
PETUNJUK PENGGUNAAN 

SISTEM INFORMASI PENGELOLAAN SAMPAH KECAMATAN GIRIMARTO (SI PAPAHMARTO) 

 

1.HALAMAN DEPAN WEBSITE 

 

Halaman depan website di Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Kecamatan Girimarto (SI 

PAPAHMARTO) terdiri dari menu navigasi antara lain menu Home, jenis sampah, statistik, informasi, 

kontak. Tampilan front end website ini memberikan informasi mengenai data statistik antara lain data 

donatur, data penerima, kg sampah dari donatur, kg sampah untuk penerima, total kg sampah 

donatur/bulan, total kg sampah penerima/tahun, data donatur sampah. 

 

 

 



Kemudian ditampilkan juga mengenai artikel berita mengenai informasi-informasi pengelolaan sampah 

( lihat gambar di bawah ) 

 

 

2. DASHBOARD ADMIN  

Tampilan laman login seperti pada gambar dibawah ini, sebagai laman masuk bagi admin dan petugas 

pengelola sistem informasi pengelolaan sampah Kecamatan Girimarto : 

 

Adapun tampilan dashboard admin adalah seperti gambar di bawah ini : 



 

Keterangan : 

a. Dashboard 

b. Pengguna : Klik menu pengguna untuk melihat serta menambahkan data pengguna ( lihat 

gambar ) 

 

c. Donatur : Klik menu donatur untuk melihat data yang mendonasikan sampah 

 

d. Penerima : Klik menu penerima untuk melihat data yang menerima sampah 



 

e. Data sampah donatur : berisi informasi mengenai data sampah dari donatur 

 

f. Data sampah penerima : berisi informasi mengenai data sampah ke penerima 

 

g. Data informasi : klik data informasi, kemudian klik tambahkan untuk menambahkan informasi 

berupa artikel berita 



 

h. Data Lokasi : klik menu data lokasi kemudian klik tombol tambah lokasi, muncul pop up lalu 

isikan data nya, nama lokasi, alamat, pengelola tempat/lokasi kemudian cari dipeta titik 

koordinatnya kemudian klik simpan ( lihat gambar di bawah ini ) 

 

i. Menu profil : untuk mengatur setting profil admin ( lihat gambar dibawah ) 

 

 

2. DASHBOARD PETUGAS 



Tampilan untuk dashboard petugas di aplikasi web ini hampir sama dengan dashboard admin, sperti 

terlihat pada gambar di bawah ini : 

 

Untuk menu donatur dan lainnya, penambahan fungsi saja pada input datanya. Jadi petugas bisa 

menambahkan data siapa donatur, penerima, data sampah donatur, data sampah penerima. Untuk 

menu lainnya kurang lebih sama dengan admin. 

Lihat gambar di bawah ini : 

 

 

Demikian Petunjuk Penggunaan Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Girimarto atau SI 

PAPAHMARTO 

 

SEMOGA BERMANFAAT ! 

 

 


