
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panduan Database Mitra 

Panduan Database Mitra 

Database mitra merupakan aplikasi web yang dikembangkan BPS Sultra sebagai media 
penyimpanan  data pribadi mitra yang sering terlibat dalam kegiatan statistic BPS. 
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Petunjuk Penggunaan Database Mitra 

Database mitra merupakan aplikasi web yang dikembangkan BPS Sultra sebagai 

media penyimpanan  data pribadi mitra yang sering terlibat dalam kegiatan 

statistik BPS. Data yang disimpan antara lain : Nama mitra, tempat tanggal lahir, 

jenis kelamin, Pendidikan terakhir, jenis hp yang dimiliki, serta foto diri dan KTP. 

Dengan adanya database mitra diharapkan BPS memiliki arsip terkait mitra yang 

pernah ikut terlibat dalam kegiatan BPS. Hal tersebut tentunya akan 

mempermudah BPS kedepannya jika ingin mencari kualifikasi mitra yang sesuai 

dengan kegiatan-kegiatan BPS kedepannya. 

 Aplikasi Database Mitra sendiri dilengkapi beberapa fitur-fitur untuk 

mempermudah bisnis proses. Fitur-fitur tesebut antara daftar mitra yang sudah 

dientri ke dalam web, Form pengisian biodata mitra, Form input biodata 

menggunakan excel, dan galeri untuk melihat foto diri mitra. 

Buku petunjuk pengoperasian ini berisi fitur yang ada pada aplikasi dan pertunjuk 

penggunaannya. Harapan pembuatan petunjuk ini adalah memberikan 

kemudahan dalam pengoperasian Database Mitra. 
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Menu Database Mitra, Fitur, dan Cara Penggunaan 

Login 

Aplikasi database mitra dapat diakses pada https://sultradata.com/project/mitra atau 

melalui menu dashboard https://sultradata.com. Tampilan awal yang akan muncul 

adalah halaman login. Berikut merupakan tampilan halaman login : 

 

Gambar 1. Tampilan Login 

Home 

Home merupakan tampilan awal saat berhasil login. Pada tampilan home bisa 

dilihat tampilan grafik jumlah mitra yang sudah diinput berdasarkan jenis kelamin 

dan kabupaten//kota. Berikut merupakan screenshot tampilan Home :  

https://sultradata.com/project/mitra
https://sultradata.com/project/mitra
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Gambar 2. Tampilan Home 

Daftar Mitra 

Merupakan menu untuk melihat daftar mitra yang sudah diinput sebelumnya, 

pada menu ini ada 3 jenis tombol action yaitu view, edit, delete mitra. Berikut 

merupakan screenshot tampilan menu daftar mitra. 

 

Gambar 3. Tampilan Daftar Mitra, dan menu view, edit, delete 
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Gambar 4. Tampilan Menu View 

 

Gambar 5. Tampilan Menu Update 
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Entri Mitra 

Menu entri mitra digunakan jika admin kabupaten/provinsi ingin menambahkan 

mitra baru yang belum masuk ke database. Berikut merupakan tampialn menu 

entri mitra 

 

Gambar 6. Tampilan Menu Entri Mitra 

 

Gambar 7. Tampilan Menu Entri Mitra (lanjutan) 
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Gambar 8. Tampilan Menu Entri Mitra jika data tidak lengkap 

Excel Mitra 

Excel mitra digunakan untuk melakukan input data mitra ke database sama seperti 

entri mitra tetapi dengan menu excel mitra update data mitra bisa dilakukan 

sekaligus bukan satu per satu. Fungsi excel mitra akan sangat membantu untuk 

menginput mitra dalam jumlah banyak sekaligus. Berikut merupakan tampilan 

excel mitra : 

 

Gambar 9. Tampilan Menu Excel Mitra 
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Gambar 10. Tampilan Layout Excel Mitra 

 

Gambar 11 Tampilan Saat Berhasil Upload 
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Galeri Mitra 

Menu galeri mitra merupakan menu quick view untuk melihat foto mitra, dan 

bintang kualitas pekerjaan yang telah dilakukan selama ini. Berikut merupakan 

contoh tampilan menu galeri mitra. 

 

Gambar 12. Tampilan galeri Mitra 


