TUTORIAL SKPD
Sistem Informasi Gender dan Anak [SIGA]
Alamat Akses :

http://siga.bppkbsulsel.com
Halaman Login

Masukkan User dan Password, serta pilih tahun data yang akan diinput, pilihan
tahun data akan menjadi data tahun dalam menyimpan semua proses
penginputan.

Menu ENTRY
1. Menu Entry DATA UTAMA

Tabel yang muncul pada halaman Data Entry SKPD adalah tabel yang dipilih dari
Format Data Terpilah Kementerian PP, sesuai sumber data dari SKPD. Jika pilih tabel
kosong, berarti SKPD yang dimaksud tidak menjadi sumber Format Data Terpilah.

Contoh Input Tabel : Data Keluarga Berencana

Dst…..

Klik tombol UPDATE jika seluruh isian tabel telah terisi.

2. Menu Entry DATA SKPD
Data SKPD adalah tabel data terpilih dibuat sesuai dari data SKPD yang ada. Catatan :
Untuk sementara Format Tabel di buat oleh Administrator

Untuk Menginput, dengan mengklik daftar Tabel data terpilah SKPD, kemudian tampil
sebagai contoh, sebagai berikut.

Isi kolom yang telah disediakan, jika telah selesai, silahkan klik tombol UPDATE untuk
menyimpan, halaman ini dapat di panggil berulang-ulang, jadi memungkinkan untuk
diupdate setiap saat untuk kelengkapan data.

3. Menu Entry DATA OUTPUT

Fungsi Tombol :
untuk menampilkan daftar kegiatan
untuk menampilkan daftar program
untuk Menambah data Program
untuk menambah program/kegiatan
untuk mengedit data program/kegiatan
untuk menghapus data program/kegiatan
untuk menampilkan detail data program/kegiatan, atau bisa juga dengan
mengklik data dalam tabel atau teksnya.

Menambah Program
Klik tombol

maka akan tambil sbb :

Masukkan Nama Program, jika selesai klik tombol SIMPAN

Contoh Detail Program :

Klik tombol DAFTAR PROGRAM jika ingin kembali ke halaman Daftar Program.
MENGEDIT Data Program :
klik tombol

pada halaman daftar program, akan tampil halaman sbb :

Silahkan mengedit data yang diperlukan, kemudian klik tombol UPDATE
MENGHAPUS Data Program :
klik tombol

pada halaman daftar program, akan tampil halaman sbb :

Data Program akan bisa di hapus jika data tersebut belum mempunyai data kegiatan, seperti
contoh di atas, data program sudah mempunyai data kegiatan, maka data program ini tidak
dapat di hapus.
Jika Data Program belum mempunyai Data Kegiatan maka akan tampil tombol HAPUS, silahkan
diklik jika yakin akan menghapus data program tersebut.

Menambah Kegiatan pada Program
Pilih Program yang telah ada, kemudian klik tombol

maka akan tambil sbb :

Input isian yang telah disediakan,
 Masukkan Nama Kegiatan,
 Pilih Jenis Kegiatan, Pilih Jenis kegiatan akan berubah sesuai pilihan, jika Jenis
Fisik, maka akan tampil inputan JUMLAH, jika pilihannya jenis kegiatan Non Fisik,
maka akan tampil isian Jumlah Laki-laki dan Jumlah Perempuan,
 Input Tempat Kegiatan
 Pilih Kabupaten/Kota sesuai tempat Kegiatan
Klik inputan Tanggal, maka akan tampil pilih tanggal sbb :
Pilih Tanggal jika sudah ada pada
pilihan

 misalnya pada gambar
Klik Bulan
Oktober 2015 untuk menganti jadi
pilihan Bulan

Klik Tahun
misalnya pada
gambar 2015
untuk menganti
jadi pilihan Tahun,
klik panah kiri atau
kanan untuk
mencari tahun




Input Keterangan jika diperlukan
Terakhir jika data sudah lengkap silahkan klik tombol SIMPAN

DAFTAR KEGIATAN
Contoh Halaman Daftar Kegiatan

DETAIL KEGIATAN
Klik tombol untuk melihat detail kegiatan, sbb :

EDIT KEGIATAN
Klik tombol untuk melihat detail kegiatan, sbb :

Klik tombol UPDATE jika sudah mengedit data yang diperlukan.
HAPUS KEGIATAN
Klik tombol untuk melihat detail kegiatan, sbb :

Klik tombol UPDATE jika sudah mengedit data yang diperlukan.

Tutorial DATA SKPD
Menu Data SKPD

Langkahnya :
1. Pilih SKPD yang menjadi sumber data utama
2. Masukkan Nama Tabel
3. Masukkan Nama Sub Tabel
4. Set Kolom Tabel, adalah berfungsi untuk mengformat kolom dan rumus tabel yang
akan di buat, yang terdiri dari 3 (tiga) isian yaitu :
a. Isian Pertama, diisi dengan jumlah tabel data yang akan diisi misalnya data
yang akan di isi adalah Laki-Laki dan Perempuan berarti jumlah yang diisi
adalah 2 (dua).
b. Isian Kedua, diisi dengan jumlah kolom rumus, misalnya rumusnya Jumlah
Laki-Laki ditambah Perempuan, berarti ada 1 (satu) rumus, maka di isi
dengan 1 (satu)
c. Isian Ketiga, adalah format rumus, misalnya rumusnya adalah
Laki-Laki + Perempuan = Jumlah
Maka yang diisi dengan 001, maksudnya adalah 0 (nol) itu berarti kolom data
pertama, 0 (nol) kedua berarti data kolom kedua, angka 1 (satu) maksudnya
kolom yang ada didepannya berupa symbol nol akan dirumus, berarti akan
merumus tambah dari 2 (dua) nol didepannya.

Header Tabel HTML, diisikan kode HTML berdasarkan kode HTML dalam pembutan Tabel yang
adakan menjadi Judul Tabel pada laporan, sebagai contoh kode HTML sbb :
<tr>
<th width="5%" class="text-center" rowspan="2">ID</th>
<th class="text-center" rowspan="2">KABUPATEN/KOTA</th>
<th class="text-center" colspan="3">Angka Harapan Hidup</th>
</tr>
<tr>
<th width="10%" class="text-center">L</th>
<th width="10%" class="text-center">P</th>
<th width="10%" class="text-center">L+P</th>
</tr>
Dengan tampil laporan tabel untuk kode HTML diatas, sbb :

5. Header Tabel Data, diisikan kode HTML berdasarkan kode HTML dalam pembutan
Tabel yang adakan menjadi Judul Tabel pada inputan data, bedanya dengan kde
HTML laporan adalah, pada kolom jumlah tidak ditampilkan karena menjadi rumus
otomatis pada laporan, sebagai contoh kode HTML sbb :
<tr>
<th width="5%" class="text-center" rowspan="2">ID</th>
<th class="text-center" rowspan="2">KABUPATEN/KOTA</th>
<th class="text-center" colspan="2">Angka Harapan Hidup</th>
</tr>
<tr>
<th width="10%" class="text-center">L</th>
<th width="10%" class="text-center">P</th>
</tr>
Dengan hasilan tampilan pada halaman input, sbb :

Template Format Tabel :

Klik tombol Template Tabel, untuk melihat contoh format tabel yang diinginkan.

Misalnya kita klik 2 Kolom, maka akan tampil halaman sbb :

Klik tombol

untuk melihat kode HTMLnya

Untuk mengambil kode HTML untuk ditempatkan di inputan Header HTML dan Header Data,
dengan memblok atau klik tahan kemudian pilih kode yang akan di copy.
Blok dan Copy kode html antara <TR> sampai dengan </TR>.

Contoh setelah di blok, kemudian tekan tombol CTRL+C, kemudian Paste ke inputan HEADER
HTML, untuk kode HTML Data sama caranya dengan mengcopy kode HEADER HTML, dengan
memblok kode ditabel berikutnya.

Tambahan Penjelasan kode HTML.

rowspan=”2” mengabung 2 baris
JUDUL

colspan=”2” mengabung 2 baris
JUDUL
Laki-laki
Perempuan

class=”text-center” berfungsi untuk perataan judul kolom, pilihannya
ada center = tengah, left=kiri, right=kanan

width=”5%” berfungsi untuk menentukan lebar kolom tabel.

6. Jika selesai, klik tombol SELANJUTNYA untuk format isi baris data, sbb :

dst…

Format Isi Tabel terdiri dari 2 pilihan, jika baris data itu isinya kabupaten kota, maka
silah pilih radio Data Dari : Data Kabupaten/Kota, jika bukan isinya data nama
Kabupaten/Kota Pilih radio Data Dari : Data Tabel, kemudian isikan data barisnya
pada isian Nama Baris Data, kemudian setiap selesai di isi, klik tombol SIMPAN untuk
menyimpan data dan melanjutkan jika masih ada Nama Baris Data yang akan
diinput, jika selesai klik tombol UPDATE, untuk menyimpan format Baris Data yang
telah di input.

