Panduan Penggunaan
SISTER
Sistem Informasi Sinergitas Tanggungjawab Perusahaan

Bagian Pembangunan
Sekretariat Daerah Kabupaten Badung

2018

PENDAHULUAN
Sistem Informasi Sinergitas Tanggung Jawab Perusahaan merupakan sarana pendukung
penyelenggaraan Corporate Responsibility Response / Tanggung Jawab Sosial perusahaan
(TJSP) secara transparan dan akuntabel
Dengan adanya sistem aplikasi ini diharapkan menjad i salah satu elemen informa si statistik
terkait dengan pelaksanaan CSR/TJSP yang ada sehingga diharapkan dapat dijadikan sebagai
salah satu bentuk pembiayaan non -APBD untuk pembangunan di Kabupaten Badung.

TUJUAN
Panduan penggunaan Sistem Informasi Sinerg itas Tanggungjawab Perusahaan di Kabupaten
Badung bertujuan sebagai gambaran dan menjelaskan penggunaan Sistem Aplika si untuk
administrator dan pengguna (user)

KELOMPOK PENGGUNA APLIKASI
1. Admin
2. Tim Fasilitasi
3. Forum TJSP
4. M asyarakat

STRUKTUR APLIKASI
1. Back-End, digunakan oleh pihak-pihak tertentu terkait proses pengelolaan data dan
harus melalui proses Log In.
2. Front-End, dapat diakses oleh masyarakat untuk melihat informasi terkait Pelaksanaan
Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Kabupaten Badung.

TATA CARA PENGGUNAAN
Untuk menggunakan aplikasi, dapat mengakses alamat HTTP://tjsp.badungkab.go.id pada
W eb Browser (M ozilla Firefox, Google Chrome, Opera, dll).
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MENU DAN CARA PENGGUNAAN
Struktur Menu
a. M enu Administrator


Login admin



M enu Cakupan Program, untuk admin melakukan pengelolaan data cakupan
program



M enu Berita, untuk admin m elakukan pengelolaan berita kegiatan



M enu Rencana K egiatan, untuk admin melakukan pengelolaan data rencana
kegiatan TJSP



M enu Kegiatan Terlaksana, untuk admin melakukan pengelolaan data rencana
terlaksana TJSP



M enu Perusahaan untuk admin melakukan pengelolaan data rencana
terlaksana TJSP



M enu Permohonan M asyarakat, untuk adm in m elakukan pengelolaan data
rencana terlaksana TJSP

b. M enu Pengguna


Login user



M enu Rencana Kegiatan, untuk pokja perencanaan melakukan penginputan
data rencana kegiatan TJSP



M enu Kegiatan Terlaksana, untuk pokja pelaksana melakukan perngiputan
data rencana TJSP



M enu Perusahaan untuk masyarakat melakukan pendaftaran perusahaan



M enu Permohonan M asyarakat, untuk un tuk masyarakat mengajukan usulan
kegiatan yang bersumber dari TJSP
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Cara Membuka Situs
Untuk memulai akses terhadap Sistem Informasi Sinergitas Tanggungjawab Perusahaan
Kabupaten Badung ini:
1. Bukalah aplikasi melalui web brow ser (Internet Explorer, Google Chrom e, M ozila
FireFox

atau

lainnya)

dengan

alamat

url

sebagai

berikut:

http://tjsp.badungkab.go.id/
2. Kemudian tekan Enter pada tombol keyboard atau klik tombol searc h pada browser.
3. Akan muncul tampilan halaman depan Sistem Informasi Sinergitas Tanggungjawab
Perusahaan Kabupaten Badung sebagai berikut :

Proses Log In
Untuk memulai log in Sistem Informasi Sinergitas Tanggungjawab Perusahaan Kabupaten
Badung ini :
1. buka halam an Log In di bagian pojok kanan atas
2. Setelah halam an Log In tampil, inputkan username dan password kelompok pengguna
aplikasi yang telah diberikan oleh Adm in dan tekan tom bol Sign In

4

Dashboard Aplikasi
Jika Log In berhasil, kelompok pengguna akan diarahkan menuju halaman Dashboa rd.

Menu Cakupan Program
Menu cakupan program m erupakan m enu yang akan dikelola oleh admin sehingga tidak bisa
ditam bah atau dikirangi oleh kelom pok pengguna lainnya. Kelom pok pengguna akan hanya dapat
m elihat cakupan program yang terdiri atas :
1.

Nam a Cakupan Program

2.

Gam bar

3.

Tanggal cakupan program dibuat
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Menu Berita
Menu berita berisikan berita terkait pelaksanaan TJSP di Kabupaten Badung yang dikelola oleh
adm in. Kelom pok pengguna lainnya hanya dapat m elihat berita yang ditayangkan tanpa dapat
m enam bah atau m engurai konten berita

Menu Rencana Kegiatan
M enu rencana kegiatan merupakan cakupan program yang dapat disasar oleh perusahaan
melakukan TJSP yang telah terharmonisasikan dengan program pemerintah. Kelompok
pengguna : admin dan tim fasilitasi forum TJSP yang mempunyai menu tambah kurang
kegiatan. Kelompok pengguna lainnya hanya dapat melihat list menu sebagai berikut :
1. Cakupan program
2. Nama kegiatan
3. Lokasi kegiatan
4. W aktu Pelaksanaan
5. Nilai RAB
6. Status : active, pending atau closed
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Menu Tambah Kegiatan
M enu tambah kegiatan dalam rencana kegiatan merupakan fitur yang hanya dapat submit
oleh admin dan tim faslitasi forum yang berisikan :
1. Cakupan program
2. Nama kegiatan
3. Nilai RAB
4. Lokasi Kegiatan
5. Deskripsi Singkat
6. Upload dokumen kegiatan

Menu Kegiatan Terlaksana
Setelah kelompok pengguna admin dan tim falitasi forum TJSP memilih status close pada
rencana kegiatan. M aka list kegiatan dimaksud akan masuk dalam list kegiatan terlaksana
yang dapat dilihat oleh seluruh kelompok pengguna aplikasi.
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Menu Perusahaan
M enu perusahaan merupakan list perusahaan yang dapat berpartisipasi dalam program
TJSP di Kabupaten Badung. M enu tambah perusahaan hanya dapat disubmit oleh admin dan
perusahaan . kelompok pengguna lainnya hanya dapat memantau berupa
1. Nama Perusahaan
2. Jenis Perusahaan
3. Alamat Perusahaan
4. Telepon
5. Email Perusahaan
6. Nama Pemilik Perusahaan
7. Jenis Partisipasi
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Menu Tambah Perusahan
M enu tambah perusahaan dapat disubmit oleh log in sebagai perusahaan dan admin
dengan menginput :
1. Nama Perusahaan
2. Jenis Perusahaan
3. Alamat Perusahaan
4. Telepon
5. Email Perusahaan
6. Nama Pemilik Perusahaan
7. Jenis Partisipasi
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Menu Permohonan Masyarakat
M enu ini adalah menu untuk menampilkan jenis kegiatan yang dimohonkan oleh
masyarakat yang dapat diliat oleh semua kelompok pengguna berisikan :
1. Cakupan program
2. Nama kegiatan
3. Nilai RAB
4. Lokasi Kegiatan
5. Tipe pemohon

Ajukan Permohonan
M asyarakan dapat mengajukan permohonan di beranda awal SISTER dengan me -klik
permohonan TJSP di menu utama
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Selanjutnya akan ditujukan pada halaman list permohonan TJSP yang dapat disumit
secara umum, dengan menginputkan data :
1. Program
a. Cakupan program
b. Judul pengajuan
c. Lokasi kegiatan
d. Deskripsi singkat
e. Nilai RAB
f.

Dokumen-dokumen pendukung
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