ADMINISTRATOR SKPD
Panduan Manual Pengoperasian
SIGA (Sistem Informasi Gender dan Anak)
Provinsi Sulawesi Selatan
Alamat akses : http://dp3a.sulselprov.go.id/siga/

Halaman Publikasi
Halaman publikasi terdiri dari :
1.
2.
3.
4.

Menu Utama, terdiri dari menu Beranda, Profil, Data Terpilah, Publikasi, Kontak dan Masuk
Menu BERANDA, berfungsi untuk kembali ke halaman Depan/Beranda
Menu PROFIL, berisi informasi Tentang SIGA, Tupoksi, dan Struktur Organisasi
Menu DATA TERPILAH, berisi menu Data terpilah yang terdiri dari data sbb :
a. DATA TERPILAH
b. DATA ANAK
c. DATA LEMBAGA
5. Menu PUBLIKASI, berisi menu sbb :
a. MEDIA KIE, berisi Arsip data publikasi Media Komunikasi Informasi dan Edukasi, yang
berisi dokumen KIE, yang dapat di download.
b. REGULASI, berisi Arsip dokumen Regulasi yang berhubungan dengan SIGA.
c. BERITA, berisi Arsip berita seputar kegiatan SIGA
d. MATERI, berisi Arsip dokumen Materi yang berhubungan dengan SIGA.

6. Menu KONTAK, berfungsi untuk menampilkan halaman kontak ke Administrator jika ada
pertanyaan seputar SIGA
7. Menu MASUK, berfungsi untuk masuk ke halaman login ke Halaman Administrator

Halaman Administrator
Untuk bisa masuk ke halaman administrator, klik menu MASUK pada halaman publikasi, maka akan
tampil halaman sbb :

1.
2.
3.
4.

Masukkan User dan Password Anda
Jumlahkan Angka yang tampil di halaman login Anda,
Kemudian klik tombol LOGIN
Jika Anda berhasil login, maka akan tampil halaman administrator sbb :

Halaman administrator terdiri dari 4 menu, yaitu sbb :
1. Menu BERANDA, untuk kembali halaman beranda
2. Menu ENTRY, berisi halaman pengiinputan tabel data.
3. Menu LAPORAN, berisi halaman menampilkan tabel laporan data yang telah diinput.
4. Menu Administrator, berisi menu DATA UTAMA, Ganti Password dan Master Tabel
a. Menu Data Utama, berfungsi untuk membuat, mengubah, atau menghapus format tabel
yang dibuat.
b. Menu Ganti Password, untuk menganti password login
c. Menu Master Tabel, Master tabel, yang biasanya digunakan dapat pilihan pada saat
penginputan data, misalnya pilihan Jenis Kelamin, yang datanya terdiri dari Laki-Laki dan
Perempuan, dan seterusnya.

1. MENU ENTRY
a. DATA UTAMA
Klik menu ENTRY, kemudian DATA UTAMA, maka akan tampil halaman TABEL DATA UTAMA
yang harus Anda Input, klik tabelnya untuk mulai mengnput.

Jika nama tabel telah di klik, misalnya tabel 1, maka akan tambil input sbb :

Silahkan pilih tahun data yang akan Anda input, maka akan tampil isi tabel sbb :

Dan seterusnya…

Akan tampil halaman table input dengan tahun data 2015, silahkan isi pada isian Laki-Laki dan
Perempuan, berdasarkan Nama Kabupaten/Kota, gunakan tombol TAB, untuk berpidah ke
kolom inputan selanjutnya, tekan tombol ENTER untuk menyimpan, atau jika sudah sampai ke
akhir inputan misalnya setelah menginput Kota Palopo, klik tombol UPDATE untuk menyimpan.

2. MENU LAPORAN
a. DATA UTAMA
Proses input table telah selasai, untuk selanjutnya jika ingin meninput data tabel selanjutnya,
silahkan pilih tabel yang akan Anda input, atau bisa langsung ke halaman laporan untuk melihat
hasilnya, dengan mengklik menu LAPORAN

Silahkan klik tabel yang akan dilihat laporan atau hasil inputannya, maka akan tampil halaman
laporan sbb :

Silahkan pilih tahun laporan yang akan dilihat, otomatis akan menampilkan data tahun yang
dipilih, untuk tampilan laporan pada halaman publikasi bisa diklik pada menu DATA DASAR, sbb :

Silahkan klik tabel data dasar dengan NAMA TABEL atau tombol CETAK pada tabel JUMLAH
KEPALA KELUARGA BERDASARKAN JENIS KELAMIN, maka akan tampil halaman laporan sbb :

Silahkan Pilih Tahun data yang akan ditampilan laporannya, setelah memilih tahun data, silahkan
pilih pilihan tombol pencetakan yaitu sbb :
1. Tombol LAYAR, mencetak ke layar data berdasarkan nama tabel dan tahun yang dipilih.
Tampilan sbb :

2. Tombol GRAFIK, mencetak ke layar data tabel dalam bentuk grafik.

3. Tombol PRINTER, mencetak ke layar data tabel tanpa tampilan aplikasi, untuk siap di cetak.

Jika ingin mencetak yang menggunakan Mozilla Firefox, klik tombol yang terkotak warna
merah, sbb :

Maka akan tampil halaman preview printer sbb :

Jika menginginkan menghilangkan efek catatan header atau footer pada halaman yang akan
tercetak silah klik tombol PAGE SETUP sbb :

Maka akan tampil kotak dialog PAGE SETUP, silahkan pilih pilihan --blank--, untuk
menghilangkan catatan kepala dan kaki pada halaman, kemudian klik OK
4. Tombol EXCEL, berfungsi untuk mengEXPORT tabel laporan ke dalam bentuk file EXCEL, jika
tombol EXCEL di klik maka akan tampil kotak dialog menyimpan file EXCEL dengan memilih
pilihan radio SAVE FILE, atau langsung membuka di program Microsoft Excel dengan
memilih pilihan radio OPEN WITH, kotak dialog ini tampil dengan menggukan browser
MOZILLA FIREFOX, jika menggunakan Google Chrome file akan langsung terdownload.

Jika file telah terdownload atau langsung dibuka menggunakan Microsoft Excel maka akan
tampil dalam program Microsoft EXCEL sbb :

3. MENU ADMINISTRATOR
a. GANTI PASSWORD
Klik menu Adminstrator, kemudian menu ganti password, maka akan muncul halaman sbb :

Sampai disini tutorial untuk administrator SKPD, selamat mencoba.

