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1. PENDAHULUAN
1.1 Tujuan Pembuatan Dokumen
Dokumen user manual Aplikasi Sistem Informasi Pengelolahan Data
Kemiskinan Terpadu ini dibuat untuk tujuan sebagai berikut:
1.

Menggambarkan

dan

menjelaskan

penggunaan

aplikasi

SiPDKT untuk admin, User Kecamatan, User Desa dan Tamu
(Guest)
2.

Sebagai panduan instalasi, konfigurasi dan penggunaan
aplikasi SiPDKT ini.

Pihak-pihak

yang

berkepentingan

dan

berhak

menggunakan

dokumen ini yaitu:
1.

Administrator SiPDKT
Administrator SiPDKT menggunakan dokumen ini sebagai
panduan untuk mereka bagaimana cara menggunakan dan
melakukan pemeliharaan untuk aplikasi SiPDKT

2.

User Kecamatan
User Kecamatan menggunakan dokumen ini sebagai panduan
penggunaan aplikasi ini sebagaimana hak akses yang
diberikan kepada user Kecamatan.

3.

User Desa
User Desa menggunakan dokumen ini sebagai panduan
penggunaan aplikasi ini sebagaimana hak akses yang
diberikan kepada user Desa.
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1.2 Deskripsi Umum Sistem
1.2.1 Deskripsi Umum Aplikasi
Deskripsi umum aplikasi meliputi deskripsi umum Sistem Informasi
Pengelolahan Data Kemiskinan Terpadu yang dikembangkan, fungsi
utama Sistem Informasi Pengelolahan Data Kemiskinan Terpadu untuk
memantau perkembangan tingkat kemiskinan yang berada dimasingmasing desa.
1.2.2 Deskripsi Umum Kebutuhan Aplikasi
Deskripsi umum kebutuhan aplikasi yang akan diimplementasikan
meliputi semua informasi yang bersifat teknis yang menjadi acuan
dalam pengembangan aplikasi.
1.3

Deskripsi Dokumen (Ikhtisar)
Dokumen ini dibuat untuk memberikan panduan penggunaan aplikasi
Sistem Informasi Pengelolahan Data Kemiskinan Terpadu.
Dokumen ini berisikan informasi sebagai berikut:
1.

BAB I.
Berisi informasi umum yang merupakan bagian pendahuluan,
yang meliputi tujuan pembuatan dokumen, deskripsi umum
sistem serta deskripsi dokumen.

2.

BAB II
Berisi perangkat yang dibutuhkan untuk penggunaan aplikasi
SiPDKT meliputi perangkat lunak dan perangkat hardware

3.

BAB III
Berisi user manual aplikasi SIPDKT baik user manual yang
diperuntukkan untuk administrator dan user (pengguna)
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2.

Perangkat Yang Dibutuhkan

2.1

Perangkat Lunak
Perangkat lunak yang digunakan dalam pengujian adalah:

2.2

1.

Windows sebagai Operating System.

2.

Navicat Premium sebagai RDBMS Server.

3.

Google Chrome sebagai Tools Penjelajah (Web Browser).

Perangkat Keras
Perangkat keras yang dilibatkan dalam pengujian aplikasi ini adalah:
1.

Server dengan spesifikasi Intel Xeon Processor MP up to 3.66
GHz (single-core) atau 3.50 GHz (dual-core) /667 MHz frontside bus; RAM 8Gb

2.

Komputer dengan spesifikasi prosesor Intel(R) Core™ i5-6500
CPU @ 3.20GHz 2.19 GHz RAM : 4GB

2.3

3.

Mouse sebagai peralatan antarmuka

4.

Monitor sebagai peralatan antarmuka

5.

Keyboard sebagai peralatan antarmuka.

Pengguna Aplikasi
Pengguna aplikasi yang akan menggunaan aplikasi ini terutama dari
sisi Pegawai adalah sebagai berikut:
1. Memiliki pemahaman tentang antar muka komputer
2. Memiliki pemahaman proses bisnis data kemiskinan terpadu.

2.4

Pengenalan Dan Pelatihan
Sumber daya manusia yang terlibat dalam operasinal penggunaan
aplikasi ini sehari-hari terlebih dahulu diberikan pengenalan dan
pelatihan yang cukup untuk menggunakan aplikasi SiPDKT ini.
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3.

MENU DAN CARA PENGGUNAAN

3.1

Struktur Menu
Adapun struktur menu

pada

Aplikasi

Pengelolahan Data Kemiskinan Terpadu

Sistem

Informasi

(SiPDKT). Dinas Sosial

Kabupaten Tuban adalah sebagai berikut:
1. Menu HOME
2. Menu BDT RT
3. Menu BDT ART
4. Menu PKH
5. Menu KIS APBN
6. Menu KIS APDB
7. Menu KKS
8. Merger Data
9. Menu Setting Pengguna
10. Menu Tahun Aktif
11. Menu Keluar
3.2

Pengguna
Pada bagian ini akan dijelaskan mengenai tata cara memasukkan data
sebagai data sumber melalui alamat situs yang telah disediakan,
setiap kapan data harus dimutakhirkan, tata cara penggunaan laporan
statis dan dinamis.

3.2.1 Cara Membuka Situs
Untuk memulai akses terhadap aplikasi SiPDKT ini:
1.

Bukalah aplikasi SiPDKT melalui web browser (IE atau Mozila
FireFox atau lainnya) dengan alamat url sebagai berikut:
https://sipdkt.tubankab.go.id

2.

Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol
Go pada browser.

3.

Akan muncul tampilan halaman depan aplikasi SiPDKT.
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Maka pada layar akan tampak menu Halaman Pembuka / Awal situs
SiPDKT, dimana langsung diarahkan pada menu login aplikasi :

Masukkan

User

Id

dan

Password,

sebagai

contoh

User

admin@admin.com dengan password : contoh123. Setelah dimasukkan
dengan benar, klik button Login atau tekan tombol: Enter pada keyboard.

Jika login berhasil akan ditampilkan notifikasi seperti pada gambar :

Sehingga akan menampilkan halaman utama seperti pada gambar.
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3.2.2 Halaman Admin
Halaman muka (home) SIPDKT menampilkan 2 grafik: angka masingmasing jenis penyandang dan angka menurut status bantuan ( Belum
Dapat, Sudah Dapat, Pengajuan, Dititipkan, Terlantar, Lainnya, dan
Tidak Diketahui). Kedua grafik tersebut menampilkan data tahun 2017.
Formula

grafik

sendiri

dihitung

dengan

menggunakan

Jumlah

Penyandang yang ada dalam tahun 2017.

Menu dalam Aplikasi SiPDKT :
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3.2.2.1 Menu Data BDT RT
Dimana menu ini digunakan untuk melihat dan mengolah data serta
melihat pengajuan perubahan ataupun penghapusan data BDT RT,
oleh pengguna aplikasi.

Data BDT RT ini merupakan menu yang digunakan untuk melihat
jumlah data BDT Rumah Tangga, untuk cara melihat data BDT
Rumah Tangga masing-masing wilayah dapat dilakukan dengan
cara sebagai berikut :
1. Pertama klik menu “BDT RT”

2. Kemudian akan diarahkan ke halaman dashboard dari menu
BDT RT, didalam halaman dashboard BDT RT ini terdapat
informasi persentase data yang sudah diverifikasi maupun yang
belum diverifikasi dan jumlah data keseluruhan BDT RT yang
ada dikabupaten tuban.

3. Serta tombol verifikasi yang digunakan untuk verifikasi data dan
melihat data BDT RT.
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Dan berikut tampilan setelah tombol verifikasi ditekan atau diklik

4. Angka BDT RT berdasarkan Wilayah bisa dilihat dengan
mengklik wilayah seperti ditunjukkan seperti pada gambar :

5. Untuk menampilkan angka BDT RT berdasarkan Wilayah untuk
desa yang berbeda, dilakukan dengan memilih desa dengan
mengklik desa yang dipilih seperti ditunjukkan pada gambar:
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6. Maka tabel rumah tangga miskin berdasarkan Wilayah seperti
ditunjukkan pada gambar berikut ini:

a. Tambah Data Rumah Tangga
untuk menambah data rumah tangga dapat dilakukan, dengan
cara klik tombol tambah data.

Kemudian akan muncul form isian untuk tambah data.

Klik tombol simpan yang berada dibawah form seperti pada
gambar :

b. Edit Data Rumah Tangga
Sedangkan untuk merubah data rumah tangga dapat
dilakukan, dengan cara klik tombol cek.
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Kemudian akan muncul form isian data yang akan dirubah.

a.

Tombol tambah anggota
Digunakan untuk menambah data anggota keluarga,
caranya dengan klik tombol tambah anggota.

Kemudian akan muncul halaman seperti pada gambar :

b.

Tombol Ubah
Digunakan untuk mengubah data anggota keluarga yang
telah dipilih, caranya dengan klik tombol edit.
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Kemudian akan muncul halaman seperti pada gambar :

Setelah data dirubah sesuai dengan individu yang
bersangkutan klik tombol simpan perubahan data seperti
pada gambar :

Setelah data dikoreksi dan sesuai kemudian klik/pilih  pada
konfirmasi verifikasi data kemudian ketik catatan data,

klik tanda simpan verifikasi seperti pada gambar :
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c. Export Exel
Dan jika user ingin mendokumentasikan data dengan tipe file
.xlsx (excel), user bisa mengklik tombol Export Excel

Kemudian data akan otomatis terdownload.
3.2.2.2 Menu BDT ART
Dimana menu ini digunakan untuk melihat dan mengolah data serta
melihat,merubah ataupun menghapus

data BDT

ART,

oleh

pengguna aplikasi.

Data BDT ART ini merupakan menu yang digunakan untuk melihat
data jumlah anggota rumah tangga yang mendapat bantuan, untuk
cara melihat data masing-masing wilayah dapat dilakukan dengan
cara sebagai berikut :
1. Dihalaman

ini

terdapat

data kemiskinan dimasing-masing

kecamatan maupun desa di kabupaten Tuban, pertama klik
verifikasi Individu
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Kemudian akan ditampilkan halaman

2. Angka potensi berdasarkan Wilayah bisa dilihat dengan mengklik
wilayah seperti ditunjukkan seperti pada gambar :

3. Kemudian data akan tampil sesuai dengan kecamatan atau desa
yang dipilih.
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4. Maka tabel angka BDT ART berdasarkan Wilayah seperti
ditunjukkan pada gambar berikut ini:

a. Tambah Data BDT ART
untuk menambah data BDT ART dapat dilakukan, dengan
cara klik tombol tambah data.

Kemudian akan muncul form isianseperti pada gambar, lalu
pilih kecamatan,

desa, dan jenis BDT

yang ingin

ditambahkan.

 Tambah rumah tangga baru
Jika memilih untuk menambahkan rumah tangga baru
maka akan tampil form seperti gambar:

klik tombol simpan untuk menambahkan data.
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Tambah anggota rumah tangga baru
Jika memilih untuk menambahkan anggota rumah tangga
baru maka akan tampil form seperti gambar:

Pilih kepala rumah tangga sesuai dengan data yang ingin
dimasukkan.

Kemudian akan ditampilkan Kepala rumah tangga yang
tersedia, klik pilih.

Setelah form terisi semua klik simpan untuk menambah
data.
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b. Edit Data BDT ART
Sedangkan untuk merubah data BDT ART dapat dilakukan,
dengan cara klik tombol cek.

Kemudian akan muncul form isian data yang akan dirubah
kemudian setelah selesai melakukan perubahan data klik
simpan.

c. Detail BDT ART
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Dimana halaman ini digunakan untuk melihat detail informasi
dari masing-masing datan BDT ART. Caranya dengan
mengklik nama anggota rumah tangga seperti pada gambar,
kemudian akan disajikan tampilan sebagai berikut.

3.2.2.3 Menu Pengguna
Pada menu pengguna ini user admin mempunyai hak akses penuh
untuk mengelolah (Create, Read, Update, Delete) data user. Menu
pengguna dapat dilihat pada gambar.

Dimana didalam menu pengguna terdapat menu :


Tambah Pengguna



Dan Semua pengguna

a. Profil Pengguna
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Pada halaman profil pengguna ini merupakan profil pengguna
yang digunakan untuk login sekaligus untuk merubah profil
pengguna.

Didalam halaman profil pengguna ini terdapat tombol simpan,
dimana tombol buat pengguna ini berfungsi jika ada perubahan
profil pengguna.

b. Semua Pengguna
Pada halaman semua pengguna disajikan semua data pengguna
yang aktif, baik data pengguna kecamatan, desa, maupun tamu.

Didalam halaman semua pengguna terdapat kolom status
pengguna dan actions yang berupa tombol edit (digunakan
18

admin untuk merubah data dan status user) seperti pada
gambar.

Klik tombol edit untuk merubah data dan status pengguna.

Kemudian akan diarahkan pada form perubahan data seperti
pada gambar :

.
c. Tambah Pengguna
Menu tambah pengguna ini digunakan untuk menambah jumlah
pengguna yang ingin diaktifkan menjadi members, cara tinggal
klik tombol tambah pengguna seperti pada gambar.
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Kemudian pengguna akan ditapilkan form isian data tambah
pengguna.

Untuk menyimpan data pengguna yang sudah di-input-kan klik
tombol buat pengguna.

Sedangkan tombol List Pengguna yang terdapat pada pojok
kanan atas form digunakan untuk melihat semua data pengguna
seperti pada point a.

3.2.2.4 Tahun Aktif
Menu Tahun Aktif digunakan untuk merubah atau singkronisasi
perubahan data dari tahun sebelumnya ketahun yang sedang
dilaksanankan. Untuk tampilan dari menu Tahun Aktif dapat dilihat
seperti gambar.

Dimana terdapat beberapa keterangan dan tombol diantaranya :
a. Keterangan Tahun Aktif ada keterangan aktif dan nonaktif.
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b. Tombol Aktifkan dimana tombol biru untuk mengaktifkan tahun yang
dijalani sedangkan tombol yang berwarna abu-abu untuk tahun yang
tidak aktif.

3.2.2.5 Menu Merger
Pada menu merger ini digunakan untuk membuat backup tahun dari
tahun

sebelumnya

untuk

digunakan

pada

tahun

yang

dijalankan(aktif), dengan ketentuan tidak bisa merubah ataupun
menghapus data dari tahun sebelumnya.

Pertama, klik buat tabel.

Kemudian klik import data tunggu sampai muncul notifikasi berhasil
seperti pada gambar :
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3.2.2.6 Keluar (Logout)
Pada halaman Keluar digunakan untuk keluar dari halaman utama
aplikasi, dimana untuk keluar aplikasi terdapat 2(dua) cara, yang
pertama klik nama pengguna yang berada pada pojok kanan atas
seperti pada gambar kemudian klik keluar.

Dan yang kedua, dengan cara klik tombol keluar yang berada
dimenu.

3.2.3 Halaman Admin Kecamatan
Halaman muka (home) SIPDKT menampilkan 2 grafik: angka masingmasing jenis penyandang dan angka menurut status bantuan ( Belum
Dapat, Sudah Dapat, Pengajuan, Dititipkan, Terlantar, Lainnya, dan
Tidak Diketahui). Kedua grafik tersebut menampilkan data tahun 2017.
Formula

grafik

sendiri

dihitung

dengan

menggunakan

Jumlah

Penyandang yang ada dalam tahun 2017.
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Menu dalam Aplikasi SiPDKT :

3.2.3.1 Menu Data BDT RT
Dimana menu ini digunakan untuk melihat dan mengolah data serta
melihat pengajuan perubahan ataupun penghapusan data BDT RT,
oleh pengguna aplikasi.

Data BDT RT ini merupakan menu yang digunakan untuk melihat
jumlah data BDT Rumah Tangga, untuk cara melihat data BDT
Rumah Tangga masing-masing wilayah dapat dilakukan dengan
cara sebagai berikut :
1. Pertama klik menu “BDT RT”
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2. Kemudian akan diarahkan ke halaman dashboard dari menu
BDT RT, didalam halaman dashboard BDT RT ini terdapat
informasi persentase data yang sudah diverifikasi maupun yang
belum diverifikasi dan jumlah data keseluruhan BDT RT yang
ada dikabupaten tuban.

3. Serta tombol verifikasi yang digunakan untuk verifikasi data dan
melihat data BDT RT.

Dan berikut tampilan setelah tombol verifikasi ditekan atau diklik
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4. Angka BDT RT berdasarkan Wilayah bisa dilihat dengan
mengklik wilayah seperti ditunjukkan seperti pada gambar :

5. Untuk menampilkan angka BDT RT berdasarkan Wilayah untuk
desa yang berbeda, dilakukan dengan memilih desa dengan
mengklik desa yang dipilih seperti ditunjukkan pada gambar:

6. Maka tabel rumah tangga miskin berdasarkan Wilayah seperti
ditunjukkan pada gambar berikut ini:
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a. Tambah Data Rumah Tangga
untuk menambah data rumah tangga dapat dilakukan, dengan
cara klik tombol tambah data.

Kemudian akan muncul form isian untuk tambah data.

Klik tombol simpan yang berada dibawah form seperti pada
gambar :

b. Edit Data Rumah Tangga
Sedangkan untuk merubah data rumah tangga dapat
dilakukan, dengan cara klik tombol cek.

Kemudian akan muncul form isian data yang akan dirubah.

a. Tombol tambah anggota
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Digunakan untuk menambah data anggota keluarga,
caranya dengan klik tombol tambah anggota.

Kemudian akan muncul halaman seperti pada gambar :

b. Tombol Ubah
Digunakan untuk mengubah data anggota keluarga yang
telah dipilih, caranya dengan klik tombol edit.

Kemudian akan muncul halaman seperti pada gambar :
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Setelah data dirubah sesuai dengan individu yang
bersangkutan klik tombol simpan perubahan data seperti
pada gambar :

Setelah data dikoreksi dan sesuai kemudian klik/pilih  pada
konfirmasi verifikasi data kemudian ketik catatan data,

klik tanda simpan verifikasi seperti pada gambar :

3.2.3.2 Menu Data BDT ART
Dimana menu ini digunakan untuk melihat dan mengolah data serta
melihat,merubah ataupun menghapus

data BDT

ART,

oleh

pengguna aplikasi.

Data BDT ART ini merupakan menu yang digunakan untuk melihat
data jumlah anggota rumah tangga yang mendapat bantuan, untuk
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cara melihat data masing-masing wilayah dapat dilakukan dengan
cara sebagai berikut :
1. Dihalaman ini terdapat data kemiskinan dimasing-masing
kecamatan maupun desa di kabupaten Tuban, pertama klik
verifikasi Individu

Kemudian akan ditampilkan halaman

2. Angka potensi berdasarkan Wilayah bisa dilihat dengan mengklik
wilayah seperti ditunjukkan seperti pada gambar :
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3. Kemudian data akan tampil sesuai dengan kecamatan atau desa
yang dipilih.

4. Maka tabel angka BDT ART berdasarkan Wilayah seperti
ditunjukkan pada gambar berikut ini:

a. Tambah Data ART
untuk menambah data BDT ART dapat dilakukan, dengan
cara klik tombol tambah data.

Kemudian akan muncul form isianseperti pada gambar, lalu
pilih kecamatan,

desa, dan jenis BDT

yang ingin

ditambahkan.

 Tambah rumah tangga baru
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Jika memilih untuk menambahkan rumah tangga baru
maka akan tampil form seperti gambar:

klik simpan untuk menambahkan data.



Tambah anggota rumah tangga baru
Jika memilih untuk menambahkan anggota rumah tangga
baru maka akan tampil form seperti gambar:

Pilih kepala rumah tangga sesuai dengan data yang ingin
dimasukkan.
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Kemudian akan ditampilkan Kepala rumah tangga yang
tersedia, klik pilih.

Setelah form terisi semua klik simpan untuk menambah
data.

b. Edit Data BDT ART
Sedangkan untuk merubah data BDT ART dapat dilakukan,
dengan cara klik tombol cek.

Kemudian akan muncul form isian data yang akan dirubah
kemudian setelah selesai melakukan perubahan data klik
simpan.
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c. Detail BDT ART
Dimana halaman ini digunakan untuk melihat detail informasi
dari masing-masing datan BDT ART. Caranya dengan
mengklik nama ART kemudian akan tampil halaman detail
ART yang dipilih seperti pada gambar.

3.2.3.3 Menu Pengguna
Pada menu pengguna ini user kecamatan hanya mempunyai hak
akses Update profil pengguna yang digunakan login. Menu
pengguna dapat dilihat pada gambar.

Pada halaman profil pengguna ini merupakan profil pengguna yang
digunakan untuk login sekaligus untuk merubah profil pengguna.
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Didalam halaman profil pengguna ini terdapat tombol simpan,
dimana tombol simpan ini berfungsi jika ada perubahan profil
pengguna.

3.2.3.4 Keluar (Logout)
Pada halaman Keluar digunakan untuk keluar dari halaman utama
aplikasi, dimana untuk keluar aplikasi terdapat 2(dua) cara, yang
pertama klik nama pengguna yang berada pada pojok kanan atas
seperti pada gambar kemudian klik keluar.

Dan yang kedua, dengan cara klik tombol keluar yang berada
dimenu.
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