Login

Gambar 18. Halaman login

Gambar 18 akan ditampilkan jika pengguna pertama kali mengakses sistem,
belum login, gagal login, atau setelah logout. Pada halaman ini pengguna mengisi
username dan password agar dapat masuk ke dalam sistem. Jika pengguna berhasil
login, maka sistem akan menampilkan halaman sesuai dengan status pengguna. Jika
pengguna gagal login, maka sistem akan menampilkan peringatan untuk mengisi
ulang username, dan password.
Admin

Gambar 19. Halaman admin
Gambar 19 adalah tampilan dari sistem ketika pengguna sistem dengan
status admin pertama kali masuk sistem setelah login. Di dalamnya admin dapat
menggunakan semua fasilitas di dalam sistem seperti monitoring, pengisian data,
report progress dan tabulasi, backup dan restore basis data, export data, manajemen
master wilayah petugas, dan manajemen master petugas.

Petugas Pengisian Pusat

Gambar 20. Halaman petugas pengisian pusat

Gambar 20 merupakan tampilan dari sistem ketika pengguna sistem dengan
status petugas pengisian pusat (pe pusat) pertama kali masuk sistem setelah login.
Di dalamnya pe pusat hanya dapat menggunakan fasilitas monitoring dashboard
serta pengisian data.
Petugas pengisian Daerah

Gambar 21. Halaman petugas pengisian daerah

Gambar 21 merupakan tampilan dari sistem ketika pengguna sistem dengan
status petugas pengisian daerah (pe daerah) pertama kali masuk sistem setelah
login. Di dalamnya pe daerah hanya dapat menggunakan fasilitas pengisian data.
Monitoring

Gambar 22. Halaman monitoring

Gambar 22 merupakan tampilan dari monitoring di dalam sistem. Untuk
dapat melihat tabel monitoring, pengguna harus terlebih dahulu memilih jenis dan
tahun dari kuesioner di menu dropdown dokumen. Jika ingin melakukan pengisian
atau edit data, maka pengguna dapat mengklik tombol edit||read yang ada di dalam
tabel monitoring. Pengguna juga dapat mencari status pengisian dokumen di daerah
dengan menggunakan search box serta dapat men-sort kolom tabel dengan
mengklik judul kolom.
Isi Data

Gambar 23. Halaman pengisian data

Gambar 23 merupakan tampilan dari pengisian data di dalam sistem. Untuk
dapat melihat wilayah dan status dokumen (belum, error, clean) pengguna dapat
melihat bagian atas halaman isi data.
Validasi Data

Gambar 24. Halaman validasi data
Gambar 24 merupakan tampilan dari validasi data di dalam sistem. Untuk
dapat melihat pesan form error , maka pengguna terlebih dahulu menyimpan data
agar data divalidasi di server dan disimpan ke dalam basis data. Jika server sistem
mendeteksi data yang disimpan tidak valid, maka server akan menampilkan link
rincian mana yang tidak valid. Sistem juga memberi link bagi pengguna untuk
mengklik link koreksi sehingga pengguna tidak perlu menggunakan kalkulator
untuk menghitung dan mengisi setiap rincian yang tidak valid.
Report Progress

Gambar 25. Halaman report progress

Gambar 25 merupakan tampilan dari report progress di dalam sistem. Untuk
dapat melihat tabel report progress, pengguna harus terlebih dahulu memilih jenis
dan tahun dokumen K-2, dan APBD-2. Selain itu, pengguna juga dapat men-search
dan men-sort data di dalam tabel report progress.

Report Tabulasi

Gambar 26. Halaman report tabulasi

Gambar 26 merupakan tampilan dari report tabulasi di dalam sistem. Untuk
dapat melihat tabel report tabulasi, pengguna harus terlebih dahulu memilih jenis
dan tahun dokumen, provinsi, serta, blok yang terdapat di menu dropdown bagian
atas. Setelah itu, pengguna harus mengklik tombol execute untuk dapat melihat
hasil tabulasi data.
Database

Gambar 27. Halaman database

Gambar 27 merupakan tampilan dari manajemen database serta export data
di dalam sistem. Jika pengguna ingin melakukan backup basis data, maka pengguna
harus klik tombol dump database. Jika pengguna ingin melakukan export basis data,
maka pengguna harus klik tombol dropdown export CSV. Jika pengguna ingin
melakukan restore basis data, maka pengguna harus mengklik tombol choose file
untuk mem-browser file basis data, lalu mengklik tombol import database.
Manajemen Master Wilayah Petugas

Gambar 28. Manajemen master wilayah petugas

Gambar 29. Edit wilayah petugas

Gambar 28 dan 29 merupakan tampilan dari manajemen master wilayah
petugas di dalam sistem. Jika pengguna ingin melakukan penambahan wilayah
petugas maka, isikan di kotak add petugas daerah. Jika pengguna ingin melakukan
pengeditan data wilayah petugas, maka pengguna harus mengklik tombol edit.

Setelah itu halaman modal box muncul untuk menerima input edit data (gambar
36). Jika pengguna ingin menghapus data, maka pengguna harus mengklik tombol
hapus. Setiap kali pengguna melakukan add, edit, hapus data wilayah petugas, maka
tabel wilayah petugas akan otomatis di-load ulang.
Manajemen Master Petugas

Gambar 30. Manajemen master petugas

Gambar 31.

Gambar 30 dan 31 merupakan tampilan dari manajemen master petugas di
dalam sistem. Jika pengguna ingin melakukan penambahan petugas maka, isikan di
kotak add petugas. Jika pengguna ingin melakukan pengeditan data petugas, maka
pengguna harus mengklik tombol edit. Setelah itu halaman modal box muncul
untuk menerima input edit data (gambar 38). Jika pengguna ingin menghapus data,
maka pengguna harus mengklik tombol hapus. Setiap kali pengguna melakukan
add, edit, hapus data petugas, maka tabel petugas akan otomatis di-load ulang.

