD atau Kelurahan.
Menu tampilan mempunyai 3 submenu
1. Header
2. Menu
3. Widget
Sebmenu Header untuk mengatur tampilan bagian header. Misalkan akan mengganti gambar
header silahkan pilih menu Tampilan→Header

Setelah tampil halaman Header silahkan klik tombol Pilih Gambar, carilah lokasi folder gambar yang
akan digunakan untk header.

Setelah ketemu lokasi foldernya silahkan pilih gambar kemudian klik tombol Open.
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Commented [b12]: BAGAIMANA MENATA TAMPILAN :
TEMA , KUSTOM ( WARNA, FONT, HEADER, BODY ), SLIDER,
MENU, FLOATING MENU ( ? ), WIDGET HAL 31-35

Setelah gambar yang dipilih berhasil masuk ke halaman header kemudian klik tombol Ganti, maka
gambar header di halaman pengunjung akan berubah sesuai gambar yang dipilih oleh Admin.
Berikut ini tampilan header dihalaman pengunjung sudah berubah sesuai gambar yang tadi dipilih.

Submenu MENU
Untuk menambah, menghapus , menyembunyikan dan menampilkan menu selain menu utama
(menu yang tidak bisa dihapus oleh admin) sekaligus mengatur letak menu.

Setelah memilih menu Tampilan → Menu akan tampil halaman berikut:
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Sebelum membuat menu baru persiapkan terlebih dahulu Page(halaman web) yang akan diakses
menggunakan menu yang akan dibuat, misalkan tadi sudah membuat halaman dengan nama
‘pengurus
LPMK’
dan
sudah
dicopy
alamat
urlnya
yaitu
:
https://patehankel.jogjakota.go.id/page/index/pengurus-lpmk
Yang perlu diisi untuk membuat menu baru adalah:
1. Nama Menu (diisi nama menu)
2. Menu Link (diisi dengan alamat URL dari halaman yang tadi sudah dibuat,
https://patehankel.jogjakota.go.id/page/index/pengurus-lpmk)
3. Kotak untuk memilih jadikan Submenu (kalau menu yang dibuat akan dijadikan submenu harus
dicentang)
4. Submenu (pilih menu untuk menjadi induk submenu yang akan dibuat)
5. Jadikan Submenu dalam Submenu (kalau menu yang dibuat akan dijadikan submenu dari
submenu yang sudah ada, kotak ini harus dicentang)
6. Submenu dalam Submenu (pilih submenu yang akan menjadi induk dari submenu yang kita buat)
Setelah semua isian diisi lengkap dan benar silahkan klik tombol Simpan.
Untuk mengubah, menampilkan, menyembunyikan dan mengatur tata letak menu yang sudah aktif
bisa diatur dihalaman menu sebelah kanan dibagian menu aktif.
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Untuk menu utama bisa diatur tataletaknya dengan cara digeser dengan meletakkan mouse diatas
ikon menu utama(enam buah titik disebelah kanan menu utama) kemudian klik (jangan lepas klik)
dan geser ke tempat atau urutan baru sesuai keinginan.

Misalnya menggeser menu utama Informasi Publik dengan posisi diatas menu Berita,
Setelah menggeser ke tempat yang sesuai kemudian lepaskan klik sehingga tampil halaman
keterangan berikut:

Klik tombol OK maka uratan menu utama sudah berganti.

SubMenu Widget
Submenu widget ini untuk mengatur tampilan widget yang tersedia apakah akan disembunyikan
atau ditampikan dengan cara mencentang kotak pilihan yang disediakan.
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Untuk menampilkan widget silahkan centang dengan cara klik kotak pilihan disebelah nama
widgetnya, kalau dalam keadaan tidak dicentang berarti posisinya widgetnya tersembunyi (tidak
ditampilkan). Widget yang disediakan adalah:
1. Agenda Rapat
2. Kategori
3. Polling
4. Statistik Pengunjung
5. Lokasi Kantor
6. Video Youtube
7. Tautan

MENU TAUTAN
Men Tautan ini untuk menambahkan link menuju halaman web tertentu diluar halaman web OPD kita.
Link dari menu tautan ini diletakkan dibagian paling bawah halaman web OPD. Untuk membuat link
tersebut silahkan klik Menu Tautan.

Untuk membuat tautan baru silahkan klik tombol Tautan setelah memilih menu Daftar Tautan atau
langsung klik submenu Tambah Tautan.
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Commented [b13]: BAGAIMANA CARA MENAMBAH
TAUTAN, TERTAMPIL DI MANA ( ? ) HAL 35-36

Yang perlu diisi untuk membuat tautan adalah:
1. Nama Tautan (diisi dengan nama tautaun)
2. Isi (diisi dengan alamat URL dari halaman web yang akan ditautkan)
3. Gambar (pilih gambar yang akan menjadi gambar tautan)
Setelah diisi lengkap klik tombol Submit.
Lihat didaftar tautan kalau pembuatan tautan berhasil akan muncul didaftar tautan seperti gambar
berikut:

Lihat dihalaman pengunjung apakah tautan sudah berhasil ditampilkan.
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Commented [b14]: MENU WARGA : GOLONGAN DARAH
& DIFABEL : HAL 37-39

MENU WARGA
Menu WARGA ini untuk menampilkan data warga yang akan ditampilkan per RT, RW, Kelurahan dan
kecamatan.
Menu Warga mempunyai 2 submenu
1. Golongan Darah (untuk menampilkan data penduduk berdasarkan golongan darah)
2. Difabel (untuk menampilkan data penduduk berdasarkan kriteria warga difabel)
Menu warga ini hanya bisa diakses oleh user yang diberi kewenangan untuk bisa melihat data penduduk.
Misalkan user sebagai Admin Kecamatan, Admin Kelurahan, User RW, danUser RT. Untuk mengangkat
sebagai usert RT atau user RW dan lembaga yang setingkat dilakukan oleh Admin Kelurahan. Misalkan
admin kelurahan akan menampilkan data penduduk berdasarkan golongan darah.

1. Membuka

Browser
(misalnya
Chrome),
kemudian
tulis
alamat
berikut
:
htps://patehankel.jogjakota.go.id/pintu_masuk silahkan login terlebih dahulu sebagai Admin web
kelurahan.

Setelah berhasil login maka akan tampil halaman beranda jogjakta CMS untuk mengelola website
kelurahan .
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2. Pilih menu warga
untuk menampilkan tabel penduduk berdasarkan Golongan Darah silahkan pilih menu
Warga→Golongan Darah.

kalau tanda segitiga pada kolom Golongan Darah menunjuk ke atas berarti urutan data pada tabel
urut Ascending(urut dari huruf kecil ke huruf besar A-Z) , untuk membalik urutan dari Z-A silahkan
klik ikon segitiga dikolom golongan darah.

Setelah diklik ikon segitiga menjadi menunjuk kearah bawah berarti data didalam tabel golongan
darah menjadi urut turun atau descending (Z-A) seperti gambar dibawah ini.

3. Submenu Difabel Untuk menampilkan data penduduk penyandang disabilitas, pilih menu Warga →
Difabel. Kemudian akan tampil gambar seperti seperti berikut:
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Untuk merubah urutan data dari ascendig ke descending atau sebaliknya bisa klik ikon segitiga pada
kolom Difabel.
Commented [b15]: BUKU TAMU, HAL 39-40

MENU BUKU TAMU
Apabila pengunjung mengisi buku tamu, sebelum disetujui oleh admin web data tamu tersebut tidak
langsung tampil dihalaman pengunjung. Untuk melihat daftar tamu atau menampilkan buku tamu
silahkan klik menu Buku Tamu, selanjutnya akan tampil halaman seperti berikut:

Kalau status nama pengunjung(tamu) tersebut Ditampilkan maka data tamu tersebut bisa dilihat oleh
semua pengunjung. Untuk merubah satatus data pengunjung yang mengisi buku tamu dari Ditampilkan
menjadi Disembunyikan, silahkan klik link Ditampilkan pada kolom status tamu tersebut.

Untuk membalas komentar yang ditulis oleh tamu silahkan klik tombol replay ketika mouse diarahkan
diatas nama Tamu.
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Setelah klik tombol Replay akan tampil halaman Balas Tamu Seperti berikut:

Nama pengirim dan komentar pengirim otomatis ditampilkan dihalaman balas tamu, untuk admin
tinggal mengisi di kolom Balas. Setelah diisi secukupnya klik tombol Simpan. Selanjutnya dipastikan dulu
status Tamu tersebut dalam keadaan ditampilkan, kemudian silahkan dicek apakah buku tamu sudah
berhasil tampil dihalaman web pengunjung dengan cara klik menu Hubungi Kami → Buku Tamu, seperti
gambar berikut:

Commented [b16]: SARAN , HAL 40-41

MENU SARAN
Menu ini untuk memberi kesempatan bagi pengunjung memberikan saran kepada pengelola website,
agar saran tersebut bisa tampil dihalaman pengunjung maka perlu dimoderasi oleh admin web. Setelah
pengunjung mengajukan saran maka admin bisa menyetujui saran tersebut tampil dihalaman
pengunjung dengan cara klik menu Saran, selanjutnya akan tampil halaman seperti berikut:
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Setelah berada dihalaman menu saran, arahkan mouse diatas nama Pada kolom Pemberi Saran,
selanjutnya akan muncul tombol Reply dan Hapus. Pilih tombol Reply.

Setelah klik tombol Replay akan tampil halaman Tanggapan Saran seperti berikut:

Setelah kolom tanggapan diisi secukupnya klik tombol Simpan, kemudian tanggapan yang disimpan tadi
akan muncul dihalaman Saran pada kolom Tanggapan.

Selanjutnya dicek dihalaman pengunjung apakah sudah bisa tampil atau belum. Klik menu Hubungi Kami
kemudian pilih Saran.
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Commented [b17]: POOLING, BAGAIMANA
MENGGUNAKANNYA, HAL 42

MENU POLLING
Menu polling ini untuk mencari tahu seberapa besar manfaat website ini bagi pengunjung atau
masyarakat. Untuk mengisi polling ini admin bisa mengklik menu Polling selanjutnya akan tampil
halaman Polling seperti berikut ini:

Yang perlu diisi dihalaman polling ini adalah :
1. Pertanyaan
2. Pilihan A
3. Pilihan B
4. Pilihan C
5. Pilihan D
Setelah semua diisi lengkap silahkan klik tombol Simpan.
Selanjutnya pastikan bahwa halaman polling dalam keadaan dicentang (statusnya tampil) , silahkan
diperiksa melalui menu Tampilan → Widget

Periksa juga dihalaman pengunjung apakah halaman widget polling sudah berhasil ditampilkan atau
belum. Lokasi halaman widget polling berada dibagian kanan halaman web OPD & Kelurahan.
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Commented [b18]: MENU PROFIL, hal 43-44

MENU PROFIL
Menu profil ini untuk melengkapi data terkait profil pengguna.

Data yang perlu diisi adalah :
1. NIK
2. Nama
3. Nomor Telp/HP
4. Email
5. Agama (pilihan yang tersedia : Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, Khonghucu, Kepercayaan,
Lainnya)

6. Jenis Kelamin (Pilihan yang tersedia : Laki-laki, Perempuan)
7. Golongan Darah
8. Disabilitas ( pillihan yang tersedia : Normal, Cacat Fisik, Cacat Netra/Buta, Cacat Rungu/Wicara,
Cacat Mental/Jiwa, Cacat Fisik dan Mental, Cacat Lainnya)
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9. Pilih gambar avatar yang diinginkan atau foto pengguna

Siapkan gambar/foto yang akan dijadikan avatr, klik tombol Pilih Gambar dan cari lokasi gambar
atau foto tersebut disimpan, setelah dipilih klik tombol Open.

Setelah data diisi lengkap klik tombol Submit, kemudian akan tampil halaman konfirmasi seperti berikut:

Klik tombol YA untuk menyimpan data profil yang sudah dientrikan.

Commented [b19]: Tombol KELUAR, hal 44-45

MENU KELUAR
Untuk keluar dari halaman web pengelola(admin) bisa melalui 2 cara
1. Menu keluar di menu utama sebelah kiri dan paling bawah seperti gambar berikut:
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2. Melalui klik nama user pengelola yang tampil dibagian atas sebelah kanan, kemudian muncul dua
tombol yaitu Tampilan Web dan Keluar.

Silahkan Klik tombol Keluar kemudian akan tampil halaman konfirmasi seperti berikut:

Klik tombol YA jika memang benar-benar akan keluar dari halaman pengelola.
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Commented [b20]: Membuat halaman untuk menu Profil
Pejabat, hal 46-50

Membuat halaman untuk menu Profil Pejabat
1.

Masuk ke website subdomain OPD sebagai admin instansi kemudian membuat
untuk semua pejabat yang ada diinstansi tersebut.

user

2.

Untuk membuat user baru pilih menu Pengguna, pilih Daftar Pengguna

3.

Setelah tampil halaman pengguna, cek apakah pegawai/pejabat yang bersangkutan
belum pernah dibuatkan user dengan peran/tugas PEGAWAI. Jika belum klik tombol
Tambah
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4.

Setelah klik tombol Tambah pengguna, maka akan tampil halaman untuk menambah
pengguna subdomain OPD, buatkan user untuk semua pejabat di
OPD tersebut
dengan memberi Role Pegawai agar data dari form pengguna saat
pembuatan user ini bisa ditampil (link) dengan menu Profil Pejabat.

5.

Masukkan id jss jika pejabat yang akan dibuatkan user tersebut sudah punya akun
JSS

Setelah menginputkan id jSS, klik tombol cari disebelah kanan input yang berwarna biru,
kalau id jss benar maka data akan tampil sesuai identitas akun JSSnya.

Kalau input data id jss benar akan tampil halaman seperti berikut:

Klik tombol OK jika nama pengguna akun jss dan NIK sudah benar.
Setelah klik tombol Ok data yang otomatis terisi adalah : Data Pribadi (NIK, Nomor Telepon,
email), Data Kepegawaian(NIP, Jabatan), untuk selengkapnya yang harus
diisi
di
halaman tambah pengguna ini adalah:
Data Pribadi

:

ID JSS, NIK, Nama, Nomor Tlp/HP, dan Email.

Data Kepegawaian

:

NIP, Jabatan

Data Akun
:
Username,
Instansi/Wilayah (sesuai kecamatannya)

Password,

Peran/Tugas,

Pilih

Gambar,
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6.

Isikan data yang belum terisi secara otomatis untuk melengkapi data profil
pengguna. Isi nama pengguna dengan nama asli pejabat yang sedang dibuat
usernya.

7.

Isikan data yang belum terisi secara otomatis untuk melengkapi data profil
pengguna. Isi nama pengguna dengan nama asli pejabat yang sedang dibuat
usernya.

8.

Peran/Tugas
Ada beberapa pilihan untuk memberi peran/tugas kepada user yang baru yaitu
Admini Instansi, Kontributor, Pewarta, Pegawai, dll. Tapi karena
user yang
dibuat adalah untuk pejabat yang nanti akan ditampilkan di
menu profil pejabat,
maka pilihan peran/tugasnya harus Pegawai. Untuk pejabat
yang sudah diberi
peran/tugas pegawai, bila yang bersangkutan juga harus berperan
didalam
sub domain OPD tersebut bisa dibuatkan user lagi dengan peran/tugas selain
pegawai. Jadi 1 pejabat bisa punya lebih dari 1 (satu)
peran/tugas didalam
subdomain ini.

9.

Pilih Gambar
Persiapkan gambar/foto pegawai yang akan dibuatkan user baru dengan ukuran
gambar maksimal 2 MB dan sudah tersimpan dikomputer. Klik menu Pilih Gambar
dan cari tempat file gambar tersebut disimpan.

Setelah gambar dipilih klik tombol Open, maka file gambar tersebut sudah terpilih untuk
menjadi avatar dari user baru tersebut, ditandai dengan gambar yang sudah tampil
di
sebelah kiri tombol Pilih Gambar.
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Apabila salah memilih gambar atau ingin mengganti gambar yang terpilih, silahkan klik lagi
tombol Pilih Gambar, atau bisa juga nanti kalau sudah tersimpan klik tombol
EDIT
setelah memilih menu Daftar Pengguna.
10.

Setelah isian form tambah pengguna diisi lengkap dan benar, klik tombol Simpan

11.

Setelah klik tombol simpan akan muncul halaman konfirmasi apakah data yang
sudah benar, jika sudah benar klik tombol YA

12.

Setelah klik tombol YA maka data akan tersimpan di sistem. Untuk melihat hasilnya
silahkan coba buka subdomain OPD, karena yang untuk simulasi tadi adalah
subdomain OPD kecamatan Pakualaman maka berikut ini adalah hasil dari menu Profil
Pejabat kecamatan Pakualaman.

diinput
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Klik menu Profil -->Profil Pejabat maka akan tampil nama pegawai beserta fotonya seperti
berikut:

13.

Untuk melihat lebih detail dari pejabat yang bersangkutan, silahkan klik pada
thumbnail (gambar/foto) pejabat yang akan dilihat. Dan hasilnya adalah seperti
berikut:

Setelah klik salah satu thumbnail maka nama dan jabatan pegawai yang
akan ditampilkan.

bersangkutan

14.

Untuk menutup halaman pegawai silahkan klik tombol Close dan akan kembali ke
halaman Profil Pejabat.

15.

Sekian dan terimakasih semoga bermanfaat.
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