
PETUNJUK PENGGUNAAN 

SISTEM INFORMASI PELAPORAN BENCANA ALAM KECAMATAN GIRIMARTO (SI 

PANCANAKA) 

 

1.HALAMAN DEPAN WEBSITE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 ! 

 

 


