2019
Petunjuk Penggunaan
Web Jak-parasport

parasport-disporajakarta.com

I.

PENDAHULUAN

A. Tujuan
Tujuan dari Petunjuk Penggunaan Sistem ini adalah untuk memberikan
informasi dan pedoman bagi Masyarakat dalam melakukan proses
pendaftaran menjadi calon atlit disabilitas, dan tempat dimana
masyarakat bisa mencari tahu lebih dalam mengenai olahraga
disabilitas dan cabang olahraga disabilitas.
B. Ruang Lingkup
Dokumen ini mencakup proses pendaftaran online, persyaratan yang
harus diinput, konten berita, foto, video

dan forum diskusi dalam

sistem.
II.

ALUR PROSES PENGGUNAAN

Dalam

rangka

memasyarakatkan

olahraga

disabilitas

dan

menginformasikan masyarakat mengenai olahraga disabilitas maka
Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta menyediakan website berbasis
informasi dan aplikasi yang dapat diberikan kepada masyarakat di wilayah
Propinsi DKI Jakarta. Adapun untuk mendapatkan informasi dan alur tata
cara pendaftaran menjadi atlit disabilitas maka masyarakat dapat
mengajukan pendaftaran online melalui website ini dengan langkahlangkah sebagai berikut:

1) Tampilan dibawahini adalah form untuk Registrasikan diri untuk
mengakses pada sitem dengan cara mengisikan biodata secara
lengkap sesuai sistem.

2) Tampilan berikut ini adalah halaman login atau halaman masuk pada
sistem yang menjembatani administrator dengan masyarakat umum
dalam website setelah mendaftarkan diri pribadi.

3) Setelah masyarakat / umum mendaftarkan diri dan telah memiliki User
serta password dapat memasuki kedalam sistem untuk berkomunikasi
didalam sistem dengan menggunakan fitu diskusi/forum diskusi yang
telah tersedia.

4) Berikut ini adalah tempat untuk berdiskusi dan menanyakan segala
sesuatu yang berhubungan kepada sistem operasional serta dapat
membuat chenel khusus atau secara group dan spesifikasi.

5) Berikut ini tampilan untuk website pada sisi masyarakat / umum yang
memberikan segala informasi yang telah dishare atau dipublikasikan
oleh bagian admin.

Berikut ini adalah tampilan content berita terkini pada website secara
umum dan dapat diakses oleh siapa saja

6) Berikut ini beberapa konten atau isi yang terdapat pada website secara
umum yang dapat diakses secara umum.

Berikut ini adalah tampilan content foto kegiatan serta video kegiatan
yang diupload media youtube dapat diakses oleh siapa saja secara
umum.

7) Berikut ini adalah dashboard atau menu untuk sisi admin pada sistem
yang akan mengoprasikan serta mengatur website secara keseluruhan,
dan dapat mengatur pada setiap bagian pada website dan internal
sistem.

8) Berikut ini tampilan pada form diskusi pada sisi admin untuk menerima
diskusi secara keseluruhan dan dapat membuat group diskusi secara
spesifik dengan cara berikut ini :
a. Klik tombol pada nomor 1 lalu akan menampilkan kolom yang
terdapat pada nomor 2.
b. Admin dapat mengisikan nama group sesuai yang diinginkan lalu
dapat klik tombol create dibawah penamaan tersebut.

9) Berikut ini adalah tampilan pembuatan berita pada pembuatan konten
atau informasi yang akan ditampilkan pada halaman depan website
dengan cara mengisi segala informasi yang akan ditampilkan.

Berikut ini adalah contoh dalam pengisian informasi yang akan
ditampilkan, untuk field atau kolom yang berwarna ungu tersebut
adalah kolom yang harus diisi dan tidak boleh dikosongkan.

10) Berikut ini adalah tampilan gallery atau gambar pada pembuatan
konten atau informasi yang akan ditampilkan pada halaman depan
website dengan cara mengisi segala informasi yang akan ditampilkan,
untuk field atau kolom yang berwarna ungu tersebut adalah kolom yang
harus diisi dan tidak boleh dikosongkan.

Berikut ini adalah contoh dalam pengisian informasi yang akan
ditampilkan, jika telah selesai mengisikan kolom pada sistem maka klik

tombol simpan serta klik tombol post untuk mempublikasikan pada
sistem.

Berikut ini adalah tampilan setelah klik tombol post dan telah
terpublikasikan pada halaman website. Apabila ingin takeout atau tidak
ingin lagi menampilkan pada website dapat klik tombol set to draft.

11) Berikut ini adalah tampilan Video gallery pada pembuatan konten atau
informasi yang akan ditampilkan pada halaman depan website dengan

cara mengisi segala informasi yang akan ditampilkan, untuk field atau
kolom yang berwarna ungu tersebut adalah kolom yang harus diisi dan
tidak boleh dikosongkan.

Berikut ini adalah contoh dalam pengisian informasi yang akan
ditampilkan, jika telah selesai mengisikan kolom pada sistem maka klik
tombol simpan serta klik tombol post untuk mempublikasikan pada
sistem.

Berikut ini adalah tampilan setelah klik tombol post dan telah
terpublikasikan pada halaman website. Apabila ingin takeout atau tidak
ingin lagi menampilkan pada website dapat klik tombol set to draft.

12) Berikut ini adalah tampilan semua data pada database atlit disabilitas
dan dapat menampilkan foto diri seorang atlit.
Berikut ini tatacara pembuatan database seorang atlit pada sistem
dengan cara klik tombol create :

Berikut ini tampilan untuk mengisikan biodata atlit pada sistem dengan
mengisikan sesuai dengan kolom yang tertera pada sistem. untuk field
atau kolom yang berwarna ungu tersebut adalah kolom yang harus diisi
dan tidak boleh dikosongkan.

Berikut ini adalah contoh dalam pengisian biodata seorang atlit yang
akan dimasukan didalam sistem lalu klik tombol simpan agar sistem
dapat mencatat atlit yang telah diinput oleh admin.

Apabila telah selesai mengisikan biodata dan telah tersimpan maka
akan menampilkan berikut ini. Untuk tahap selanjutnya dapat klik
tombol confirm untuk verifikasi data atlit dan tidak dapat dirubah
kembali.

Berikut ini adalah tampilan setelah melakukan klik tombol confirm dan
terdapat tombol kembali untuk approve dan data telah sesuai.

