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Laman Aplikasi Online SPAB-NTB : 

https://dikbud.ntbprov.go.id/spab/ 
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Halaman Beranda SPAB-NTB 

 

 

Halaman ini merupakan halaman Beranda yang akan manjadi halaman awal dari situs 

SPAB – NTB. Pada halaman ini terdapat beberapa menu dan informasi yang ditampilkan. Berikut 

adalah penjelasan dari halaman ini, yakni : 

1. Menu              digunakan untuk memuat halaman beranda dari situs ini. 

2. Menu          digunakan untuk memuat halaman profil dari situs ini.  

3. Menu         digunakan untuk memuat halaman berita dan artikel  

4. Menu             digunakan untuk memuat halaman peta risiko 

bencana yang ada di situs ini. 

5. Menu        digunakan untuk memuat halaman unduhan terkait informasi 

kebencanaan. 

 

6. Menu               digunakan untuk memberi informasi perihal lokasi 

secretariat bersama SPAB NTB. 
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7. Menu         digunakan untuk menampilkan informasi nomor telepon 

yang bisa dihubungi dan waktu admin dapat menerima telepon. 

8. Menu           digunakan untuk membuka halaman facebook dari SPAB – NTB. 

9. Menu           digunakan untuk membuka halaman kanal youtube dari SPAB – NTB. 

10. Menu           digunakan untuk memuat halaman login yang digunakan untuk melakukan 

login ke halaman admin. 

 

Gambar di atas merupakan tampilan dari halaman beranda yang menampilkan Poster 

Poster Kumpulan Media Komunikasi, Informasi dan Edukasi. 

 

Gambar di atas merupakan tampilan dari halaman beranda yang menampilkan peta titik 

lokasi sekolah sekolah yang ada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. 
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Gambar di atas merupakan tampilan dari halaman beranda yang menampilkan beberapa 

berita dan informasi terbaru perihal Pendidikan Aman Bencana.  
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Halaman Login Admin 

 

Halaman ini digunakan untuk melakukan proses Login/Sign In agar pengguna dapat masuk 

ke halaman Admin. Pada halaman ini pengguna diharuskan untuk mengisi username dan 

password yang tepat agar bisa masuk ke halaman admin. Setelah pengguna memaasukkan 

username dan password dengan benar, lalu pengguna harus mengklik tombol Login. Setelah 

pengguna mengklik tombol Login, maka pengguna akan diarahkan ke halaman dashboard 

admin. Jika username dan password salah, maka akan muncul pemberitahuan jika username 

atau password salah dan pengguna akan diminta untuk memasukkan username dan password 

kembali. 
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Halaman Super Admin 

 

Pada halaman ini, terdapat beberapa menu pada sidebar yakni : 

1. Menu dashboard yang merupakan menu yang jika di klik akan menampilkan halaman 

dashboard. Pada halaman dashboard ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara 

lain : 

a. Presentase dan jumlah sekolah yang telah menggunakan aplikasi. Presentase dan 

jumlah sekolah yang telah menggunakan aplikasi ini akan ditampilkan dengan 

menggunakan grafik lingkaran sebagai berikut. 
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b. Grafik dari total pemberian bantuan ke sekolah sekolah yang ada di Provinsi Nusa 

Tenggara Barat. Grafik tersebut akan menampilkan data pemberian bantuan per bulan 

dalam suatu periode tahun. 

 

c. Grafik dari Sekolah yang Terdampak Bencana di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pada 

grafik ini, akan ditampilkan jumlah total dari sekolah yang terdampak bencana pada 

tahun ini dan tahun lalu. 

 

 

2. Menu Pengguna yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat halaman Pengguna. 

Pada halaman Pengguna ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 
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a. Tabel daftar dari pengguna aplikasi ini. Daftar pengguna aplikasi ini akan ditampilkan 

dalam bentuk tabel. Pada halaman ini juga terdapat tombol  yang dapat digunakan 

untuk menambahkan pengguna dari aplikasi ini. Pada tabel daftar pengguna, terdapat 

juga beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti menghapus data pengguna yang 

dapat dilakukan dengan mengklik tombol  dan juga untuk mengedit data pengguna 

dengan mengklik tombol . Terdapat juga kolom yang 

digunakan untuk melakukan pencarian data dengan mengisikan nama atau username 

dari data pengguna. 

 

b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah penggunayang digunakan untuk membuat akun baru untuk pengguna baru. 

Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi seperti kolom nama 

pengguna baru, kolom username pengguna baru, dan kolom password untuk 

pengguna baru yang akan digunakan oleh pengguna baru untuk melakukan login ke 

aplikasi ini. Pada saat mengisikan passsword, terdapat dua kolom yang harus diisikan 

dengan password yang sama. Setelah mengisi password, pengguna harus memilih 

status dari akun pengguna baru yang akan dibuat. Setelah semua terisi, pengguna lalu 

mengklik tombol  untuk menyimpan data pengguna baru yang dibuat. 
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3. Menu Sekolah yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat halaman Sekolah. 

Pada halaman Sekolah ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 

 

 

a. Tabel Data Sekolah. Pada tabel ini akan ditampilkan NPSN, Nama Sekolah, Jenjang 

Sekolah, Status Sekolah, Alamat Sekolah, dan Nomor Telepon Sekolah. Pada halaman ini 

juga terdapat tombol  yang dapat digunakan untuk menambahkan Data Sekolah 

yang akan didaftarkan pada aplikasi ini. Pada tabel DataSekolah, terdapat juga 

beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti menghapus data Sekolah yang dapat 

dilakukan dengan mengklik tombol  dan juga untuk mengedit data Sekolah dengan 

mengklik tombol . Terdapat juga kolom yang digunakan untuk 

melakukan pencarian data dengan mengisikan data dari Sekolah yang akan dicari. 

 

b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

TambahSekolah yang digunakan untuk menambahkan data sekolah yang belum 
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terdaftar pada aplikasi ini. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi 

seperti kolom NPSN Sekolah, Nama Sekolah, Jenjang Sekolah, Status Sekolah, Nomor 

Telepon Sekolah, Alamat Website Sekolah, Email Sekolah, Nama Kepala Sekolah, Alamat 

Sekolah, Desa Sekolah, Kecamatan Sekolah, Kabupaten/Kota Sekolah dan pengguna 

harus memberikan titik lokasi dari sekolah yang ditambahkan pada tampilan peta yang 

sudah disediakan dengan melakukan klik pada tombol . Pengguna dapat 

melakukan zoom in maupun zoom out pada peta yang disediakan dengan melakukan 

klik pada tombol .Jika pengguna melakukan kesalahan pada pemberian titik lokasi, 

pengguna dapat melakukan penghapusan dengan melakukan klik pada tombol . 

Setelah mengisi Setelah semua terisi, pengguna lalu mengklik tombol  untuk 

menyimpan Data Sekolah baru yang diisi. 
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c. Dengan melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

Fasilitas. Pada halaman ini pengguna dapat menambahkan data fasilitas yang terdapat 

pada sekolah dan melihat data fasilitas yang sudah ada pada sekolah. 

 

Pada halaman fasilitas, terdapat beberapa kolom yang bisa diisi seperti kolom 

Nama Fasilitas dan Nilai dari Fasilitas tersebut. Setelah melakukan pengisian, pengguna 

dapat menyimpannya dengan melakukan klik pada tombol . Lalu pada 

halaman ini juga terdapat sebuah tabel yang akan menampilkan data dari fasilitas 

sekolah tersebut. Pada tabel data fasilitas sekolah, terdapat juga beberapa aksi yang 

dapat dilakukan seperti menghapus data fasilitas sekolah yang dapat dilakukan dengan 

mengklik tombol  dan juga untuk mengedit data fasilitas sekolah dengan mengklik 

tombol . Terdapat juga kolom yang digunakan untuk 

melakukan pencarian data dengan mengisikan data dari fasilitas sekolah yang akan 

dicari. 
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4. Menu Bencana yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat halaman Bencana. 

Pada halaman Bencana ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 

 

a. Tabel Data Bencana. Pada tabel ini akan ditampilkan Nama bencana, Keterangan dari 

bencana, dan key bencana. Pada halaman ini juga terdapat tombol  yang dapat 

digunakan untuk menambahkan Data Bencana yang akan ditambahkan pada aplikasi 

ini. Pada tabel data bencana, terdapat juga beberapa aksi yang dapat dilakukan 

seperti menghapus Data Bencana yang dapat dilakukan dengan mengklik tombol  

dan juga untuk mengedit data bencana dengan mengklik tombol . Terdapat juga 

kolom yang digunakan untuk melakukan pencarian data dengan 

mengisikan data dari bencana yang akan dicari. 
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b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data bencana. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi 

seperti kolom Nama Bencana, Keterangan, dan Key Bencana. Setelah semua terisi, 

pengguna lalu mengklik tombol  untuk menyimpan data bencana baru 

yang diisi. 

 

5. Menu Berita yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat halaman Berita. Pada 

halaman Berita ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 
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a. Tabel data berita. Pada tabel ini akan ditampilkan Tanggal, Judul Berita, Author Berita 

dan Instansi. Pada halaman ini juga terdapat tombol  yang dapat digunakan untuk 

menambahkan data berita yang akan ditambahkan pada aplikasi ini. Pada tabel data 

berita, terdapat juga beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti menghapus data 

berita yang dapat dilakukan dengan mengklik tombol , untuk mengedit data berita 

dengan mengklik tombol  dan juga  untuk melihat detail dari data berita dengan 

mengklik . Terdapat juga kolom yang digunakan untuk 

melakukan pencarian data dengan mengisikan data dari berita yang akan dicari. 

 

b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data berita. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi seperti 

kolom Tanggal Berita, Judul Berita, pengguna juga dapat mengupload foto dari berita 

yang akan dibuat, dan pengguna dapat membuat keterangan dari berita tersebut 

pada kolom . Setelah semua terisi, pengguna lalu mengklik tombol 

 untuk menyimpan data berita baru yang dibuat. 
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c. Dengan melakukan klik pada tombol  , maka pengguna akan diarahkan ke 

halaman detail berita. Pada halaman ini pengguna dapat detail dari berita yang sudah 

ditambahkan pada halaman sebelumnya. 

 

6. Menu Kie yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat halaman Kie. Pada 

halaman Kie ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 
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a. Tabel data Kie. Pada tabel ini akan ditampilkan Tanggal, Judul, dan foto data Kie. Pada 

halaman ini juga terdapat tombol  yang dapat digunakan untuk menambahkan 

data Kie yang akan ditambahkan pada aplikasi ini. Pada tabel data Kie, terdapat juga 

suatu aksi yang dapat dilakukan seperti menghapus data Kie yang dapat dilakukan 

dengan mengklik tombol. Terdapat juga kolom yang digunakan 

untuk melakukan pencarian data dengan mengisikan data dari Kie yang akan dicari. 

 

b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data Kie. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi seperti 

kolom Judul Kie dan pengguna juga dapat mengupload foto dari Kie yang akan 

ditambahkan. Setelah semua terisi, pengguna lalu mengklik tombol  untuk 

menyimpan data Kie baru yang dibuat. 
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7. Menu Pelatihan yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat halaman Pelatihan. 

Pada halaman Pelatihan ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 

 

a. Tabel data Pelatihan. Pada tabel ini akan ditampilkan Tanggal, Nama Pelatihan, 

Penyelenggara dan Author. Pada halaman ini juga terdapat tombol  yang dapat 

digunakan untuk menambahkan data Pelatihan yang akan ditambahkan pada aplikasi 

ini. Pada tabel data berita, terdapat juga beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti 

menghapus data Pelatihan yang dapat dilakukan dengan mengklik tombol  dan 

untuk melihat detail dari data Pelatihan dengan mengklik . Terdapat juga kolom 

yang digunakan untuk melakukan pencarian data dengan 

mengisikan data dari Pelatihan yang akan dicari. 
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b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data Pelatihan. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi 

seperti kolom Tanggal, Nama Pelatihan, Jumlah Hari, Penyelenggara Pelatihan, Kategori 

Pelatihan, dan pengguna juga dapat mengupload foto dari pelatihan yang akan 

dibuat. Setelah semua terisi, pengguna lalu mengklik tombol  untuk 

menyimpan data Pelatihan baru yang dibuat. 

 

c. Dengan melakukan klik pada tombol  , maka pengguna akan diarahkan ke 

halaman detail Pelatihan. Pada halaman ini pengguna dapat detail dari Pelatihan yang 

sudah ditambahkan pada halaman sebelumnya. Terdapat juga tombol  

yang dapat digunakan untuk menuju halaman pembuatan berita untuk membuat 

berita perihal pelatihan yang akan dibuat. 
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8. Menu Informasi yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat halaman Informasi. 

Pada halaman Informasi ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 

 

a. Tabel data Informasi. Pada tabel ini akan ditampilkan Tanggal, Judul Informasi, 

Keterangan, Author dan Instansi. Pada halaman ini juga terdapat tombol  yang 

dapat digunakan untuk menambahkan data Informasi yang akan ditambahkan pada 

aplikasi ini. Pada tabel data Informasi, terdapat juga aksi yang dapat dilakukan seperti 

melihat detail dari data Informasi dengan mengklik . Terdapat juga kolom 

yang digunakan untuk melakukan pencarian data dengan 

mengisikan data dari Informasi yang akan dicari. 
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b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data Informasi. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi 

seperti kolom Nama Sosialisasi/Informasi, Keterangan, pengguna juga dapat 

mengupload foto dari pelatihan yang akan dibuat dan pengguna dapat 

menambahkan keterangan detail dari informasi yang akan diisi. Setelah semua terisi, 

pengguna lalu mengklik tombol  untuk menyimpan data Informasi baru 

yang dibuat. 

 

c. Dengan melakukan klik pada tombol  , maka pengguna akan diarahkan ke 

halaman detail Informasi/Sosialiasi. Pada halaman ini pengguna dapat detail dari 

Informasi/Sosialisasi yang sudah ditambahkan pada halaman sebelumnya. Terdapat 

juga tombol  yang dapat digunakan untuk menuju halaman pembuatan 

berita untuk membuat berita perihal Informasi/Sosialiasai yang akan dibuat. 
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9. Menu Kebijakan yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat halaman Kebijakan. 

Pada halaman Kebijakan ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 

 

a. Tabel data Kebijakan. Pada tabel ini akan ditampilkan Tanggal, Nama Kebijakan, 

Tentang Kebijakan, Author dan File Kebijakan. Pada halaman ini juga terdapat tombol 

 yang dapat digunakan untuk menambahkan data Kebijakan yang akan 

ditambahkan pada aplikasi ini. Pada tabel data Kebijakan, terdapat juga beberapa 

aksi yang dapat dilakukan seperti menghapus data Kebijakan yang dapat dilakukan 

dengan mengklik tombol , untuk mengedit data Kebijakan dengan mengklik tombol 

. Terdapat juga kolom yang digunakan untuk melakukan 

pencarian data dengan mengisikan data dari Kebijakan yang akan dicari. 
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b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data Kebijakan. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi 

seperti kolom Tanggal Kebijakan, Nama Kebijakan, Tentang Kebijakan dan pengguna 

juga dapat mengupload File perihal Kebijakan. Setelah semua terisi, pengguna lalu 

mengklik tombol  untuk menyimpan data Kebijakan baru yang dibuat. 

 

10. Menu Permohonan yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat halaman 

Permohonan Bantuan. Pada halaman Permohonan Bantuan ini terdapat beberapa isi yang 

ditampilkan, antara lain : 
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a. Tabel data Permohonan Bantuan. Pada tabel ini akan ditampilkan Tanggal, Id 

Permohonan Bantuan, Keterangan, Total Biaya Permohonan Bantuan dan Instansi. Pada 

tabel data Permohonan Bantuan, terdapat suatu aksi yang dapat dilakukan seperti 

melihat detail dari data Permohonan Bantuan dengan mengklik . Terdapat juga 

kolom yang digunakan untuk melakukan pencarian data dengan 

mengisikan data dari Permohonan Bantuan yang akan dicari. 

 

b. Dengan melakukan klik pada tombol  , maka pengguna akan diarahkan ke 

halaman detail Permohonan Bantuan. Pada halaman ini pengguna dapat melihat 

detail dari Permohonan Bantuan yang sudah ada. 
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11. Menu Pemberian yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat halaman 

Pemberian Bantuan. Pada halaman Pemberian Bantuan ini terdapat beberapa isi yang 

ditampilkan, antara lain : 

 

a. Tabel data Pemberian Bantuan. Pada tabel ini akan ditampilkan Tanggal, Id Pemberian 

Bantuan, Keterangan dan Instansi Tujuan dan Author. Pada halaman ini juga terdapat 

tombol  yang dapat digunakan untuk menambahkan data Pemberian Bantuan yang 

akan ditambahkan pada aplikasi ini. Pada tabel data Pemberian Bantuan, terdapat 

juga beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti menghapus data Pemberian Bantuan 

yang dapat dilakukan dengan mengklik tombol , untuk mengedit data Pemberian 

Bantuan dengan mengklik tombol  dan juga  untuk melihat detail dari data 

Pemberian Bantuan dengan mengklik . Terdapat juga kolom 

yang digunakan untuk melakukan pencarian data dengan mengisikan data dari 

Pemberian Bantuan yang akan dicari. 
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b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data Pemberian Bantuan. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang 

harus diisi seperti kolom Tanggal Pemberian, Informasi Permohonan, Keterangan, Tujuan 

Bantuan dan Detail Bantuan. Terdapat tombol untuk menambah baris untuk mengisi 

Betail Bantuan. Setelah semua terisi, pengguna lalu mengklik tombol  untuk 

menyimpan data Pemberian Bantuan yang dibuat. 

 

c. Dengan melakukan klik pada tombol  , maka pengguna akan diarahkan ke 

halaman detail Pemberian Bantuan. Pada halaman ini pengguna dapat melihat detail 

dari Pemberian Bantuan yang sudah ada. 
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12. Menu Rencana Aksi yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat halaman 

Monitoring Rencana Aksi. Pada halaman Monitoring Rencana Aksi ini terdapat beberapa isi 

yang ditampilkan, antara lain : 

 

a. Tabel data Monitoring Rencana Aksi. Pada tabel ini akan ditampilkan NPSN, Nama 

Sekolah, Alamat, dan Overall. Pada tabel data Monitoring Rencana Aksi, terdapat juga 

beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti melihat detail dari data Monitoring 

Rencana Aksi dengan mengklik . Terdapat juga kolom yang 

digunakan untuk melakukan pencarian data dengan mengisikan data dari Monitoring 

Rencana Aksi yang akan dicari. 
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b. Dengan melakukan klik pada tombol  , maka pengguna akan diarahkan ke 

halaman detail Monitoring Rencana Aksi. Pada halaman ini pengguna dapat melihat 

detail dari Monitoring Rencana Aksi yang sudah ada. 

 

13. Menu Pembangunan & Rehab yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat 

halaman Monitoring Pembangunan & Rehab. Pada halaman Monitoring Pembangunan & 

Rehab ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 

 

a. Tabel data Monitoring Pembangunan & Rehab. Pada tabel ini akan ditampilkan Tanggal, 

Keterangan, Sumber Dana, Nama Sekolah dan Progress. Pada tabel data Monitoring 

Pembangunan & Rehab, terdapat juga suatu aksi yang dapat dilakukan seperti melihat 

detail dari data Monitoring Pembangunan & Rehab dengan mengklik . Terdapat juga 

kolom yang digunakan untuk melakukan pencarian data dengan 

mengisikan data dari Monitoring Pembangunan & Rehab yang akan dicari. 



    

 

©2020. Hak Cipta pada Yayasan Plan Interntional Indonesia & Dikbud NTB 

 
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 

b. Dengan melakukan klik pada tombol  , maka pengguna akan diarahkan ke 

halaman detail Monitoring Pembangunan & Rehab. Pada halaman ini pengguna dapat 

melihat detail dari Monitoring Pembangunan & Rehab yang sudah ada. 
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HALAMAN ADMIN SEKOLAH 

 

Pada halaman ini, terdapat beberapa menu pada sidebar yakni : 

1. Menu dashboard yang merupakan menu yang jika di klik akan menampilkan halaman 

dashboard. Pada halaman dashboard ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara 

lain : 

a. Progress dari Rencana Aksi. Progress dari Rencana Aksi tersebutakan ditampilkan 

dengan menggunakan grafik lingkaran sebagai berikut. 
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b. Grafik dari Rekap Jumlah Pelatihan yang dilakukan. Grafik tersebut akan menampilkan 

data Jumlah Pelatihan yang dilakukan per bulan dalam suatu periode tahun. 

 

c. Grafik dari Data Bencana yang terjadi. Pada grafik ini, akan ditampilkan jumlah total 

dari data dampak bencana pada tahun ini dan tahun lalu. 

 

2. Menu Profil yang merupakan menu yang jika di klik akan menampilkan halaman Profil 

Sekolah. Pada halaman Profil ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 
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a. Form data Profil Sekolah. Pada halaman ini pengguna harus mengisi kolom-kolom yang 

ada sesuai dengan data sekolah masing masing. Contoh pengisian form data Profil 

sekolah dapat dilihat pada gambar berikut. pengguna juga harus memberikan titik 

lokasi dari sekolah yang ditambahkan pada tampilan peta yang sudah disediakan 

dengan melakukan klik pada tombol . Pengguna dapat melakukan zoom in maupun 

zoom out pada peta yang disediakan dengan melakukan klik pada tombol . Jika 

pengguna melakukan kesalahan pada pemberian titik lokasi, pengguna dapat 

melakukan penghapusan dengan melakukan klik pada tombol .Jika pengguna 

ingin melakukan Update pada data sekolah, maka pengguna dapat mengubah isi data 

yang ingin diubah lalu untuk menyimpannya pengguna dapat melakukan klik pada 

tombol . 

 

 

b. Untuk melakukan Update status SPAB, maka pengguna dapat melakukan klik pada 

tombol . Setelah melakukan klik pada tombol tersebut, maka 

pengguna akan dialihkan ke halaman SPAB untuk melakukan perubahan data. 

c. Untuk melakukan pengisian data Fasilitas Sekolah, maka pengguna dapat melakukan 

klik pada tombol . Setelah melakukan klik pada tombol 

tersebut, pengguna akan diarahkan ke halaman Fasilitas Sekolah. Pada Halaman 

Fasilitas Sekolah, pengguna dapat mengisi Form yang ada pada Tambah Data Fasilitas. 

Kolom yang harus diisi adalah kolom Nama Fasilitas dan Nilai Fasilitas. Setelah semua 
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terisi, pengguna lalu mengklik tombol  untuk menyimpan data Fasilitas yang 

telah diisi. Terdapat juga tabel Data Fasilitas Sekolah yang akan menampilkan data data 

dari fasilitas sekolah yang telah diisi pada form tambah data fasilitas. 

 

d. Untuk melakukan pengubahan password akun admin sekolah, maka pengguna perlu 

melakukan klik pada tombol . Setelah melakukan klik pada 

tombol tersebut, maka akan muncul form untuk mengubah password akun. 
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3. Menu SPAB yang merupakan menu yang jika di klik akan menampilkan halaman SPAB. 

Pada halaman SPAB ini terdapat kolom – kolom yang harus diisi. Pada masing-masing kolom 

terdapat pertanyaan yang berbeda-beda. Pengguna diharuskan mengisi jawaban pada 

kolom tersebut sesuai dengan pertanyaan yang ada. Setelah semua terisi, pengguna lalu 

mengklik tombol  untuk menyimpan data SPAB yang telah diisi. 
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4. Menu Resiko Bencana yang merupakan menu yang jika di klik akan menampilkan halaman 

Resiko Bencana Sekolah. Pada halaman Resiko Bencana Sekolah ini terdapat Matriks Skala 

Ancaman Bencana yang ditampilkan. Pengguna dapat melakukan pengisian nilai 

Probabilitas dan Dampak dari ancaman bencana yang ada berdasarkan nilai-nilai yang 

telah ditetapkan. Setelah semua terisi, pengguna lalu mengklik tombol  untuk 

menyimpan data Matriks Skala Ancaman Bencana yang telah diisi. 

 

5. Menu Rencana Aksi yang merupakan menu yang jika di klik akan menampilkan halaman 

Rencana. Pada halaman Rencana ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 
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a. Tabel data Rencana. Pada tabel ini akan ditampilkan Kode Rencana, Tanggal, 

Keterangan, Progress dan Author. Pada halaman ini juga terdapat tombol  yang 

dapat digunakan untuk menambahkan data Rencana. Pada tabel data Rencana, 

terdapat juga beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti menghapus data Rencana 

yang dapat dilakukan dengan mengklik tombol , untuk mengedit data Rencana 

dengan mengklik tombol  dan juga untuk melakukan penambahan Progress 

Rencana Aksi adalah dengan mengklik tombol . Terdapat juga kolom 

yang digunakan untuk melakukan pencarian data dengan 

mengisikan data dari Rencana yang akan dicari. 

 

b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data Rencana Aksi. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang harus 

diisi seperti kolom Tanggal Target dan Keterangan. Setelah semua terisi, pengguna lalu 

mengklik tombol  untuk menyimpan data Rencana Aksi yang dibuat. 
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c. Dengan melakukan klik pada tombol  , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

Tambah Data Progress Rencana Aksi. Pada halaman ini, pengguna dapat 

menambahkan progress rencana aksi dengan mengisi kolom yang ada seperti 

keterangan, progress, tanggal progress, pengguna juga dapat mengupload foto 

progress rencana aksi dan file PDF jika ada. Setelah semua terisi, pengguna lalu mengklik 

tombol  untuk menyimpan data Progress Rencana Aksi yang dibuat. 

Tedapat juga history progress yang telah dibuat sebelumnya pada bagian kanan 

halaman dan padahistory akan menampilkan tanggal progress dan persentase progress. 

 

6. Menu Unduhan yang merupakan menu yang jika di klik akan menampilkan halaman Data 

Download. Pada halaman Data Download ini terdapat sebuah tabel yang akan 

menampilkan file-file kebijakan yang akan dapat didownload oleh sekolah/pengguna. File 

Kebijakan yang ada dapat didownload dengan melakukan klik pada Nama File Kebijakan 

yang ada pada tabel. Terdapat juga kolom yang digunakan untuk 

melakukan pencarian data dengan mengisikan data dari File Kebijakan yang akan dicari. 
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7. Menu Berbagi Info yang merupakan menu yang jika di klik akan menampilkan halaman 

Share. Pada halaman Share ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 

 

a. Tabel data Share. Pada tabel ini akan ditampilkan Tanggal, Judul Informasi/Sosialiasasi, 

Keterangan, dan Author. Pada halaman ini juga terdapat tombol  yang dapat 

digunakan untuk menambahkan data Share. Pada tabel data Share, terdapat juga 

beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti menghapus data Share yang dapat 

dilakukan dengan mengklik tombol , untuk mengedit data Share dengan mengklik 

tombol . Terdapat juga kolom yang digunakan untuk 

melakukan pencarian data dengan mengisikan data dari Share yang akan dicari. 
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b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data Share. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi seperti 

kolom Nama Sosialiasasi/Informasi, Keterangan, Pengguna juga dapat mengupload foto 

perihal Sosialisasi/Informasi dan pengguna dapat membuat keterangan detail dari 

Sosialiasasi/Informasi tersebut pada kolom . Setelah semua terisi, 

pengguna lalu mengklik tombol  untuk menyimpan data Shareyang dibuat. 

 

8. Menu Pelatihan yang merupakan menu yang jika di klik akan menampilkan halaman 

Pelatihan. Pada halaman Pelatihan ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 

 

a. Tabel data Pelatihan. Pada tabel ini akan ditampilkan Tanggal Pelatihan, Nama 

Pelatihan, Penyelenggara Pelatihan, dan Author.Pada halaman ini juga terdapat 

tombol  yang dapat digunakan untuk menambahkan data Pelatihan. Pada tabel 
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data Pelatihan, terdapat juga beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti menghapus 

data Pelatihan yang dapat dilakukan dengan mengklik tombol , untuk mengedit data 

Pelatihan dengan mengklik tombol  dan juga terdapat tombol yang digunakan 

untuk melihat detail dari data Pelatihan dengan mengklik . Terdapat juga kolom 

yang digunakan untuk melakukan pencarian data dengan 

mengisikan data dari Pelatihan yang akan dicari. 

 

b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data Pelatihan. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi 

seperti kolom Tanggal Pelatihan, Nama Pelatihan, Jumlah Hari Pelatihan, Penyelenggara 

Pelatihan, pengguna dapat membuat keterangan pelatihan dari Pelatihan tersebut 

pada kolom , dan pengguna juga dapat mengupload foto perihal 

Pelatihan. Setelah semua terisi, pengguna lalu mengklik tombol  untuk 

menyimpan data Pelatihan yang dibuat. 
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c. Dengan melakukan klik pada tombol  , maka pengguna akan diarahkan ke 

halaman detail Pelatihan. Pada halaman ini pengguna dapat melihat detail dari 

Pelatihan yang sudah ada. 

 

9. Menu Kebijakan yang merupakan menu yang jika di klik akan menampilkan halaman 

Pelatihan. Pada halaman Pelatihan ini terdapat beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 

 

a. Tabel data Kebijakan. Pada tabel ini akan ditampilkan Tanggal, Nama Kebijakan, 

Tentang Kebijakan, Author dan File Kebijakan. Pada halaman ini juga terdapat tombol 

 yang dapat digunakan untuk menambahkan data Kebijakan yang akan 

ditambahkan pada aplikasi ini. Pada tabel data Kebijakan, terdapat juga beberapa 

aksi yang dapat dilakukan seperti menghapus data Kebijakan yang dapat dilakukan 



    

 

©2020. Hak Cipta pada Yayasan Plan Interntional Indonesia & Dikbud NTB 

 
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

dengan mengklik tombol , untuk mengedit data Kebijakan dengan mengklik tombol 

. Terdapat juga kolom yang digunakan untuk melakukan 

pencarian data dengan mengisikan data dari Kebijakan yang akan dicari. 

 

b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data Kebijakan. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang harus diisi 

seperti kolom Tanggal Kebijakan, Nama Kebijakan, Tentang Kebijakan dan pengguna 

juga dapat mengupload File perihal Kebijakan. Setelah semua terisi, pengguna lalu 

mengklik tombol  untuk menyimpan data Kebijakan baru yang dibuat. 

 

10. Menu Informasi Bencana yang merupakan menu yang jika di klik akan menampilkan 

halaman Informasi Bencana. Pada halaman Informasi Bencana ini terdapat beberapa isi 

yang ditampilkan, antara lain : 
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a. Tabel data Informasi Bencana. Pada tabel ini akan ditampilkan Kode Informasi Bencana, 

Nama Bencana, Tanggal Bencana, Keterangan dan Detail Bencana. Pada halaman ini 

juga terdapat tombol  yang dapat digunakan untuk menambahkan data Informasi 

Bencana yang akan ditambahkan pada aplikasi ini. Pada tabel data Informasi Bencana, 

terdapat juga beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti menghapus data Informasi 

Bencana yang dapat dilakukan dengan mengklik tombol , untuk mengedit data 

Informasi Bencana dengan mengklik tombol . Terdapat juga kolom 

yang digunakan untuk melakukan pencarian data dengan 

mengisikan data dari Informasi Bencana yang akan dicari. 

 

b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data Informasi Bencana. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang 

harus diisi seperti kolom Nama Bencana, Tanggal bencana, Keterangan bencana dan 

pengguna juga dapat mengupload foto perihal Bencana yang terjadi. Setelah semua 

terisi, pengguna lalu mengklik tombol  untuk menyimpan data Informasi 

Bencana baru yang dibuat. 
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14. Menu Permohonan Bantuan yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat halaman 

Permohonan Bantuan. Pada halaman Permohonan Bantuan ini terdapat beberapa isi yang 

ditampilkan, antara lain : 

 

a. Tabel data Permohonan Bantuan. Pada tabel ini akan ditampilkan Tanggal, Reference 

Id, Keterangan, Total Biaya Permohonan Bantuan dan Author. Pada halaman ini juga 

terdapat tombol  yang dapat digunakan untuk menambahkan data Permohonan 

Bantuan yang akan ditambahkan pada aplikasi ini. Pada tabel data Permohonan 

Bantuan, terdapat terdapat juga beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti 

menghapus data Permohonan Bantuan yang dapat dilakukan dengan mengklik tombol 

, untuk mengedit data Permohonan Bantuan dengan mengklik tombol dan 

melihat detail dari data Permohonan Bantuan dengan mengklik . Terdapat juga 

kolom yang digunakan untuk melakukan pencarian data dengan 

mengisikan data dari Permohonan Bantuan yang akan dicari. 

 

  



    

 

©2020. Hak Cipta pada Yayasan Plan Interntional Indonesia & Dikbud NTB 

 
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data Permohonan Bantuan. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang 

harus diisi seperti kolom Informasi Bencana, Keterangan Bencana, dan pengguna dapat 

mengisi tabel Rencana Anggaran Biaya pada tabel dengan melakukan klik pada 

tombol  . Setelah semua terisi, pengguna lalu mengklik tombol  

untuk menyimpan data Permohonan Bantuan baru yang dibuat. 

 

c. Dengan melakukan klik pada tombol  , maka pengguna akan diarahkan ke 

halaman detail Permohonan Bantuan. Pada halaman ini pengguna dapat melihat 

detail dari Permohonan Bantuan yang sudah ada. 
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15. Menu Terima Bantuan yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat halaman 

Penerimaan Bantuan. Pada halaman Penerimaan Bantuan ini terdapat beberapa isi yang 

ditampilkan, antara lain : 

 

a. Tabel data Penerimaan Bantuan. Pada tabel ini akan ditampilkan  Kode Terima, Tanggal, 

Reference Id, Asal Bantuan,  Keterangan dan Author. Pada halaman ini juga terdapat 

tombol  yang dapat digunakan untuk menambahkan data Penerimaan Bantuan 

yang akan ditambahkan pada aplikasi ini. Pada tabel data Penerimaan Bantuan, 

terdapat juga beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti menghapus data 

Penerimaan Bantuan yang dapat dilakukan dengan mengklik tombol , untuk 

mengedit data Penerimaan Bantuan dengan mengklik tombol . Terdapat juga kolom 

yang digunakan untuk melakukan pencarian data dengan 

mengisikan data dari Penerimaan Bantuan yang akan dicari. 
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b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data Penerimaan Bantuan. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang 

harus diisi seperti kolom Tanggal Penerimaan, Pemberian Bantuan, Asal Bantuan Dari, 

Keterangan, pengguna juga dapat mengupload foto bantuan yang diberikan dan 

Detail Bantuan. Terdapat tombol untuk menambah baris untuk mengisi Detail Bantuan. 

Setelah semua terisi, pengguna lalu mengklik tombol  untuk menyimpan 

data Penerimaan Bantuan yang dibuat. 

 

16. Menu Dampak Bencana yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat halaman 

Informasi Dampak Bencana. Pada halaman Informasi Dampak Bencana ini terdapat 

beberapa isi yang ditampilkan, antara lain : 
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a. Tabel data Informasi Dampak Bencana. Pada tabel ini akan ditampilkanDetail Bencana 

dan Dampak Dari Bencana. Pada halaman ini juga terdapat tombol  yang dapat 

digunakan untuk menambahkan data Informasi Dampak Bencana. Pada tabel data 

Informasi Dampak Bencana, terdapat juga beberapa aksi yang dapat dilakukan seperti 

menghapus data Informasi Dampak Bencana yang dapat dilakukan dengan mengklik 

tombol , untuk mengedit data Informasi Dampak Bencana dengan mengklik tombol 

. Terdapat juga kolom yang digunakan untuk melakukan 

pencarian data dengan mengisikan data dari Penerimaan Bantuan yang akan dicari. 

 

b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data Informasi Dampak Bencana. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom 

yang harus diisi seperti kolom Bencana dan data Fasilitas Sekolah. Setelah semua terisi, 

pengguna lalu mengklik tombol  untuk menyimpan data Penerimaan 

Bantuan yang dibuat. 
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17. Menu Pembangunan & Rehab yang merupakan menu yang jika di klik akan memuat 

halaman Pembangunan. Pada halaman Pembangunan ini terdapat beberapa isi yang 

ditampilkan, antara lain : 

 

a. Tabel data Pembangunan. Pada tabel ini akan ditampilkanTanggal Pembangunan, 

Keterangan Pembangunan, Sumber Dana, Progress Pembangunan dan Author. Pada 

halaman ini juga terdapat tombol  yang dapat digunakan untuk menambahkan 

data Pembangunan. Pada tabel data Pembangunan, terdapat suatu aksi yang dapat 

dilakukan seperti untuk melakukan penambahan Progress Pembangunan adalah 

dengan mengklik tombol . Terdapat juga kolom yang 

digunakan untuk melakukan pencarian data dengan mengisikan data dari 

Pembangunan yang akan dicari. 
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b. Setelah melakukan klik pada tombol , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

tambah data Pembangunan. Pada halaman ini terdapat beberapa kolom yang harus 

diisi seperti kolom Tanggal Pembangunan, Sumber Dana dan Keterangan. Setelah 

semua terisi, pengguna lalu mengklik tombol  untuk menyimpan data 

Pembangunan yang dibuat. 
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c. Dengan melakukan klik pada tombol  , maka pengguna akan diarahkan ke halaman 

Progress Pembangunan. Pada halaman ini, pengguna dapat menambahkan progress 

pembangunan dengan mengisi kolom-kolom yang ada seperti kolom Keterangan, 

Progress Pembangunan, Tanggal Progress, dan pengguna juga dapat mengupload foto 

progress pembangunan. Setelah semua terisi, pengguna lalu mengklik tombol 

 untuk menyimpan data Progress Pembangunanyang dibuat. Tedapat juga 

history progress yang telah dibuat sebelumnya pada bagian kanan halaman dan pada 

history akan menampilkan tanggal progress dan persentase progress yang telah dibuat. 

 

 

 

 


