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1. PENDAHULUAN
1.1. Tujuan Pembuatan Buku Panduan
Pembuatan buku panduan penggunaan Dashboard Admin Versi Baru V.2
bertujuan sebagai berikut :
1. Menggambarkan dan menjelaskan penggunaan dashboard admin versi baru untuk
superadmin, admin bidang, verifikator bidang, editor, dan verifikator utama.
2. Sebagai panduan dan pedoman dalam menjalankan sistem ini.
1.2. Deskripsi Umum Sistem
1.2.1. Latar Belakang
Di era digitalisasi ini segala sesuatu dapat diakses dengan mudah
termasuk Informasi Publik. Setiap perangkat daerah di tiap Kabupaten berusaha
memberikan pelayanan publik yang terbaik dengan memudahkan akses informasi
publik. Kendala yang muncul di Bappeda Kabupaten Kudus adalah kurang
optimalnya publikasi informasi untuk masyarakat di Kabupaten Kudus. Hal itu
dikarenakan beberapa hal, salah satunya dashboard admin yang digunakan untuk
posting konten di website terlalu sulit dipahami. Selain itu beberapa kali konten
yang telah dipublikasikan tidak sesuai dengan keinginan instansi atau pimpinan.
Oleh karena itu diberlakukan review sebelum melakukan publikasi dengan
cara memberikan draft konten yang telah dicetak kepada pimpinan sebelum
dipublikasi. Hal itu menimbulkan kurang efisien karena melakukan pemborosan
pada kertas. Kemudian dibuatlah Dashboard Admin versi baru yang memiliki fitur
verifikasi pimpinan sebelum konten dapat dibagikan untuk publik.
1.2.2. Role User pada Sistem
Dashboard Admin Versi Baru V.2 memiliki beberapa role user yang
memiliki peran masing-masing antara lain :
1. Superadmin
Superadmin digunakan oleh pengelola sistem untuk mengelola daftar user dan
daftar bidang pada Bappeda Kabupaten Kudus.
2. Admin Bidang
Admin Bidang digunakan oleh setiap perwakilan pada bidang di Bappeda
Kabupaten Kudus yang ditugaskan untuk membuat konten pada website.
3. Verifikator Bidang
Verifikator Bidang digunakan oleh Kepala Bidang untuk memverifikasi konten yang
telah dibuat Admin Bidang.
4. Editor
Editor digunakan oleh pengguna yang ditugaskan untuk mereview konten dari segi
tata penulisan dan bahasa sehingga konten menjadi semakin baik.
5. Verifikator Utama
1

Verifikator Utama digunakan oleh Kepala Badan dan Sekretaris Badan untuk
memverifikasi konten sebelum dapat terbit di website Bappeda.
1.2.3. Alur Pengajuan Konten
Sebelum konten yang dibuat oleh Admin Bidang dapat terbit di website
Bappeda, memerlukan moderasi terlebih dahulu. Alurnya adalah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Admin Bidang membuat konten yang akan diterbitkan di website.
Konten yang dibuat Admin Bidang akan masuk ke menu “ajuan konten” milik
Kepala Bidang untuk disetujui, ditolak, atau diminta revisi.
Konten yang ditolak atau diminta revisi Kepala Bidang akan kembali ke Admin
Konten beserta alasan untuk dihapus atau diperbaiki.
Konten yang disetujui Kepala Bidang akan diteruskan ke Editor untuk
disempurnakan dari segi penulisannya.
Setelah konten disempurnakan oleh Editor, konten akan masuk ke menu
“ajuan konten” milik Verifikator Utama yang dikelola oleh Kepala Badan atau
Sekretaris Badan. Verifikator Utama menentukan apakah konten layak
dipublikasi, memerlukan Revisi, atau tidak layak untuk dipublikasikan.
Jika konten ditolak atau direvisi, maka akan dikembalikan ke Admin Konten
beserta alasan untuk dihapus atau diperbaiki. Dan jika konten disetujui, maka
akan terbit di website Bappeda Kabupaten Kudus.

2. PERANGKAT YANG DIBUTUHKAN
1.3.

Perangkat Keras (Hardware)
Perangkat keras yang diperlukan dalam menjalankan sistem ini antara lain :
 PC / Smartphone
 Koneksi internet / Modem

1.4.

Perangkat Lunak (Software)
Perangkat keras yang diperlukan dalam menjalankan sistem ini antara lain :
 Browser (Chrome, Mozilla, dll)

3. PANDUAN PENGGUNAAN SISTEM
1.5.

Cara Login ke Dashboard Admin Versi Baru V.2

Untuk mengakses Dashboard Admin Versi Baru V.2, langkah yang harus
dilakukan adalah melakukan login dengan cara sebagai berikut :
1.

Buka Browser pada PC anda. Seperti Mozilla Firefox, Google Chrome, dll.
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Gambar 3.1. Contoh Gambar browser

2.

Ketikkan alamat http://bappeda.kuduskab.go.id/dbpanel/ pada adress bar.

3.

Kemudian akan tampil halaman login seperti berikut.

Gambar 3.2. Halaman Login Dashboard Admin

4.

Masukkan username dan password sesuai dengan role user yang anda miliki.

5.

Setelah itu klik SUBMIT dan anda akan dialihkan ke halaman menu utama pada
role user tersebut.

1.6.

Mengenal Menu Pada Role User SUPERADMIN

Superadmin adalah role user paling utama yang digunakan untuk mengelola
daftar pengguna pada sistem dan daftar bidang. Superadmin memiliki 3 menu utama
yaitu :




Dashboard
Data User
Master Bidang

Penjelasan masing-masing menu adalah sebagai berikut :
1.6.1. Dashboard
Menu Dashboard menampilkan fungsi dari sistem sebagai halaman utama.
Tampilan dari halaman Dashboard adalah sebagai berikut.
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Gambar 3.3. Halaman utama dashboard superadmin

1.6.2. Data User
Menu Data User digunakan untuk mengelola data pengguna pada sistem
Dashboard Admin Versi Baru V.2. Tampilan dari halaman Data User adalah sebagai
berikut.

Gambar 3.4. Halaman data user dashboard superadmin



Cara menambahkan user baru pada sistem :
- Pada sebelah kanan terdapat kolom Tambah User seperti berikut.
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Gambar 3.5. Kolom tambah user dashboard superadmin

- Isi kolom username, password, nama, level, dan bidang sesuai dengan yang
diinginkan. Kolom bidang tidak akan muncul bila level user yang dipilih adalah
Superadmin, Editor dan Verifikator Utama.
- Klik tombol SUBMIT dan data user baru akan muncul di kolom Daftar User di
sebelah kiri.


Cara mengedit data user pada sistem :
- Pada sebelah kiri terdapat kolom Daftar User seperti berikut.

Gambar 3.6. Kolom Daftar User dashboard superadmin
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- Klik pada gambar pensil di sebelah nama pengguna yang ingin dirubah
datanya.
- Kemudian akan muncul detail dari user yang akan diedit seperti berikut.

Gambar 3.7. Form edit user dashboard superadmin

- Lakukan perubahan seperti yang diinginkan, dan kemudian klik tombol
PERBARUI jika sudah selesai.


Cara menghapus data user pada sistem :
- Pada sebelah kiri terdapat kolom Daftar User seperti berikut.

Gambar 3.8. Kolom daftar user dashboard superadmin
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- Klik pada gambar silang X di sebelah nama pengguna yang ingin dihapus
datanya.
- Kemudian akan pesan verifikasi seperti berikut.

Gambar 3.9. Pesan konfirmasi hapus dashboard superadmin

- Pilih tombol HAPUS untuk menghapus user tersebut.
1.6.3. Master Bidang
Menu Master Bidang digunakan untuk mengelola data bidang pada sistem
Dashboard Admin Versi Baru V.2. Tampilan dari halaman Master Bidang adalah
sebagai berikut.

Gambar 3.10. Halaman master bidang dashboard superadmin



Cara menambahkan bidang baru pada sistem :
- Pada sebelah kanan terdapat kolom Tambah Bidang seperti berikut.

Gambar 3.11. Kolom tambah bidang dashboard superadmin
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- Masukkan nama bidang kemudian klik tombol SUBMIT untuk menambahkan.


Cara mengedit data bidang pada sistem :
- Pada sebelah kiri terdapat kolom Daftar Bidang seperti berikut.

Gambar 3.12. Kolom daftar bidang dashboard superadmin

- Klik pada gambar pensil di sebelah nama bidang yang ingin dirubah.
- Kemudian akan muncul detail dari bidang yang akan diedit seperti berikut.

Gambar 3.13. Form edit bidang dashboard superadmin

- Lakukan perubahan seperti yang diinginkan, dan kemudian klik tombol
PERBARUI jika sudah selesai.


Cara menghapus data bidang pada sistem :
- Pada sebelah kiri terdapat kolom Daftar Bidang seperti berikut.
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Gambar 3.14. Kolom daftar bidang dashboard superadmin

- Klik pada gambar silang X di sebelah nama bidang yang ingin dihapus
datanya.
- Kemudian akan pesan verifikasi seperti berikut.

Gambar 3.15. Pesan konfirmasi hapus bidang dashboard superadmin

- Pilih tombol HAPUS untuk menghapus bidang tersebut.

1.7. Mengenal Menu Pada Role User ADMIN BIDANG
Admin Bidang adalah role user yang digunakan oleh admin pada setiap bidang di
Bappeda. Admin Bidang bertugas untuk membuat konten pada website Bappeda. Admin
Bidang memiliki 2 menu utama yaitu :



Dashboard
Konten

Penjelasan masing-masing menu adalah sebagai berikut :
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1.7.1. Dashboard
Menu Dashboard menampilkan ringkasan dari konten yang telah dibuat mulai
dari yang sedang diajukan, memerlukan revisi, yang telah dipublikasi, dan yang
ditolak. Tampilan dari halaman Dashboard adalah sebagai berikut.

Gambar 3.16. Halaman utama dashboard admin bidang

Pada bagian bawah terdapat kolom Revisi Konten yang akan menampilkan
daftar konten yang memerlukan revisi. Untuk merevisi konten secara cepat dapat
mengklik pada judul atau gambar mata di sebelah judul seperti berikut.

Gambar 3.17. Kolom revisi konten dashboard admin bidang

1.7.2. Konten
Menu Konten menampilkan daftar konten yang telah dibuat. Baik konten yang
baru dikirim, sudah terbit, memerlukan revisi, dan ditolak. Pada menu ini juga
terdapat tombol ADD CONTENT untuk menambahkan konten baru. Tampilan dari
halaman Konten adalah sebagai berikut.
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Gambar 3.18. Halaman konten dashboard admin bidang



Cara membuat konten baru :
- Untuk menambah konten baru, klik tombol ADD CONTENT di atas tabel seperti
berikut

Gambar 3.19. Tombol tambah konten admin bidang

- Kemudian akan muncul panel TAMBAH KONTEN yang digunakan untuk
menulis seperti berikut.

Gambar 3.20. Form tambah konten admin bidang

- Masukkan Judul, Uraian, dan Upload Gambar kemudian klik tombol KIRIM jika
konten sudah benar dan siap dikirim.
- Konten yang baru saja dikirim masih bisa diedit selama belum diverifikasi oleh
Verifikator Bidang.
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Cara mengubah/ mengedit konten :

Konten yang dapat diubah hanya konten yang belum diverifikasi oleh Verifikator
Bidang, atau konten yang membutuhkan revisi. Selain konten tersebut, Admin Bidang
tidak dapat mengubah konten.
- Untuk mengubah konten, klik pada Judul atau Gambar Mata di sebelah judul
yang memiliki status Revisi atau Dikirim seperti berikut.

Gambar 3.21. Kolom daftar konten admin bidang

- Pada bagian bawah klik tombol Edit seperti berikut.

Gambar 3.22. Tombol edit admin bidang

- Kemudian akan dialih ke halaman untuk mengedit konten seperti berikut.

Gambar 3.23. Form edit konten admin bidang

- Jika konten yang akan diedit berstatus Revisi, maka akan muncul pesan alasan
di atas judul.
- Anda dapat mengubah konten mulai dari judul, uraian, hingga foto. Jika konten
telah diubah, klik tombol PERBARUI seperti berikut untuk menyimpan.
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Gambar 3.24. Tombol perbarui admin bidang

- Konten yang diperbarui akan diajukan ulang ke Verifikator Bidang.


Cara menghapus konten :

Konten yang dapat dihapus hanya konten yang telah ditolak oleh Verifikator
Bidang atau Verifikator Utama.
- Untuk mengapus konten, klik pada Gambar Silang X di sebelah gambar mata
seperti berikut.

Gambar 3.25. Form daftar konten tab ditolak admin bidang

- Kemudian akan muncul pesan verifikasi untuk menghapus yang disertai alasan
kenapa konten ditolak seperti berikut.

Gambar 3.26. Pesan hapus konten admin bidang

- Untuk menghapus konten, klik tombol HAPUS.


Cara melihat detail konten :
- Untuk melihat detail konten atau konten yang telah terbit, klik pada Judul atau
Gambar Mata di sebelah judul.
- Maka akan tampil detail dari konten. Atau jika konten telah diterbitkan anda
dapat melihatnya pada website dengan klik tombol STATUS di atas judul
seperti berikut.
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Gambar 3.27. Status konten admin bidang

- Kemudian konten tersebut akan terbuka di tab baru seperti berikut.

Gambar 3.28. Tampilan konten pada website

1.8. Mengenal Menu Pada Role User VERIFIKATOR BIDANG
Verifikator Bidang adalah role user yang digunakan oleh Kepala Bidang untuk
memverifikasi konten yang dibuat oleh Admin Bidang pada bidangnya masing-masing.
Verifikator Bidang memiliki 3 menu utama yaitu :




Dashboard
Ajuan Konten
Konten

Penjelasan masing-masing menu adalah sebagai berikut :
1.8.1. Dashboard
Menu Dashboard menampilkan ringkasan dari konten yang telah dibuat oleh
Admin Bidang mulai dari yang sedang diajukan, sedang revisi, yang telah dipublikasi,
dan yang ditolak. Tampilan dari halaman Dashboard adalah sebagai berikut.
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Gambar 3.29. Menu utama dashboard verifikator bidang

Pada bagian bawah terdapat kolom Ajuan Konten yang akan menampilkan
daftar konten yang memerlukan verifikasi. Untuk memverifikasi konten secara cepat
dapat mengklik pada judul atau gambar mata di sebelah judul.

Gambar 3.30. Kolom ajuan konten verifikator bidang

1.8.2. Ajuan Konten
Menu Ajuan Konten menampilkan daftar konten yang diajukan oleh Admin
Bidang dan membutuhkan verifikasi. Tampilan dari halaman Ajuan Konten adalah
sebagai berikut.

Gambar 3.31. Menu ajuan konten dashboard verifikator bidang
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 Cara memverifikasi konten yang diajukan Admin Bidang :
- Untuk memverifikasi konten yang diajukan Admin Bidang, klik pada Judul atau
Gambar Mata di sebelah judul seperti berikut

Gambar 3.32. Kolom daftar ajuan konten verifikator bidang

- Kemudian akan tampil detail dari konten tersebut. Dibagian bawah konten
terdapat 3 tombol untuk memverifikasi yaitu

Gambar 3.33. Tombol verifikasi konten verifikator bidang

a. Tombol Setujui digunakan untuk menyetujui konten
b. Tombol Revisi digunakan untuk meminta revisi konten
c. Tombol Tolak digunakan untuk menolak konten
- Konten yang direvisi atau ditolak akan kembali ke Admin Bidang beserta
catatan yang telah dibuat oleh Verifikator Bidang
1.8.3. Konten
Menu Konten menampilkan daftar konten yang telah dibuat oleh Admin
Bidang. Baik konten yang baru dikirim, sudah terbit, sedang direvisi, dan telah ditolak.
Tampilan dari halaman Konten adalah sebagai berikut.

Gambar 3.34. Menu konten dashboard verifikator bidang

 Cara melihat detail konten :
- Untuk melihat detail konten atau konten yang telah terbit, klik pada Judul atau
Gambar Mata di sebelah judul.
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- Maka akan tampil detail dari konten. Atau jika konten telah diterbitkan anda dapat
melihatnya pada website dengan klik tombol STATUS di atas judul seperti
berikut.

Gambar 3.35. Status konten verifikator bidang

- Kemudian konten tersebut akan terbuka di tab baru seperti berikut.

Gambar 3.36. Tampilan konten pada website Bappeda

1.9. Mengenal Menu Pada Role User EDITOR
Editor adalah role user yang digunakan untuk mereview tata bahasa dari konten
yang diajukan oleh Admin Bidang. Editor memiliki 2 menu utama yaitu :



Dashboard
Ajuan Konten

Penjelasan masing-masing menu adalah sebagai berikut :
1.9.1. Dashboard
Menu Dashboard menampilkan ringkasan dari konten yang membutuhkan
review, telah direview, dan telah diterbitkan. Tampilan dari halaman Dashboard
adalah sebagai berikut.
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Gambar 3.37. Menu utama dashboard editor

Pada bagian bawah terdapat kolom Ajuan Konten yang akan menampilkan
daftar konten yang memerlukan review. Untuk mereview konten secara cepat dapat
mengklik pada judul atau gambar mata di sebelah judul.

Gambar 3.38. Kolom ajuan konten dashboard editor

1.9.2. Ajuan Konten
Menu Ajuan Konten menampilkan daftar konten yang memerlukan review.
Tampilan dari halaman Ajuan Konten adalah sebagai berikut.

Gambar 3.39. Menu ajuan konten dashboard editor
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 Cara mereview konten yang diajukan Admin Bidang :
- Untuk mereview konten yang diajukan, klik pada Judul atau Gambar Mata di
sebelah judul.
- Maka akan tampil detail dari konten. Untuk mengubah atau menyetujui, klik
tombol EDIT di bagian bawah seperti berikut.

Gambar 3.40. Tombol edit dashboard editor

- Kemudian akan dialih ke halaman untuk mengedit konten seperti berikut.

Gambar 3.41. Form edit konten dashboard editor

- Anda dapat mengubah konten mulai dari judul, uraian, hingga foto. Jika konten
dirasa telah sesuai, klik tombol SIMPAN seperti berikut untuk menyimpan.

Gambar 3.42. Tombol simpan dashboard editor

- Konten yang telah direview akan diajukan ke Verifikator Utama.

1.10. Mengenal Menu Pada Role User VERIFIKATOR UTAMA
Verifikator Utama adalah role user yang digunakan oleh Kepala Badan dan
Sekretaris Badan untuk memverifikasi konten yang dibuat oleh Admin Bidang sebelum
terbit di website Bappeda. Jika Verifikator Utama telah menyetujui, maka konten akan
tampil di website Bappeda secara langsung. Verifikator Utama juga dapat membuat
konten sendiri yang dapat langsung terbit tanpa memerlukan verifikasi. Verifikator Utama
memiliki 4 menu utama yaitu :
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Dashboard
New Post
Ajuan Konten
Konten Terbit

Penjelasan masing-masing menu adalah sebagai berikut :
1.10.1. Dashboard
Menu Dashboard menampilkan ringkasan dari konten mulai dari yang telah
direview oleh Editor, diminta revisi oleh Verifikator Utama, yang telah dipublikasi, dan
yang ditolak. Tampilan dari halaman Dashboard adalah sebagai berikut.

Gambar 3.43. Menu utama dashboard verifikator utama

Pada bagian bawah terdapat kolom Ajuan Konten yang akan menampilkan
daftar konten yang memerlukan verifikasi. Untuk memverifikasi konten secara cepat
dapat mengklik pada judul atau gambar mata di sebelah judul.

Gambar 3.44. Kolom ajuan konten dashboard verifikator utama

1.10.2. New Post
Menu New Post digunakan Verifikator Utama untuk membuat konten yang
langsung terbit tanpa memerlukan verifikasi. Tampilan dari halaman New Post adalah
sebagai berikut.
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Gambar 3.45. Menu new post dashboard verifikator utama

 Cara membuat konten baru :
- Masukkan Judul, Uraian, dan Upload Gambar lalu kemudian klik tombol KIRIM
jika konten sudah benar dan siap dikirim.
- Konten yang dibuat akan langsung terbit di website Bappeda.
1.10.3. Ajuan Konten
Menu Ajuan Konten menampilkan daftar konten yang diajukan oleh Admin
Bidang dan telah direview oleh Editor. Tampilan dari halaman Ajuan Konten adalah
sebagai berikut.

Gambar 3.46. Menu ajuan konten dashboard verifikator utama

 Cara memverifikasi konten yang diajukan Admin Bidang :
- Untuk memverifikasi konten yang diajukan Admin Bidang, klik pada Judul atau
Gambar Mata di sebelah judul seperti berikut
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Gambar 3.47. Kolom daftar ajuan konten verifikator utama

- Kemudian akan tampil detail dari konten tersebut. Dibagian bawah konten
terdapat 3 tombol untuk memmverifikasi yaitu

Gambar 3.48. Tombol verifikasi konten verifikator utama

a. Tombol Setujui digunakan untuk menyetujui konten
b. Tombol Revisi digunakan untuk meminta revisi konten
c. Tombol Tolak digunakan untuk menolak konten
- Konten yang direvisi atau ditolak akan kembali ke Admin Bidang beserta
catatan yang telah dibuat oleh Verifikator Bidang.
- Sedangkan konten yang disetujui akan langsung terbit di website Bappeda.
1.10.4. Konten Terbit
Menu Konten Terbit menampilkan daftar konten yang telah diterbitkan di
website Bappeda. Tampilan dari halaman Konten Terbit adalah sebagai berikut.

Gambar 3.49. Menu konten terbit dashboard verifikator utama

 Cara melihat detail konten :
- Untuk melihat detail konten atau konten yang telah terbit, klik pada Judul atau
Gambar Mata di sebelah judul.
- Maka akan tampil detail dari konten. Atau jika ingin melihat melalui website
Bappeda Kabupaten Kudus, klik tombol STATUS di atas judul seperti berikut.
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Gambar 3.50. Status konten verifikator utama

- Kemudian konten tersebut akan terbuka di tab baru seperti berikut.

Gambar 3.51. Tampilan konten pada website Bappeda

1.11.

Cara Mengganti Username, Password, dan Nama

Setiap pengguna dapat mengubah datanya sendiri mulai dari username,
password, dan nama pengguna. Cara mengubahnya sebagai berikut :
1. Pada pojok kanan atas terdapat icon
2. Klik pada icon tersebut, kemudian akan muncul pilihan seperti berikut.

Gambar 3.52. Menu profil

3. Klik tombol Settings
4. Kemudian akan tampil kolom Settings yang digunakan untuk mengubah data
seperti berikut.
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Gambar 3.53. Form settings

5. Lakukan perubahan sesuai yang diinginkan, dan kemudian klik tombol
PERBARUI.
Uraian di atas merupakan cara mengubah data pengguna pada diri sendiri.
Jika terjadi lupa password, anda dapat menghubungi superadmin untuk mengubah
password anda menjadi default kembali.

4. PENUTUP
Demikian buku panduan penggunaan Dashboard Admin Versi Baru V.2 ini kami susun.
Kami berharap buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh pengguna dalam menjalankan dan
mendukung publikasi informasi di Bappeda Kabupaten Kudus.

24

