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PETUNJUK PENGOPERASIAN 

APLIKASI PROFIL TRANSPORTASI PERKOTAAN 
DEPARTEMEN PERHUBUNGAN 

 
 
 
Aplikasi Profil Transportasi Perkotaan Departemen Perhubungan adalah suatu aplikasi 
komputer yang dibuat untuk mempemudah dalam pengelolaan data yang berkaitan dengan 
transportasi perkotaan. Aplikasi ini dibangun dengan pola webbase, sehingga pengguna 
bisa mengaksesnya melalui internet atau intranet, dengan menggunakan browser, misalnya 
microsoft internet explorer. 
 
Aplikasi dibangun dengan menggunakan : 

1. Bahasa pemrograman : php. 
2. Sistem pengoperasian : windows xp / 2000 / 2003 / vista.   

 
Aplikasi dapat diakses dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Klik ikon internet explorer. 
2. Isi kolom address dengan alamat/address aplikasi profil transportasi perkotaan. 
3. Klik tombol enter. 

Selanjutnya akan muncul menu login berikut ini : 
 

 
Gbr. 1. Menu login. 

 
Agar pengguna dapat menjalankan aplikasi : 

1. Isi user name. 
2. Isi password. 
3. Klik tombol enter. 

User name dan password harus sesuai dengan yang ada dalam daftar yang dibuat oleh 
administrator aplikasi. Bila user name dan passwordnya benar akan muncul menu halaman 
utama : 
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Gbr. 2. Halaman utama. 

 
Pada halaman utama ini terdapat : modul data tabel, modul data peta, modul forum dan 
modul logout. 
 
 
1. Modul Data Tabel. 
 
Modul data tabel menampilkan data transportasi perkotaan dalam bentuk tabel yang berisi 
data berupa angka-angka. Modul ini terdiri dari : 

1. Modul sistem kelembagaan. 
2. Modul sistem kegiatan. 
3. Modul lalu lintas jalan. 
4. Modul angkutan perkotaan. 
5. Modul dampak lingkungan. 
6. Modul pelayanan 

 
Modul data tabel dapat diakses dengan cara mengklik menu data tabel pada halaman 
utama, Tampilan modul data tabel : 
 

 
Gbr. 3. Modul data tabel. 

 
Fasilitas yang terdapat pada modul ini : 

1. Tombol edit, digunakan untuk merubah/mengedit data yang harus diperbaiki. 
2. Tombol hapus, digunakan untuk menghapus data. 
3. Tombol tambah, digunakan untuk menambah data baru.  
4. Tombol refresh, digunakan untuk mengembalikan data ke keadaan sebelum 

perubahan, misalnya karena ada kesalahan dalam penambahan data baru. 
5. Tombol batal, digunakan untuk membatalkan perintah sebelumnya. Misalnya kita 

akan menambah data,  tetapi karena suatu hal, penambahan ini tidak jadi, maka 
digunakan tombol batal. 



Petunjuk Pengoperasian  Aplikasi Profil Transportasi Perkotaan 
 

 
3 

6. Tombol simpan, digunakan untuk menyimpan perubahan/penambahan data. 
 
 
1.1. Modul Sistem Kelembagaan. 
 
Modul sistem kelembagaan terdiri dari : 

1. Modul administrasi pemerintah. 
2. Modul pendanaan sektor transportasi. 
3. Modul perangkat kebijakan. 
4. Modul APBD. 

 
 
1.1.1. Modul Administrasi Pemerintah. 
 
Modul administrasi pemerintah terdiri dari : 

1. Menu struktur organisasi Dinas Perhubungan. 
2. Menu gambar struktur organisasi Dinas Perhubungan. 
3. Menu komposisi pegawai Dinas Perhubungan. 
4. Menu program prioritas 5 tahun. 

 
 
1.1.1.1. Menu Struktur Organisasi. 
 
Menu ini menampilkan daftar nama pejabat dinas perhubungan. Informasi yang ditampilkan 
: jabatan, nama pejabat, pangkat/golongan, jenjang pendidikan dan status kepegawaian. 
 
Untuk mengakses menu struktur organisasi : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu sistem kelembagaan. 
3. Klik menu administrasi pemerintah. 
4. Klik menu struktur organisasi dinas perhubungan. 

 
Tampilan menu struktur organisasi: 

 

 
Gbr. 4. Tampilan menu struktur organisasi. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol tambah, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
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Gbr. 5. Menu tambah data struktur organisasi. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, pilih jabatan, tulis nama lengkap, pilih pangkat/ golongan, 
pilih jenjang pendidikan, pilih status kepegawaian dan upload photo. 
 
 
1.1.1.2. Menu Gambar Struktur Organisasi. 
 
Menu ini menampilkan daftar nama pejabat dinas perhubungan dalam bentuk gambar 
struktur organisasi.. Informasi yang ditampilkan : tahun dan gambar struktur organisasi 
pada tahun tersebut.  
 
Untuk mengakses menu gambar struktur organisasi : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu sistem kelembagaan. 
3. Klik menu administrasi pemerintah. 
4. Klik menu struktur gambar struktur organisasi. 

 
Tampilan menu gambar struktur organisasi : 

 

 
Gbr. 6. Menu gambar struktur organisasi. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk melihat tampilan lengkap, klik 
tombol edit, sehingga muncul tampilan : 
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Gbr. 7. Menu gambar struktur organisasi lengkap. 

 
Untuk menambah data baru, klik tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 8. Menu tambah data gambar struktur organisasi lengkap. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, upload gambar struktur orgamisasi dan isi keterangan. 

 
 

1.1.1.3. Menu Komposisi Pegawai Dinas Perhubungan. 
 
Menu ini menampilkan komposisi pegawai dinas perhubungan berdasarkan jenjang 
pendidikan. Informasi yang ditampilkan : tahun dan jumlah pegawai setiap jenjang 
pendidikan (SD, SMP, SMA, D1 D2, D3, S1, S2 dan S3). 
 
Untuk mengakses menu komposisi pegawai dinas perhubungan : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu sistem kelembagaan. 
3. Klik menu administrasi pemerintahan. 
4. Klik menu komposisi pegawai dinas perhubungan. 

 
Tampilan menu komposisi pegawai Dinas Perhubungan : 
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Gbr. 9. Menu komposisi pegawai Dinas Perhubungan. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 

 

 
Gbr. 10. Menu tambah data komposisi pegawai Dinas Perhubungan. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun dan jumlah karyawan sesuai jenjang pendidikan. 

 
 

1.1.1.4. Menu Program Prioritas 5 Tahun. 
 
Menu ini menampilkan daftar program yang diprioritaskan untuk dikerjakan dalam lima 
tahun mendatang, Informasi yang ditampilkan : tahun, bidang, kegiatan, anggaran, sasaran, 
output/hasil dan keterangan. 
 
Untuk mengakses menu program prioritas 5 tahun : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu sistem kelembagaan. 
3. Klik menu administrasi pemerintah. 
4. Klik menu program prioritas 5 tahun. 

 
Tampilam menu program prioritas 5 tahun : 
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Gbr. 11. Menu program prioritas 5 tahun. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 12. Menu tambah data program prioritas 5 tahun. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, pilih bidang (lalu lintas atau angkutan jalan), isi nama 
kegiatan, besar anggaran, sasaran yang diharapkan, jenis hasil/output dan keterangan. 

 
 

1.1.2. Menu Pendanaan Sektor Transportasi. 
 
Menu ini menampilkan daftar alokasi anggaran untuk sektor transportasi. Informasi yang 
ditampilkan : jenis kegiatan, kategori kegiatan (fisik atau non fisik), jumlah anggaran dan 
keterangan. 
 
Untuk mengakses menu pendanaan sektor transportasi : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu sistem kelembagaan. 
3. Klik menu pendanaan sektor transportasi. 

 
Tampilan menu pendanaan sektor transportasi : 
 



Petunjuk Pengoperasian  Aplikasi Profil Transportasi Perkotaan 
 

 
8 

 
Gbr. 13. Menu pendanaan sektor transportasi. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 

 
Gbr. 14. Menu tambah data pendanaan sektor transportasi. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, isi peruntukan/alokasi, pilih kategori (fisik atau non fisik), 
isi besar anggaran dan isi keterangan. 

 
 

1.1.3. Menu Perangkat Kebijakan. 
 
Menu ini menampilkan daftar peraturan-peraturan yang diterbitkan pemerintah daerah yang 
berkaitan dengan sektor transportasi. Informasi yang ditampilkan : tahun, nama ketetapan, 
isi ketetapan dan keterangan tentang pembuat ketetapan. 
  
Untuk mengakses menu perangkat kebijakan : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu sistem kelembagaan. 
3. Klik menu perangkat kebijakan. 

 
Tampilan menu perangkat kebijakan : 
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Gbr. 15. Menu perangkat kebijakan. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 

 

 
Gbr. 16. Menu tambah data perangkat kebijakan. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, isi landasan ketetapan, isi kolom tentang dengan isi 
landasan ketetapan dan isi kolom keterangan dengan pembuat landasan ketetapan. 
 
 
1.1.4. Menu APBD. 

 
Menu ini menampilkan daftar nilai anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) suatu 
kota. Informasi yang ditampilkan : tahun anggaran dan besar anggaran. 
 
Untuk mengakses menu APBD : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu sistem kelembagaan. 
3. Klik menu APBD. 

 
Tampilan menu APBD : 
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Gbr. 17. Menu APBD. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 18. Menu tambah data APBD. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun dan isi besar anggaran. 
 
 
1.2. Modul Sistem Kegiatan. 
 
Modul sistem kegiatan terdiri dari : 

1. Modul kewilayahan. 
2. Modul kependudukan. 
3. Modul perekonomian. 
4. Modul kepemilikan kendaraan. 
5. Modul permintaan perjalanan. 

 
 
1.2.1. Modul Kewilayahan. 
 
Modul kewilayahan terdiri dari : 

1. Menu letak dan karakteristik geografi. 
2. Menu luas wilayah dan peruntukan lahan. 
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1.2.1.1. Menu Letak dan Karakteristik Geografi. 
 
Menu ini menampilkan posisi geografis suatu kota, dilengkapi dengan data jumlah 
kecamatan/kelurahan dan fungsi kota. Informasi yang ditampilkan : tahun, posisi geografi, 
fungsi kota, jumlah kecamatan dan jumlah kelurahan. 
 
Untuk mengakses menu letak dan karakteristik geografi : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu sistem kegiatan. 
3. Klik menu kewilayahan. 
4. Klik menu letak dan karakteristik geografi. 

 
Tampilan menu letak dan karakteristik geografi : 
 

 
Gbr. 19. Menu letak dan karakteristik geografi. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
  

 
Gbr. 20. Menu tambah data letak dan karakteristik geografi. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, isi posisi geografis (nilai lintang utara/selatan dan nilai 
bujur barat/timur), pilih tofografi, isi ketinggian dari permukaan laut, isi fungsi kota, isi jumlah 
kecamatan dan kelurahan, isi sumber data, upload peta dan isi keterangan. 
 
 
1.2.1.2. Menu Luas Wilayah dan Peruntukan Lahan. 
 
Menu ini menampilkan daftar luas wilayah suatu kota dan panjang jalan di kota tersebut. 
Informasi yang ditampilkan : tahun, luas kota, panjang jalan dan persentasinya. 
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Untuk mengakses menu luas wilayah dan peruntukan lahan : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu sistem kegiatan. 
3. Klik menu kewilayahan. 
4. Klik menu luas wilayah dan peruntukan lahan. 

 
Tampilan menu luas wilayah dan peruntukan lahan : 
 

 
Gbr. 21. Menu luas wilayah dan peruntukan lahan. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 

 
Gbr. 22. Menu tambah data luas wilayah dan peruntukan lahan. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, isi luas kota, isi panjang jalan, isi luas wilayah setiap 
sektor (perdagangan, industri, perumahan/pemukiman, perkantoran dan jasa, fasilitas 
umum dan daerah terbuka, pertanian, perkebunan, daerah hijau dan lainnya), isi 
persentase, isi sumber data dan upload peta. 
 
 
1.2.2. Modul Kependudukan. 
 
Modul kependudukan terdiri dari : 

1. Menu jumlah penduduk menurut kelompok umur. 
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1.2.2.1. Menu Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur. 
 
Menu ini menampilkan komposisi jumlah penduduk suatu kota berdasarkan kelompok 
umur. Informasi yang ditampilkan : tahun, jumlah penduduk, kepadatan penduduk dan 
pertumbuhannya. 
 
Untuk mengakses menu jumlah penduduk menurut kelompok umur : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu sistem kegiatan. 
3. Klik menu kependudukan. 
4. Klik menu jumlah penduduk menurut kelompok umur. 

 
Tampilan menu jumlah penduduk menurut kelompok umur : 
 

 
Gbr. 23. Menu jumlah penduduk menurut kelompok umur. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 

 

 
Gbr. 24. Menu tambah data jumlah penduduk menurut kelompok umur. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, isi jumlah penduduk untuk setiap kelompok umur (0-4, 5-
9, 10-14, 15-19, 20-24, 25-29, 30-34, 35-39, 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, diatas 60), isi 
jumlah penduduk, isi kepadatan penduduk dan isi pertumbuhan. 

 
 

1.2.3. Modul Perekonomian. 
 
Modul perekonomian terdiri dari : 

1. Menu PDRB wilayah, PDRB perkapita dan pertumbuhan PDRB. 
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1.2.3.1. Menu PDRB Wilayah, PDRB Perkapita dan Pertumbuhan PDRB. 
 
Menu ini menampilkan daftar PDRB wilayah menurut sektor ekonomi. Informasi yang 
ditampilkan : tahun, PDRB sektor pertanian, PDRB sektor pertambangan, PDRB sektor 
industri (migas, non migas dan pengolahan), PDRB sektor bangunan, PDRB sektor 
perdagangan, dan PDRB sektor angkutan. 
 
Untuk mengakses menu PDRB wilayah, PDRB perkapita dan pertumbuhan PDRB : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu sistem kegiatan. 
3. Klik menu perekonomian. 
4. Klik menu PDRB wilayah, PDRB perkapita dan pertumbuhan PDRB. 

 
Tampilan menu PDRB wilayah, PDRB perkapita dan pertumbuhan PDRB : 
 

 
Gbr. 25. Menu PDRB wilayah, PDRB perkapita dan pertumbuhan PDRB. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 

 

 
Gbr. 26. Menu tambah data PDRB wilayah, PDRB perkapita dan pertumbuhan PDRB. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, isi PDRB masing-masing sektor ekonomi (pertanian, 
pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, indutri migas, industi non migas, listrik, 
gas dan air bersih, bangunan, perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan 
komunikasi, keuangan, persewaan dan jasa) dan isi keterangan. 
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1.2.4. Modul Kepemilikan Kendaraan. 
 
Modul kepemilikan kendaraan terdiri dari : 

1. Menu jumlah dan tingkat kepemilikan kendaraan. 
 
 
1.2.4.1. Menu Jumlah dan Tingkat Kepemilikan Kendaraan. 
 
Menu ini menampilkan daftar jumlah dan tingkat kepemilikan kendaraan penduduk suatu 
kota. Informasi yang ditampilkan : tahun, jumlah penduduk, jumlah kendaraan, tingkat 
kepemilikan kendaraan dan sumber data. 
 
Untuk mengakses menu jumlah dan tingkat kepemilikan kendaraan : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu sistem kegiatan. 
3. Klik menu kepemilikan kendaraan. 
4. Klik menu jumlah dan tingkat kepemilikan kendaraan. 

 
Tampilan menu jumlah dan tingkat kepemilikan kendaraan : 
 

 
Gbr. 27. Menu jumlah dan tingkat kepemilikan kendaraan. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 

 
Gbr. 28. Menu tambah data jumlah dan tingkat kepemilikan kendaraan. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, isi jumlah penduduk, isi jumlah kendaraan, isi tingkat 
kepemilikan kendaraan dan isi sumber data. 
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1.2.5. Modul Permintaan Perjalanan. 
 
Modul permintaan perjalanan terdiri dari : 

1. Menu trip rate dan okupansi kendaraan pribadi. 
2. Menu distribusi penggunaan moda perjalanan. 

 
 
1.2.5.1. Menu Trip Rate dan Okupansi Kendaraan Pribadi. 
 
Menu ini menampilkan trip rate dan okupansi kendaraan pribadi berbagai jenis kendaraan. 
Informasi yang ditampilkan : tahun, jenis kendaraan, trip rate dan okupansi. 
 
Untuk mengakses menu trip rate dan okupansi kendaraan pribadi : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu sistem kegiatan. 
3. Klik menu permintaan perjalanan. 
4. Klik menu trip rate dan okupansi kendaraan pribadi. 

 
Tampilan menu trip rate dan okupansi kendaraan pribadi : 
 

 
Gbr. 29. Menu trip rate dan okupansi kendaraan pribadi. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 

 

 
Gbr. 30. Menu tambah data trip rate dan okupansi kendaraan pribadi. 
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Data yang dientrikan : pilih tahun, pilih jenis kendaraan, isi trip rate (trip/orang/hari), isi 
okupansi (orang/kendaraan) dan isi keterangan. 

 
 

1.2.5.2. Menu Distribusi Penggunaan Moda Perjalanan. 
 
Menu ini menampilkan daftar distribusi berbagai jenis kendaraan yang digunakan 
masyarakat. Informasi yang ditampilkan : tahun, jenis kendaraan, jumlah kendaraan dan 
proporsi. 
 
Untuk mengakses menu distribusi penggunaan moda perjalanan : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu sistem kegiatan. 
3. Klik menu permintaan perjalanan. 
4. Klik menu distribusi penggunaan moda perjalanan. 

 
Tampilan menu distribusi penggunaan moda perjalanan : 
 

 
Gbr. 31. Menu distribusi penggunaan moda perjalanan. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 

 

 
Gbr. 32. Menu tambah data distribusi penggunaan moda perjalanan. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, pilih jenis kendaraan, isi jumlah kendaraan, isi proporsi 
dan isi keterangan. 
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1.3. Modul Lalu Lintas Jalan. 
 
Modul lalu lintas jalan terdiri dari : 

1. Modul penyediaan jaringan prasarana jalan. 
2. Modul kinerja lalu lintas jalan. 
3. Modul total biaya transportasi pengguna kendaraan pribadi. 

 
 
1.3.1. Modul Penyediaan Jaringan Prasarana Jalan. 
 
Modul penyediaan jaringan prasarana jalan terdiri dari : 

1. Menu panjang jalan menurut status. 
 
 
1.3.1.1. Menu Panjang Jalan Menurut Status. 
 
Menu ini menampilkan Informasi jalan di suatu kota : panjang, status dan kondisinya. 
Informasi yang ditampilkan : tahun, nama jalan, status jalan (nasional, propinsi, kota dan 
kabupaten), kelas jalan (A, B dan C), kondisi jalan (baik, sedang dan rusak) dan 
panjangnya.  
 
Untuk mengakses menu panjang jalan menurut status : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu lalu lintas jalan. 
3. Klik menu penyediaan jaringan prasarana jalan. 
4. Klik menu panjang jalan menurut status. 

 
Tampilan menu panjang jalan menurut status : 
 

 
Gbr. 33. Menu panjang jalan menurut status. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
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Gbr. 34. Menu tambah data panjang jalan menurut status. 

 
Data yang dientrikan : pili tahun, pilih jenis jalan, isi nama jalan, isi kilometer awal dan akhir 
jalan, pilih status jalan, pilih kelas jalan, isi panjang jalan, isi lebar jalan, pilih kondisi jalan, 
isi fungsi jalan, isi kapasitas jalan, isi persentase, isi keterangan dan upload peta. 
 
 
1.3.2. Modul Kinerja Lalu Lintas Jalan. 
 
Modul kinerja lalu lintas jalan terdiri dari : 

1. Menu kecepatan rata-rata perjalanan mobil pribadi. 
2. Menu V/C ruas jalan utama. 

 
 
1.3.2.1. Menu Kecepatan Rata-Rata Perjalanan Mobil Pribadi. 
 
Menu ini menampilkan kecepatan rata-rata perjalanan mobil pribadi di suatu ruas jalan 
tertentu. Informasi yang ditampilkan : tahun, nama ruas jalan, panjang ruas jalan, waktu 
tempuh, kecepatan rata-rata, jumlah perjalanan dan sumber data. 
 
Untuk mengakses menu kecepatan rata-rata perjalanan mobil pribadi : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu lalu lintas jalan. 
3. Klik menu kinerja lalu lintas jalan. 
4. Klik menu kecepatan rata-rata perjalanan mobil pribadi. 

 
Tampilan menu kecepatan rata-rata perjalanan mobil pribadi : 
 

 
Gbr. 35. Menu kecepatan rata-rata perjalanan mobil pribadi. 
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Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 

 

 
Gbr. 36. Menu tambah data kecepatan rata-rata perjalanan mobil pribadi. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, nama ruas jalan, jarak tempuh, waktu tempuh, kecepatan 
rata-rata, jumlah perjalanan dan sumber data. 

 
 

1.3.2.2. Menu V/C Pada Ruas-Ruas Jalan Utama. 
 
Menu ini menampilkan nilai perbandingan volume dan kapasitas suatu jalan. Informasi yang 
ditampilkan : tahun, panjang jalan, nama ruas jalan, status jalan dan V/C ratio.  
 
Untuk mengakses menu V/C pada ruas-ruas jalan utama : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu lalu lintas jalan. 
3. Klik menu kinerja lalu lintas jalan. 
4. Klik menu V/C pada ruas-ruas jalan utama. 

 
Tampilan menu V/C pada ruas-ruas jalan utama : 
 

 
Gbr. 37. Menu V/C pada ruas-ruas jalan utama. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
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Gbr. 38. Menu tambah data V/C pada ruas-ruas jalan utama. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, panjang jalan, nama ruas jalan, status jalan, volume 
jalan, kapasitas jalan, V/C ratio dan sumber data. 

 
 

1.3.3. Menu Total Biaya Transportasi. 
 
Menu ini menampilkan besar biaya transportasi yang dikeluarkan untuk berbagai moda 
angkutan. Informasi yang ditampilkan : tahun, moda angkutan, jumlah biaya dan jumlah 
pengeluaran rumah tangga untuk transportasi. 
 
Untuk mengakses menu total biaya transportasi : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu lalu lintas jalam. 
3. Klik menu total biaya transportasi. 

 
Tampilan menu total biaya transportasi : 
 

 
Gbr. 39. Menu total biaya transportasi. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
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Gbr. 40. Menu tambah data total biaya transportasi. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, pilih moda angkutan, isi jumlah biaya setiap bulan, isi 
persentase pengeluaran untuk transportasi dan isi sumber data. 
 
 
1.4. Modul Angkutan Perkotaan. 
 
Modul angkutan perkotaan terdiri dari : 

1. Modul penyediaan jaringan pelayanan angkutan jalan. 
2. Modul kinerja pelayanan angkutan jalan. 
3. Modul total biaya transportasi pengguna angkutan umum. 

 
 
1.4.1. Modul Penyediaan Jaringan Pelayanan Angkutan Jalan. 
 
Modul penyediaan jaringan pelayanan angkutan jalan terdiri dari : 

1. Menu panjang jalan yang dilayani trayek. 
2. Menu penyediaan terminal penumpang. 

 
 
1.4.1.1. Menu Panjang Jalan Yang Dilayani Trayek. 
 
Menu ini menampilkan informasi panjang jalan yang dilayani trayek angkutan umum. 
Informasi yang ditampilkan : tahun, kode trayek, asal – tujuan trayek dan panjang trayek. 
 
Untuk mengakses menu panjang jalan yang dilayani trayek : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu angkutan perkotaan. 
3. Klik menu penyediaan jaringan pelayanan angkutan jalan. 
4. Klik menu panjang jalan yang dijalani trayek. 

 
Tampilan menu panjang jalan yang dilayani trayek : 
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Gbr. 41. Menu panjang jalan yang dilayani trayek. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 42. Menu tambah data panjang jalan yang dilayani trayek. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, isi kode trayek, isi nama ruas jalan, isi panjang jalan, isi 
asal dan tujuan trayek, isi jam operasi, isi jumlah armada beroperasi, isi jumlah izin, pilih 
jenis kendaraan, isi keterangan dan upload peta. 
 
 
1.4.1.2. Menu Penyediaan Terminal Penumpang. 
 
Menu ini menampilkan informasi terminal penumpang (nama, lokasi dan instansi 
pengelola). Informasi yang ditampilkan : tahun, kode terminal, nama terminal, lokasi 
terminal dan instansi pengelola. 
 
Untuk mengakses menu penyediaan terminal penumpang : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu angkutan perkotaan. 
3. Klik menu penyediaan jaringan pelayanan angkutan jalan. 
4. Klik menu penyediaan terminal penumpang. 

 
Tampilan menu penyediaan terminal penumpang : 
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Gbr. 43. Menu penyediaan terminal penumpang. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 44. Menu tambah data penyediaan terminal penumpang. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, kode terminal, nama terminal, tipe terminal, lokasi 
terminal, alamat terminal, nomor telepon, pilih kecamatan dan kelurahan, luas terminal, 
instansi pengelola, jumlah jalur keberangkatan dan kedatangan, jumlah parkir, pilih tahun 
mulai beroperai dan sumber data. 
 
 
1.4.2. Modul Kinerja Pelayanan Angkutan Jalan. 
 
Modul kinerja pelayanan angkutan jalan terdiri dari : 

1. Menu kemudahan mendapatkan angkutan umum. 
2. Menu kecepatan rata-rata perjalanan dan biaya angkutan umum. 

 
 
1.4.2.1. Menu Kemudahan Mendapatkan Angkutan Umum. 
 
Menu ini menampilkan informasi tentang tingkat kemudahan untuk mendapatkan angkutan 
umum. Informasi yang ditampilkan : tahun, kode trayek, panjang trayek dan jenis angkutan. 
 
Untuk mengakses menu kemudahan mendapatkan angkutan umum : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu angkutan perkotaan. 
3. Klik menu kinerja pelayanan angkutan jalan. 
4. Klik menu kemudahan mendapatkan angkutan umum. 
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Tampilan menu kemudahan mendapatkan angkutan umum : 
 

 
Gbr. 45. Menu kemudahan mendapatkan angkutan umum. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 46. Menu tambah data kemudahan mendapatkan angkutan umum. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, kode trayek, panjang trayek, jumlah tempat duduk, pilih 
jenis angkutan, jumlah armada, rit rata-rata per hari, jam operasi, load faktor jam sibuk, load 
faktor jam tidak sibuk, lama perjalanan per rit jam sibuk, lama perjalanan per irit jam tidak 
sibuk dan sumber data. 
 
 
1.4.2.2. Menu Kecepatan Rata-Rata Perjalanan dan Biaya Angkutan Umum. 
 
Menu ini menampilkan informasi mengenai kecepatan rata-rata perjalanan dan besarnya 
biaya angkutan umum. Informasi yang ditampilkan : tahun, asal dan tujuan perjalanan, 
maksud perjalanan, kecepatan dan biaya. 
 
Untuk mengakses menu kecepatan rata-rata perjalanan dan biaya angkutan umum : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu angkutan perkotaan. 
3. Klik menu kinerja pelayanan angkutan jalan. 
4. Klik menu kecepatan rata-rata perjalanan dan biaya angkutan umum. 

 
Tampilan menu kecepatan rata-rata perjalanan dan biaya angkutan umum : 
 



Petunjuk Pengoperasian  Aplikasi Profil Transportasi Perkotaan 
 

 
26 

 
Gbr. 47. Menu kecepatan rata-rata perjalanan dan biaya angkutan umum. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 48. Menu tambah data kecepatan rata-rata perjalanan dan biaya angkutan umum. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, pilih asal dan tujuan perjalanan, jarak tempuh, waktu 
tempuh, kecepatan, biaya dan jumlah berganti moda. 
 
 
1.4.3. Menu Total Biaya Transportasi Pengguna Angkutan Umum. 
 
Menu ini menampilkan besarnya biaya yang dikeluarkan untuk transportasi dengan 
menggunakan angkutan umum. Informasi yang ditampilkan : tahun, moda angkutan, jumlah 
pengeluaran transportasi dan jumlah pengeluaran rumah tangga untuk transportasi. 
 
Untuk mengakses menu total biaya transportasi pengguna angkutan umum : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu angkutan perkotaan. 
3. Klik menu total biaya transportasi pengguna angkutan umum. 

 
Tampilan menu total biaya transportasi pengguna angkutan umum : 
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Gbr. 49. Menu total biaya transportasi pengguna angkutan umum. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 50. Menu tambah data total biaya transportasi pengguna angkutan umum. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, pilih moda angkutan, jumlah pengeluaran, persentase 
pengeluaran untuk transportasi dan sumber data. 
 
 
1.5. Modul Dampak Lingkungan. 
 
Modul dampak lingkungan terdiri dari : 

1. Modul konsumsi BBM. 
2. Modul emisi gas buang. 

 
 
1.5.1. Menu Konsumsi BBM. 
 
Menui ini menampilkan informasi tentang jumlah konsumsi bahan bakar minyak (BBM) 
berbagai moda angkutan. Informasi yang ditampilkan : tahun, jenis kendaraan, konsumsi 
BBM, jumlah kendaraan dan total konsumsi BBM. 
 
Untuk mengakses menu konsumsi BBM : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu dampak lingkungan. 
3. Klik menu konsumsi BBM. 

 
Tampilan menu konsumsi BBM : 
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Gbr. 51. Menu konsumsi BBM. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 52. Menu tambah data konsumsi BBM. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, pilih jenis kendaraan, konsumsi BBM, jumlah kendaraan 
dan total konsumsi BBM. 
 
 
1.5.2. Modul Emisi Gas Buang. 
 
Modul emisi gas buang terdiri dari : 

1. Menu bengkel uji emisi. 
2. Menu jumlah emisi gas buang. 

 
 
1.5.2.1. Menu Bengkel Uji Emisi. 
 
Menu ini menampilkan daftar bengkel yang bisa digunakan untuk uji emisi. Informasi yang 
ditampilkan : tahun, nama bengkel, lokasi bengkel, tipe bengkel dan jam beroperasi. 
 
Untuk mengakses menu bengkel uji emisi : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu dampak lingkungan. 
3. Klik menu emisi gas buang. 
4. Klik menu bengkel uji emisi. 
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Tampilan menu bengkel uji emisi : 
 

 
Gbr. 53. Menu bengkel uji emisi. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 54. Menu tambah data bengkel uji emisi. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, nama bengkel, alamat bengkel, pilih lokasi, pilih status 
izin, nomor izin, masa berlaku izin, jenis bengkel, pilih jenis pengujian, jumlah kendaraan 
yang dilayani, jam beroperasi, fasilitas yang tersedia dan sumber data. 
 
 
1.5.2.2. Menu Jumlah Emisi Gas Buang. 
 
Menu ini menampilkan informasi tentang kadar emisi gas buang.  Informasi yang 
ditampilkan : tahun, jenis bahan, jumlah kadar dan sumber data. 
 
Untuk mengakses menu jumlah emisi gas buang : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu dampak lingkungan. 
3. Klik menu emisi gas buang. 
4. Klik menu jumlah emisi gas buang. 

 
Tampilan menu jumlah emisi gas buang : 
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Gbr. 55. Menu jumlah emisi gas buang. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 56. Menu tambah data jumlah emisi gas buang. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, pilih jenis bahan kensentrat, jumlah kadar dan sumber 
data. 
 
 
1.6. Modul Pelayanan. 
 
Modul pelayanan terdiri dari : 

1. Menu pelayanan unit. 
 
 
1.6.1. Menu Pelayanan Unit. 
 
Menu ini menampilkan informasi tentang lokasi-lokasi unit pelayanan dan waktu 
operasinya. Informasi yang ditampilkan : tahun, lokasi pelayanan, unit pelayanan dan waktu 
operasi. 
 
Untuk mengakses menu pelayanan unit : 

1. Klik menu data tabel. 
2. Klik menu pelayanan. 
3. Klik menu pelayanan unit. 

 
Tampilan menu pelayanan unit : 
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Gbr. 57. Menu pelayanan unit. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 

 

 
Gbr. 58. Menu tambah data pelayanan unit.. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, pilih lokasi pelayanan, pilih nama unit pelayanan, jumlah 
yang dilayani, lama pelayanan, SK tarif, jumlah loket, jumlah petugas, pilih sistem 
komputerisasi, pilih sertifikat ISO dan sumber data, 
 
 
2. Modul Data Peta. 
 
Modul data peta menampilkan data transportasi perkotaan dalam bentuk peta.Modul ini 
terdiri dari : 

1. Modul peta sistem kegiatan. 
2. Modul peta jaringan jalan (SIG). 
3. Modul peta jaringan angkutan perkotaan (SIG). 

 
Modul data peta dapat diakses dengan cara mengklik menu data peta pada halaman 
utama, Tampilan modul data tabel : 
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Gbr. 59. Menu data peta. 

 
Fasilitas yang terdapat pada modul ini : 

1. Tombol edit, digunakan untuk merubah/mengedit data yang harus diperbaiki. 
2. Tombol hapus, digunakan untuk menghapus data. 
3. Tombol tambah, digunakan untuk menambah data baru. 
4. Tombol refresh, digunakan untuk mengembalikan data ke keadaan sebelum 

perubahan, misalnya karena ada kesalahan dalam penambahan data baru. 
5. Tombol batal, digunakan untuk membatalkan perintah sebelumnya. Misalnya kita 

akan menambah data,  tetapi karena suatu hal, penambahan ini tidak jadi, maka 
digunakan tombol batal. 

6. Tombol simpan, digunakan untuk menyimpan perubahan/penambahan data. 
 
 
2.1. Modul Peta Sistem Kegiatan. 
 
Modul peta sistem kegiatan terdiri dari : 

1. Menu peta lokasi kota. 
2. Menu peta peruntukan lahan. 
3. Menu peta rencana tata ruang. 

 
 
2.1.1. Menu Peta Lokasi Kota. 
 
Menu ini menampilkan peta lokasi kota setiap tahun. 
 
Untuk mengakses menu peta lokasi kota : 

1. Klik menu data peta. 
2. Klik menu peta sistem kegiatan. 
3. Klik menu peta lokasi kota. 

 
Tampilan menu peta lokasi kota : 
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Gbr. 60. Menu peta lokasi kota. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 61. Menu tambah data peta lokasi kota. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun dan upload peta. 
 
 
2.1.2. Menu Peta Peruntukan Lahan. 
 
Menu ini menampilkan peta peruntukan lahan suatu kota setiap tahun. 
 
Untuk mengakses menu peta peruntukan lahan : 

1. Klik menu data peta. 
2. Klik menu peta sistem kegiatan. 
3. Klik menu peta peruntukan lahan. 

 
Tampilan menu peta peruntukan lahan : 
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Gbr. 62. Menu peta peruntukan lahan. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 
 

 
Gbr. 63. Menu tambah data peta peruntukan lahan. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun dan upload peta. 

 
 

2.1.3. Menu Peta Rencana Tata Ruang. 
 
Menu ini menampilkan peta rencana tata ruang suatu kota setiap tahun. 
 
Untuk mengakses menu peta rencana tata ruang : 

1. Klik menu data peta. 
2. Klik menu peta sistem kegiatan. 
3. Klik menu peta rencana tata ruang. 

 
Tampilan menu peta rencana tata ruang : 
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Gbr. 64. Menu peta rencana tata ruang. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 

 

 
Gbr. 65. Menu tambah data peta rencana tata ruang. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun dan upload peta. 

 
 

2.2. Modul Peta Jaringan Jalan (SIG). 
 
Modul peta jaringan jalan (SIG) terdiri dari : 

1. Menu peta jaringan jalan. 
2. Menu APILL. 
3. Menu kinerja jaringan jalan. 

 
 
2.2.1. Menu Peta Jaringan Jalan. 
 
Menu ini menampilkan peta jaringan jalan suatu kota setiap tahun. 
 
Untuk mengakses menu peta jaringan jalan : 

1. Klik menu data peta. 
2. Klik menu peta jaringan jalan (SIG). 
3. Klik menu peta jaringan jalan. 

 
Tampilan menu peta jaringan jalan : 
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Gbr. 66. Menu peta jaringan jalan. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 67. Menu tambah data peta jaringan jalan. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, upload peta dan keterangan. 

 
 

2.2.2. Menu APILL. 
 
Menu ini menampilkan peta APILL suatu kota setiap tahun. 
 
Untuk mengakses menu APILL : 

1. Klik menu data peta. 
2. Klik menu peta jaringan jalan (SIG). 
3. Klik menu APILL. 

 
Tampilan menu APILL : 
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Gbr. 68. Menu APILL. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 

 

 
Gbr. 69. Menu tambah data APILL. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, upload peta dan keterangan. 
 
 
2.2.3. Menu Peta Kinerja Jaringan Jalan. 
 
Menu ini menampilkan peta kinerja jaringan jalan suatu kota setiap tahun. 
 
Untuk mengakses menu peta kinerja jaringan jalan : 

1. Klik menu data peta. 
2. Klik menu peta jaringan jalan (SIG). 
3. Klik menu peta kinerja jaringan jalan. 

 
Tampilan menu peta kinerja jaringan jalan : 
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Gbr. 70. Menu peta kinerja jaringan jalan. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 71. Menu tambah data peta kinerja jaringan jalan. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahin, upload peta dan keterangan. 
 
 
2.3. Modul Peta Jaringan Angkutan Perkotaan. 
 
Modul peta jaringan angkutan perkotaan terdiri dari : 

1. Menu peta jaringan trayek angkutan jalan. 
2. Menu peta lokasi terminal dan halte. 

 
 
2.3.1. Menu Peta Jaringan Trayek Angkutan Jalan. 
 
Menu ini menampilkan peta jaringan trayek angkutan jalan suatu kota setiap tahun. 
 
Untuk mengakses menu peta jaringan trayek angkutan jalan : 

1. Klik menu data peta. 
2. Klik menu peta jaringan angkutan perkotaan. 
3. Klik menu peta jaringan trayek angkutan jalan. 

 
Tampilan menu peta jaringan trayek angkutan jalan : 
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Gbr. 72. Menu peta jaringan trayek angkutan jalan. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 73. Menu tambah data peta jaringan trayek angkutan jalan. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, upload peta dan keterangan. 
 
 
2.3.2. Menu Peta Lokasi Terminal dan Halte. 
 
Menu ini menampilkan peta lokasi terminal dan halte suatu kota setiap tahun. 
 
Untuk mengakses menu peta lokasi terminal dan halte : 

1. Klik menu data peta. 
2. Klik menu peta jaringan angkutan perkotaan. 
3. Klik menu peta lokasi terminal dan halte. 

 
Tampilan menu peta lokasi terminal dan halte : 
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Gbr. 74. Menu peta lokasi terminal dan halte. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol edit, tombol hapus, tombol simpan, tombol 
refresh dan kolom pencarian data berdasarkan tahun. Untuk menambah data baru, klik 
tombol tambah, sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 75. Menu tambah data peta lokasi terminal dan halte. 

 
Data yang dientrikan : pilih tahun, upload peta dan keterangan. 
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3. Modul Eksekutif 
 

Modul eksekutif digunakan khusus untuk menampilkan berbagai macam laporan, tidak bisa 
digunakan untuk entri data. Sehingga modul ini diperuntukan untuk para pejabat/eksekutif. 
 
Modul ini dapat diakses dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Klik ikon internet explorer. 
2. Isi kolom address dengan alamat/address aplikasi profil transportasi perkotaan 

modul eksekutif. 
3. Klik tombol enter. 

Selanjutnya akan muncul menu login berikut ini : 
 

 
Gbr. 76. Menu login eksekutif. 

 
Agar pengguna dapat menjalankan aplikasi : 

1. Isi user name. 
2. Isi password. 
3. Klik tombol enter. 

User name dan password harus sesuai dengan yang ada dalam daftar yang dibuat oleh 
administrator aplikasi. Bila user name dan passwordnya benar akan muncul menu halaman 
utama : 
 
 

 
Gbr. 77. Menu halaman utama pengguna eksekutif. 

 
Modul Eksekutif ini terdiri dari : 

1. Laporan pendanaan untuk sektor transportasi. 
2. Laporan panjang jalan perkotaan. 
3. Laporan kemantapan jalan perkotaan. 
4. Laporan kapasitas angkutan umum. 
5. Laporan kecepatan rata-rata kendaraan pribadi. 
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6. Laporan kecapatan rata-rata angkutan umum. 
7. Laporan V/C ruas-ruas jalan utama. 
8. Laporan index aksebilitas jalan. 
9. Laporan index mobilitas jalan. 
10. Laporan index biaya perjalanan kendaraan umum. 
11. Laporan pengeluaran RT untuk transportasi. 
12. Laporan PDRB perkapita. 

 
Fasilitas yang terdapat pada modul ini :  

1. Tombol print, digunakan untuk mencetak laporan. 
2. Tombol grafik, digunakan untuk mengubah laporan ke bentuk grafik. 
3. Tombol pdf, digunakan untuk mengubah laporan ke dalam format pdf. 
4. Tombol refresh, digunakan untuk mengembalikan data ke keadaan sebelum 

perubahan, misalnya karena ada kesalahan dalam penambahan data baru. 
 
 
3.1. Laporan Pendanaan Sektor Transportasi. 
 
Laporan ini berisi alokasi anggaran sektor transportasi yang diklasifikasikan berdasarkan 
peruntukannya. Laporan ditampilkan per tahun anggaran. Informasi yang ditampilkan 
adalah : kategori proyek (fisik dan non fisik), jenis peruntukan alokasi anggaran, nilai 
anggaran setiap peruntukan, jumlah anggaran sektor transportasi dan persentasenya 
terhadap APBD. 
 
Untuk mengakses laporan pendanaan sektor transportasi : 

1. Klik menu laporan. 
2. Klik menu pendanaan sektor transportasi. 
3. Pilih nama kota/kabupaten. 
4. Pilih tahun. 
5. Pilih kategori (fisik atau non fisik). 

 
Selanjutnya akan muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 78. Laporan pendanaan sektor transportasi. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol print, tombol grafik, tombol pdf dan tombol 
refresh. 
 
 
3.2. Laporan Panjang Jalan Perkotaan. 
 
Laporan ini berisi informasi panjang jalan perkotaan. Laporan ditampilkan per tahun 
anggaran dan status jalan (jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten dan jalan kota). 
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Informasi yang ditampilkan adalah : nama jalan, panjang jalan, kilometer awal dan kilometer 
akhir. 
 
Untuk mengakses laporan panjang jalan perkotaan : 

1. Klik menu laporan. 
2. Klik menu panjang jalan perkotaan. 
3. Pilih nama kota. 
4. Pilih tahun. 
5. Pilih status jalan (nasional, propinsi kota atau kabupaten). 

 
Selanjutnya akan muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 79. Laporan panjang jalan perkotaan. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol print, tombol grafik, tombol pdf dan tombol 
refresh. 

 
 

3.3. Laporan Kemantapan Jalan Perkotaan. 
 
Laporan ini berisi kondisi jalan perkotaan. Laporan ditampilkan per tahun anggaran, status 
jalan (jalan nasional, jalan propinsi, jalan kabupaten dan jalan kota) dan kondisi jalan (baik, 
sedang dan rusak). Informasi yang ditampilkan adalah : nama jalan, kondisi jalan, kapasitas 
jalan dan persentase dari kondisi tersebut terhadap keseluruhan jalan.. 
 
Untuk mengakses laporan kemantapan jalan perkotaan : 

1. Klik menu laporan. 
2. Klik menu kemantapan jalan perkotaan. 
3. Pilih nama kota. 
4. Pilih tahun. 
5. Pilih status jalan (nasional, propinsi, kota atau kabupaten). 
6. Pilih kondisi jalan (baik, sedang atau rusak). 

 
Selanjutnya akan muncul tampilan : 
 



Petunjuk Pengoperasian  Aplikasi Profil Transportasi Perkotaan 
 

 
44 

 
Gbr. 80. Laporan kemantapan jalan perkotaan. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol print, tombol grafik, tombol pdf dan tombol 
refresh. 

 
 

3.4. Laporan Kapasitas Angkutan Umum. 
 
Laporan ini berisi informasi tentang kapasitas angkutan umum yang beroperasi. Laporan 
ditampilkan per tahun anggaran dan jenis angkutan (bus besar, bus sedang, bus kecil, 
mobil penumpang umum, sepeda motor, mobil barang dan kendaraan roda tiga). Informasi 
yang ditampilkan adalah : kode trayek, jumlah tempat duduk, jumlah armada dan rata-rata 
rit per hari. 
 
Untuk mengakses laporan kapasitas angkutan umum : 

1. Klik menu laporan. 
2. Klik menu kapasitas angkutan umum. 
3. Pilih nama kota. 
4. Pilih tahun. 
5. Pilih jenis angkutan (bus besar, bus sedang, bus kecil atau angkot). 

 
Selanjutnya akan muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 81. Laporan kapasitas angkutan umum. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol print, tombol grafik, tombol pdf dan tombol 
refresh. 
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3.5. Laporan Kecepatan Rata-Rata Kendaraan Pribadi. 
 
Laporan ini berisi informasi tentang kecepatan rata-rata kendaraan pribadi yang melintas di 
suatu ruas jalan. Laporan ditampilkan per tahun anggaran. Informasi yang ditampilkan 
adalah : nama ruas jalan, jarak tempuh, waktu tempuh dan kecepatan rata-rata. 
 
Untuk mengakses laporan kecepatan rata-rata kendaraan pribadi : 

1. Klik menu laporan. 
2. Klik menu kecepatan rata-rata kendaraan pribadi. 
3. Pilih nama kota. 
4. Pilih tahun. 

 
Selanjutnya akan muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 82. Laporan kecepatan rata-rata kendaraan pribadi. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol print, tombol grafik, tombol pdf dan tombol 
refresh. 

 
 

3.6. Kecepatan Rata-Rata Angkutan Umum. 
 
Laporan ini berisi informasi tentang kecepatan rata-rata angkutan umum yang melintas di 
suatu ruas jalan. Laporan ditampilkan per tahun anggaran. Informasi yang ditampilkan 
adalah : asal dan tujuan angkutan umum, maksud perjalanan dan kecepatan rata-rata. 
 
Untuk mengakses laporan kecepatan rata-rata angkutan umum : 

1. Klik menu laporan. 
2. Klik menu kecepatan rata-rata angkutan umum. 
3. Pilih nama kota. 
4. Pilih tahun. 

 
Sehingga muncul tampilan : 
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Gbr. 83. Laporan kecepatan rata-rata angkutan umum. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol print, tombol grafik, tombol pdf dan tombol 
refresh. 

 
 

3.7. Laporan V/C Ruas Jalan Utama. 
 
Laporan ini berisi informasi tentang rasio antara volume dan kapasitas ruas jalan utama. 
Laporan ditampilkan per tahun anggaran. Informasi yang ditampilkan adalah : panjang 
jalan, nama ruas jalan, volume jalan, kapasitas jalan dan nilai V/C rationya. 
 
Untuk mengakses laporan V/C ruas-ruas jalan utama : 

1. Klik menu laporan. 
2. Klik menu V/C ruas jalan utama. 
3. Pilih nama kota. 
4. Pilih tahun. 

 
Sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 84. Laporan v/c ruas-ruas jalan utama. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol print, tombol grafik, tombol pdf dan tombol 
refresh. 

 
 

3.8. Laporan Index Aksebilitas Jalan. 
 
Laporan ini berisi informasi tentang index aksebilitas jalan, yang menggambarkan 
perbandingan antara volume lalu lintas dan kapasilas jalan. Laporan ditampilkan per tahun 
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anggaran. Informasi yang ditampilkan adalah : panjang jalan, nama ruas jalan, status jalan 
dan nilai V/C rationya. 
 
Untuk mengakses laporan index aksebilitas jalan : 

1. Klik menu laporan. 
2. Klik menu index aksebilitas jalan. 
3. Pilih nama kota. 
4. Pilih tahun. 

 
Sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 85. Laporan index aksebilitas jalan. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol print, tombol pdf dan tombol refresh. 
 
 
3.9. Laporan Index Mobilitas Jalan. 
 
Laporan ini berisi informasi tentang index mobilitas jalan, yang menggambarkan kecepatan 
arus lalu lintas di suatu ruas jalan. Laporan ditampilkan per tahun anggaran. Informasi yang 
ditampilkan adalah : nama ruas jalan, jarak tempuh, waktu tempuh, kecepatan rata-rata, 
jumlah perjalanan dan sumber data. 
 
Untuk mengakses laporan index mobilitas jalan : 

1. Klik menu laporan. 
2. Klik menu index mobilitas jalan. 
3. Pilih nama kota. 
4. Pilih tahun. 

 
Sehingga muncul tampilan : 

 
Gbr. 86. Laporan index mobilitas jalan. 
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Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol print, tombol pdf dan tombol refresh. 
 
 
3.10. Laporan Index Biaya Perjalanan Kendaraan. 
 
Laporan ini berisi informasi tentang index biaya perjalanan kendaraan, yang 
menggambarkan besar biaya yang dibutuhkan untuk perlanan dari suatu tempat ke tempat 
lain dan berapa banyak terjadi pergantian moda angkutan. Laporan ditampilkan per tahun 
anggaran. Informasi yang ditampilkan adalah : lokasi asal, lokasi tujuan, jarak, waktu, biaya 
dan jumlah pergantian moda. 
 
Untuk mengakses laporan index biaya perjalanan kendaraan : 

1. Klik menu laporan. 
2. Klik menu index biaya perjalanan kendaraan. 
3. Pilih nama kota. 
4. Pilih tahun. 

 
Sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 87. Laporan index biaya perjalanan kendaraan. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol print, tombol pdf dan tombol refresh. 
 
 
3.11. Laporan Pengeluaran RT Untuk Transportasi. 
 
Laporan ini berisi informasi tentang besarnya pengeluaran RT untuk kebutuhan 
transportasi. Laporan ditampilkan per tahun anggaran. Informasi yang ditampilkan adalah : 
moda angkutan, jumlah pengeluaran per bulan dan persentasenya. 
 
Untuk mengakses laporan pengeluaran RT untuk transportasi : 

1. Klik menu laporan. 
2. Klik menu pengeluaran RT untuk transportasi. 
3. Pilih nama kota. 
4. Pilih tahun. 

 
Sehingga muncul tampilan : 
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Gbr. 88. Laporan pengeluaran RT untuk transportasi. 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol print, tombol grafik, tombol pdf dan tombol 
refresh. 

 
 

3.12. Laporan PDRB Perkapita. 
 
Laporan ini berisi informasi tentang PDRB suatu wilayah berdasarkan sektor ekonomi. 
Laporan ditampilkan per tahun anggaran. Informasi yang ditampilkan adalah : nama kota 
dan PDRB masing-masing sektor ekonomi (pertanian, pertambangan, industri migas, 
industri non migas, industri pengolahan, bangunan, perdagangan, angkutan dan 
keuangan). 
 
Untuk mengakses laporan PDRB perkapita : 

1. Klik menu laporan. 
2. Klik menu PDRB perkapita. 
3. Pilih tahun. 

 
Sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 89. Laporan PDRB perkapita 

 
Fasilitas yang ada pada menu ini : tombol print, tombol grafik, tombol pdf dan tombol 
refresh. 
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4. Modul Admin. 
 
Modul admin digunakan khusus untuk mengelola database aplikasi, tidak bisa digunakan 
untuk entri data ataupun melihat laporan. Sehingga modul ini diperuntukan hanya untuk 
para administrator sistem aplikasi. 
 
Modul ini dapat diakses dengan prosedur sebagai berikut : 

1. Klik ikon internet explorer. 
2. Isi kolom address dengan alamat/address aplikasi profil transportasi perkotaan. 
3. Klik tombol enter. 

 
Selanjutnya akan muncul menu login berikut ini : 

 

 
Gbr. 90. Menu login administrator. 

 
Agar pengguna dapat menjalankan aplikasi : 

1. Isi user name. 
2. Isi password. 
3. Klik tombol enter. 

User name dan password harus sesuai dengan yang ada dalam daftar yang dibuat oleh 
administrator aplikasi. Bila user name dan passwordnya benar akan muncul menu halaman 
utama : 
 
 

 
Gbr. 91. Menu halaman utama pengguna administrator. 

 
Aplikasi untuk modul administrator ini terdiri dari : 

1. Modul Data Master. 
2. Modul Setting Aplikasi. 
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4.1. Modul Data Master. 
 
Modul data master ini digunakan administrator untuk mengelola semua data yang ada 
dalam database aplikasi profil transportasi perkotaan. Modul ini terdiri dari : 

1. Modul data master organisasi. 
2. Modul data master wilayah. 
3. Modul data master lalu lintas jalan. 

 
 
4.1.1. Modul Data Master Organisasi.  
 
Modul data master organisasi digunakan untuk mengelola data yang berkaitan dengan 
organisasi dinas perhubungan di suatu kota. Modul ini terdiri dari : 

1. Modul data master jabatan. 
2. Modul data master pangkat/golongan. 
3. Modul data master pendidikan. 
4. Modul data master status. 

 
Untuk mengakses modul data master organisasi : 

1. Klik modul data master. 
2. Klik modul organisasi. 
3.   Klik salah satu modul yang tersedia (jabatan, pangkat/golongan, pendidikan dan 

status). 
 
Sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 92. Modul data master organisasi. 

 
Bila yang diklik : 

1. Menu jabatan, akan muncul daftar jabatan yang tersedia : kepala dinas, kepala 
bagian tata usaha, kepala bagian teknik dan sarana, dan seterusnya. 

2. Menu pangkat/golongan, akan muncul daftar pangkat/golongan yang tersedia : IV/a, 
IV/b, IV/c, dan seterusnya. 

3. Menu pendidikan, akan muncul daftar jenjang pendidikan yang tersedia : S1, S2, 
S3, dan seterusnya. 

4. Menu status, akan muncul daftar status pegawai yang tersedia : tetap, honorer, 
calon PNS, dan seterusnya. 

 
Fasilitas yang terdapat pada modul ini : 

1. Tombol tambah, digunakan untuk menambah data baru. 
2. Tombol edit, digunakan untuk mengubah data yang sudah tersedia. 
3. Tombol hapus, digunakan untuk menghapus data. 
4. Tombol refresh, digunakan untuk mengembalikan data ke keadaan awal. 
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5. Tombol simpan, digunakan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. 
6. Tombo; batal, digunakan untuk membatalkan perubahan yang dilakukan. 
7. Kolom pencarian data berdasarkan field tertentu. 

 
 
4.1.2. Modul Data Master Wilayah. 
 
Modul data master wilayah digunakan untuk mengelola data yang berkaitan profil wilayah 
suatu kota. Modul ini terdiri dari : 

1. Modul data master tofografi. 
2. Modul data master propinsi. 
3. Modul data master kota. 
4. Modul data master kecamatan. 
5. Modul data master kelurahan. 
6. Modul data master fungsi kota. 
7. Modul data master lokasi pelayanan. 

 
Untuk mengakses modul data master wilayah : 

1. Klik modul data master. 
2. Klik modul wilayah. 
3.   Klik salah satu modul yang tersedia (topografi, propinsi, kota, kecamatan, kelurahan, 

fungsi kota dan lokasi pelayanan). 
 
Sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 93. Modul data master wilayah. 

 
Bila yang diklik : 

1. Menu topografi, akan muncul daftar topografi yang tersedia : darat, perairan, 
berbukit, dan seterusnya. 

2. Menu propinsi, akan muncul daftar propinsi yang tersedia : jawa barat, sumatera 
barat, kalimantan tengah, dan seterusnya. 

3. Menu kota, akan muncul daftar kota yang tersedia : Bandung, Cirebon, Tegal, dan 
seterusnya. 

4. Menu kecamatan, akan muncul daftar kecamatan yang tersedia : citamiang, lembur 
situ, gunung puyuh, dan seterusnya. 

5. Menu kelurahan, akan muncul daftar kelurahan yang tersedia : cibeureum hilir, 
subang jaya, sukarasa, dan seterusnya. 

6. Menu fungsi kota, akan muncul daftar fungsi kota yang tersedia : kota pendidikan, 
kota perdagangan, dan seterusnya. 

7. Menu lokasi pelayanan, akan muncul daftar lokasi pelayanan yang tersedia : di 
gedung A, di jalan B, dan seterusnya. 
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Fasilitas yang terdapat pada modul ini : 
1. Tombol tambah, digunakan untuk menambah data baru. 
2. Tombol edit, digunakan untuk mengubah data yang sudah tersedia. 
3. Tombol hapus, digunakan untuk menghapus data. 
4. Tombol refresh, digunakan untuk mengembalikan data ke keadaan awal. 
5. Tombol simpan, digunakan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. 
6. Tombo; batal, digunakan untuk membatalkan perubahan yang dilakukan. 
7. Kolom pencarian data berdasarkan field tertentu. 

 
 
4.1.3. Modul Data Master Lalu Lintas Jalan. 
 
Modul data master lalu lintas jalan digunakan untuk mengelola data yang berkaitan profil 
lalu lintas jalan suatu kota. Modul ini terdiri dari : 

1. Modul data master jenis kota. 
2. Modul data master jenis pengujian. 
3. Modul data master jenis kendaraan. 
4. Modul data master status izin. 
5. Modul data master maksud perjalanan. 
6. Modul data master jenis okupansi 
7. Modul data master unit pelayanan. 
8. Modul data master kondisi jalan. 
9. Modul data master status jalan. 
10. Modul data master kelas jalan. 

 
Untuk mengakses modul data master wilayah : 

1. Klik modul data master. 
2. Klik modul lalu lintas jalan. 
3.  Klik salah satu modul yang tersedia (jenis kota, jenis pengujian, jenis kendaraan, 

status izin, maksud perjalanan, jenis okupansi, unit pelayanan, kondisi jalan, status 
jalan dan kelas jalan). 

 
Sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 94. Modul data master lalu lintas jalan. 

 
Bila yang diklik : 

1. Menu jenis kota, akan muncul daftar jenis kota yang tersedia : kota metropolitan, 
kota besar, kota sedang dan kota kecil. 

2. Menu jenis pengujian, akan muncul daftar jenis pengujian yang tersedia : uji emisi, 
perawatan dan semua jenis pengujian. 

3. Menu jenis kendaraan, akan muncul daftar jenis kendaraan yang tersedia : bus 
besar, bus sedang, bus kecil, dan seterusnya. 
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4. Menu status izin, akan muncul daftar status izin yang tersedia : dicabut, yang 
menyediakan, dan seterusnya. 

5. Menu maksud perjalanan, akan muncul daftar maksud perjalanan yang tersedia : 
sekolah, bekerja, belanja, dan seterusnya. 

6. Menu jenis okupansi, akan muncul daftar jenis okupansi yang tersedia : okupansi A, 
okupansi B, dan seterusnya. 

7. Menu unit pelayanan, akan muncul daftar unit pelayanan yang tersedia : samsat, 
DPK, perijinan angkutan, dan seterusnya. 

8. Menu kondisi jalan, akan muncul daftar kondisi jalan yang tersedia : baik, sedang 
dan rusak. 

9. Menu status jalan, akan muncul daftar status jalan yang tersedia : nasional, propinsi, 
kota dan kabupaten. 

10. Menu kelas jalan, akan muncul daftar kelas jalan yang tersedia : kelas A, kelas B 
dan kelas C. 

 
Fasilitas yang terdapat pada modul ini : 

1. Tombol tambah, digunakan untuk menambah data baru. 
2. Tombol edit, digunakan untuk mengubah data yang sudah tersedia. 
3. Tombol hapus, digunakan untuk menghapus data. 
4. Tombol refresh, digunakan untuk mengembalikan data ke keadaan awal. 
5. Tombol simpan, digunakan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. 
6. Tombo; batal, digunakan untuk membatalkan perubahan yang dilakukan. 
7. Kolom pencarian data berdasarkan field tertentu. 

 
 
4.2. Modul Setting Aplikasi. 
 
Modul setting aplikasi digunakan administrator untuk mengelola semua pengguna aplikasi 
profil transportasi perkotaan. Modul ini terdiri dari : 

1. Modul manajemen user. 
2. Modul forum. 

 
 
4.2.1. Modul Manajemen User. 
 
Modul manajemen user digunakan untuk mengelola data yang berkaitan dengan pengguna 
aplikasi. Modul ini terdiri dari : 

1. Modul daftar group. 
2. Modul daftar user. 
3. Modul setting role menu 

 
Untuk mengakses modul manajemen user : 

1. Klik modul setting aplikasi. 
3. Klik modul manajemen user. 
3.   Klik salah satu modul yang tersedia (daftar group, daftar user dan setting role 

menu). 
 
Sehingga muncul tampilan : 
 



Petunjuk Pengoperasian  Aplikasi Profil Transportasi Perkotaan 
 

 
55 

 
Gbr. 95. Modul manajemen user. 

 
Bila yang diklik : 

1. Menu daftar group, akan muncul daftar group yang tersedia : administrator, operator 
dan eksekutif.. 

2. Menu daftar user, akan muncul daftar user yang tersedia : dishub kota sukabumi, 
dishub kota cirebon, dan seterusnya. 

3. Menu setting role menu, akan muncul daftar setting role menu yang tersedia : hak 
akses group administrator, group eksekutif dan group operator dalam menjalankan 
aplikasi. 

 
Fasilitas yang terdapat pada modul ini : 

1. Tombol refresh, digunakan untuk mengembalikan data ke keadaan awal. 
2. Tombol simpan, digunakan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. 

 
 
4.2.2. Modul Forum. 
 
Modul forum digunakan untuk mengelola komunikasi antara pengguna aplikasi dan antara 
pengguna dan administrator aplikasi. Modul ini terdiri dari : 

1. Modul topik. 
2. Modul komentar. 

 
Untuk mengakses modul forum : 

1. Klik modul setting aplikasi. 
2. Klik modul forum. 
3.   Klik salah satu modul yang tersedia (topik dan komentar). 

 
Sehingga muncul tampilan : 
 

 
Gbr. 96. Modul forum. 
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Bila yang diklik : 

1. Menu topik, akan muncul daftar topik forum yang tersedia. 
2. Menu komentar, akan muncul daftar komentar pengguna aplikasi. 

 
Fasilitas yang terdapat pada modul ini : 

1. Tombol tambah, digunakan untuk menambah data baru. 
2. Tombol edit, digunakan untuk mengubah data yang sudah tersedia. 
3. Tombol hapus, digunakan untuk menghapus data. 
4. Tombol refresh, digunakan untuk mengembalikan data ke keadaan awal. 
5. Tombol simpan, digunakan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. 
6. Tombo; batal, digunakan untuk membatalkan perubahan yang dilakukan. 
7. Kolom pencarian data berdasarkan field tertentu. 
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