
PETUNJUK PENGGUNAAN 

LAYANAN KOMUNIKASI RUANG JAWAB DAN DISKUSI WARGA GIRIMARTO 

 

1.HALAMAN DEPAN WEBSITE 

 

Di laman depan portal Layanan Komunikasi Ruang Jawab dan Diskusi Warga Girimarto (LAKU 

RUSITO) terdiri dari beberapa menu antara lain : 

1. Home : menu utama laman 

2. Tentang Lakurusito : Narasi tentang apa itu lakurusito 

3. Tombol “CURHAT” : klik maka akan di arahkan ke laman LOGIN 

4. Link terkait : link yang mengarah pada portal Kecamatan, Kabupaten, Propinsi dan LAPOR 

5. Testimoni : Tanggapan dari masyarakat 

6. Saran Masukan : melalui email 

2. LAMAN DAFTAR AKUN 

Tampilan laman daftar akun seperti gambar di bawah ini : 

 

 

 

 



 

 

Isi NIK, Nama, Telp, Email, Pasword dan Konfirmasikan Pasword kemudian klik “DAFTAR” 

3. LAMAN LOGIN 

Setelah mendaftar silahkan klik LOGIN, kemudian isi user dan password kemudian klik LOGIN 

4. DASHBOARD MASYARAKAT 

Di dashboard masyarakat tampilan depan seperti gambar di bawah ini : 

 

Di pojok kanan atas, ada menu CURHAT. Selain itu, ada ikon gambar orang atau menu pengaturan 

profil. Dan paling kanan tombol sign out atau keluar. 

Klik menu profil, maka akan muncul laman pengaturan profil seperti gambar di bawah ini : 



 

Terdapat tampilan data NIK, Nama, Email, Pasword dan Nomor telpon. Juga disamping ada kotak foto 

profilnya serta level user yaitu masyarakat. Di situ juga terdapat informasi progres curhatan. 

Scrol ke bawah, maka akan ditampilkan mengenai “Curhatan Saya”. Lihat gambar ini : 

 

Anda bisa mengedit atau hapus curhatan anda 



Klik salah satu curhatan anda, maka akan ditampilkan rincian curhatan tersebut seperti gambar 

berikut ini : 

 

Di tampilan detail curhatan, akan terinformasi mengenai proses curhatan anda. Serta sidebar kategori 

curhatan yang menunjukkan berapa jumlah curhatan dalam kategori tersebut 

Klik salah satu tulisan di recent pos, maka akan muncul tampilan diskusi dimana anda bisa 

memberikan komentar atau ulasan atau diskusi dalam tema tersebut. ( lihat gambar di bawah ini ) 



 

5. DASHBOARD PETUGAS 

Tampilan dashboard admin petugas mempunya beberapa menu seperti gambar di bawah ini : 

 

Menu tersebut antara lain : 

1. Menu Pengumuman : untuk menampilkan semua pengumuman yang dibuat oleh admin ( lihat 

gambar dibawah ) 



 

2. Menu Tema Curhatan : menampilkan curhatan atau laporan dari masyarakat ( lihat gambar ) 

 

 

3. Menu Komentar : menampilkan isi diskusi atau komentar dari masyarakat 

 

Kemudian untuk dashboard admin adalah sebagai berikut : 

 

6. DASHBOARD ADMIN UTAMA 

 

Tampilan menu di dashboard admin utama seperti gambar di bawah ini : 

 

Penjelasan : 

1. Pengumuman : digunakan untuk melihat serta membuat pengumuman yang akan tampil di 

laman depan web lakurusito 

2. Pengaduan : digunakan untuk melihat curhatan atau laporan dari masyarakat dan untuk 

tindaklanjutnya 

3. Komentar : digunakan untuk melihat serta membalas komentar atau diskusi dari masyarakat 



4. User : informasi data user baik dari petugas, atau masyarakat yang mendaftar di sistem 

5. Laporan : admin bisa mencetak data laporan curhatan dengan klik menu laporan ( lihat 

gambar di bawah ) 

 

 

Demikian petunjuk penggunaan Layanan Komunikasi Ruang Jawan dan Diskusi Warga Girimarto 

SEMOGA BERMANFAAT ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

KETERANGAN :  

a. Tampilan artikel untuk informasi kejadian bencana di Kecamatan Girimarto 

b. Informasi Kontak admin Kecamatan 

c. Menu/ icon login ke dashboard 

2.  CARA LOGIN SISTEM 

a. Klik icon orang di bagian kanan atas tampilan website seperti gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 



 

 

 

b. Klik level ( operator, petugas, supervisor atau pimpinan ), kemudian isi username dan 

pasword. Lalu klik “Sign in”. Lihat gambar di bawah : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. TAMPILAN DASHBOARD  

3.1 DASHBOARD LEVEL OPERATOR : 

Tampilan dashboard untuk operator seperti gambar di bawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalam dashboard operator ada menu-menu antara lain : 

1. Home : Tampilan awal dashboard 

2. Berita : Klik menu berita akan muncul menu “entry berita” dan “list berita”. Jika akan 

menambahkan informasi kejadian bencana, operator tingkat desa/kelurahan menuliskan artikel 

di menu berita ini.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Klik menu “entry berita” apabila akan menuliskan artikel kejadin bencana, isikan judul, tuliskan artikel 

atau isi berita, tambahkan foto kejadian kemudian klik “tambah berita”. Lihat gambar dibawah ini : 

 

Artikel berita ini, nantinya akan muncul di halaman depan website dan bisa di akses atau dibaca oleh 

warga masyarakat. 

Menu list berita berisi daftar berita yang dibuat oleh operator. Lihat gambar di bawah ini : 

 

3. Menu bencana 

Klik menu bencana akan muncul list : entry bencana, list bencana dan laporan bencana 

 

Klik “entry bencana” untuk mengisi laporan kejadian bencana yang ada di Desa atau Kelurahan 

masing – masing. Lihat gambar dibawah : 



 

 

 

 

 

 

 

Isikan data bencana dari kejadian bencana yang terjadi di Desa/kelurahan masing-masing. Jangan 

biarkan kosong, misal tidak ada nilai silahkan diisi angka “0”. Setelah isian semua selesai, klik 

“Tambah Data Bencana” 

Menu “List Bencana” berisi daftar laporan data bencana yang sudah masuk. 

4. Menu Jenis Bencana 

Klik menu jenis bencana untuk menambahkan jenis bencana yang belum ada di sistem. Operator bisa 

menambahkan jenis bencana sesuai dengan bencana yang terjadi. Kemudian klik “Tambahkan”. Lihat 

gambar di bawah : 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

3.2 DASHBOARD LEVEL PETUGAS 

Level petugas adalah untuk admin kecamatan, yang bertugas menginput data Desa/kelurahan, 

Dusun/Lingkungan, Jenis bencana, isi berita/edit berita, dan membuat user. 

Tampilan untuk dashboard level petugas seperti terlihat pada gambar dibawah ini : 

 

1. Menu User 

Petugas membuatkan user untuk masing-masing operator Desa/Kelurahan. Lihat gambar 

dibawah ini : 

 



Untuk melihat data user, klik “List User”. Terlihat data pengguna atau user berdasarkan level yang 

ditetapkan 

2. Menu Berita 

Petugas atau admin kecamatan juga bisa membuat artikel berisi informasi pengumuman atau edit 

artikel kejadian bencana jika ada kekeliruan tulisan dan sebagainya. Prinsip pada menu berita sama 

dengan langkah dimenu berita operator.  

 

 

3. Menu Bencana 

Klik menu bencana terdapat list menu seperti gambar di bawah ini : 

 

 Entry bencana : memasukkan data kejadian bencana 

 List bencana : melihat daftar kejadian bencana 

 Laporan bencana : melihat laporan kejadian bencana per tanggal kejadian kemudian mencetak 

laporan tersebut 

 Grafik bencana : melihat grafik/diagram kejadian bencana 

 Grafik/ jenis bencana : melihat grafik data jenis bencana 

 Grafik/ Kabupaten : melihat grafik list kejadian bencana per kabupaten 

 Grafik/ Tahun : melihat grafik kejadian bencana per tahun yang diinginkan 

 Rekap/ Jenis Bencana : melihat rekap kejadian bencana per jenis bencana 

 Rekap bencana/ kab : melihat rekap kejadian bencana per kabupaten 

 Kerusakan bangunan/kab : melihat rekap kerusakan bangunan atas kejadian bencana per 

kabupaten 

 Kerusakan lingkungan/kab : melihat rekap kerusakan bangunan atas kejadian bencana per 

kabupaten 

 

4. Menu Jenis Bencana 

Klik jenis bencana untuk melihat jenis bencana. Petugas bisa menambahkan jenis bencana 

dengan klik “entry bencana”  

5. Menu Kabupaten 

Petugas bisa memasukkan atau input data nama kabupaten 



 

6. Menu Kecamatan 

Petugas bisa memasukkan atau input data nama kecamatan/ kabupaten 

 

7. Menu Desa/kelurahan  

Petugas bisa memasukkan atau input data Desa/kelurahan per kecamatan 

 

8. Menu Dusun/Linkungan 

Untuk memasukkan data dusun atau lingkungan per desa/kelurahan 

 

3.3 DASHBOARD LEVEL SUPERVISOR 

Supervisor bertugas untuk memvalidasi adanya laporan kejadian bencana yang diinputkan oleh 

operator tingkat Desa/kelurahan. 

Dimenu dashboard supervisor kurang lebih sama dengan menu level petugas, hanya supervisor tidak 

bisa menambah data kejadian bencana, data informasi atau artikel berita. 

Menu level supervisor seperti pada gambar berikut ini : 

 

Kemudian untuk memvalidasi laporan kejadian bencana klik menu list bencana kemudian bisa dipilih 

pilihan validasinya seperti gambar di bawah : 



 

 

 

 

 

 

 

3.4 DASHBOARD LEVEL PIMPINAN 

Dimenu level pimpinan, dashboard menu seperti pada gambar di bawah ini : 

 

Pimpinan bisa melihat data laporan kejadian bencana, seperti gambar di bawah ini : 



 

Untuk klik menu lainnya, tampilannya sama dengan di level supervisor.  

Demikian Petunjuk Sistem Informasi Pelaporan Bencana Alam Kecamatan Girimarto (Si Pancanaka) 

 

SEMOGA BERMANFAAT ! 

 

 


