
 



User Manual 

Website Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
 

 

Daftar Isi 

 

 

1. Tampilan Halaman Depan  ...........................................................................................          1 

    1.1 Header ........................................................................................................................   2 

    1.2 Content  ......................................................................................................................   3 

    1.3 Galeri  ..........................................................................................................................   4 

    1.4 Footer  .........................................................................................................................   4 

2. Portal Berita Kampus  ......................................................................................................   5 

3. Login Administrator .........................................................................................................   6 

4. Content Management System  .....................................................................................   6 

    4.1 Dashboard  ................................................................................................................   7 

    4.2 Manajemen Data Berita  .........................................................................................   7 

          4.2.1 Kategori Berita  .................................................................................................   8 

          4.2.2 Daftar Berita  .....................................................................................................   9 

    4.3 Manajemen Data Link  ............................................................................................. 12 

          4.3.1 Kategori Link  ..................................................................................................... 12 

          4.3.2 Daftar Link  ........................................................................................................ 14 

    4.4 Manajemen Data Polling  ........................................................................................ 16 

    4.5 Manajemen Data Galeri  ......................................................................................... 18 

          4.5.1 Album  ................................................................................................................ 18 

          4.5.2 Foto  ................................................................................................................... 19 

    4.6 Upload Banner  .......................................................................................................... 19 

    4.7 Menambahkan Menu & Content Baru  ................................................................. 20 

    4.8 Ganti Password & Logout  ........................................................................................ 22    

 



Petunjuk Penggunaan 

Website Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
 

http://www.unipasby.ac.id  1 

 

1. Tampilan Halaman Depan 

Website Universitas PGRI Adi Buana Surabaya yang dapat diakses di url 

http://www.unipasby.ac.id memiliki banyak fitur dan keunggulan. Adapun keunggulan 

dari website Universitas PGRI Adi Buana Surabaya adalah sudah dilengkapi dengan 

dual mode interface alias berbasis responsive yakni tampilan dapat fleksibel dan 

menyesuaikan sesuai perangkat dari user access. Apabila user mengakses 

unipasby.ac.id dengan menggunakan laptop atau PC maka tampilan website akan 

tampil penuh wide screen seperti pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 1. Tampilan unipasby.ac.id Wide Screen 

 

Sedangkan apabila diakses dengan menggunakan handphone atau mobile maka 

tampilan website Universitas PGRI Adi Buana Surabaya akan menyesuaikan dengan 

lebar screen device. Pada bagian menu website akan berbentuk simple menu yang 

ditampilkan dalam bentuk drop down menu. Untuk lebih detil dan jelasnya dapat 

dilihat seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 2. Tampilan unipasby.ac.id pada  

Mobile Phone 

 

Pada website Universitas PGRI Adi Buana Surabaya terdiri dari beberapa bagian utama 

yakni header, content utama, galeri dan footer. Untuk lebih jelasnya berikut penjelasan 

dari masing-masing bagian tersebut. 

 

1.1 Header 

Pada bagian header website Universitas PGRI Adi Buana Surabaya terdiri dari logo 

Institusi, fitur searching atau pencarian data, dual bahasa yakni bahasa inggris dan 

bahasa Indonesia, quick links ke website luar yang berkorelasi dan menu utama. 

Adapun pada menu utama terdiri dari menu tentang kami, fakultas, biro, lembaga, 

upt, fasilitas, publikasi dan aplikasi. Berikut tampilan dari bagian header website 

Universitas PGRI Adi Buana Surabaya (unipasby.ac.id). 
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Gambar 3. Tampilan Bagian Header Website 

 

 

1.2 Content 

Pada bagian content website Universitas PGRI Adi Buana Surabaya terdiri dari berita 

kampus, pengumuman dan kegiatan. Pada kolom bagian berita kampus memuat 

tentang portal informasi terbaru tentang kampus. Bagian kolom pengumuman 

digunakan sebagai menampilkan informasi pengumuman penting dan terbaru bagi 

civitas akademik UNIPA. Pada bagian kolom kegiatan digunakan sebagai 

menampilkan informasi events kegiatan kampus.    

 

 
Gambar 4. Tampilan Bagian Content Website 
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1.3 Galeri 

Pada bagian galeri memuat galeri atau kegiatan dalam gambar kampus PGRI Adi 

Buana Surabaya. Adapun urutan tampil galeri dimulai dari ukuran bagian kolom 

gambar yang paling besar sampai geser ke bagian kolom sebelah kiri dengan ukuran 

gambar berbentuk lebih kecil (thumbnail). 

 
Gambar 5. Tampilan Bagian Galeri 

 

1.4 Footer   

Pada bagian footer website Universitas PGRI Adi Buana Surabaya terdiri dari counter 

atau statistik pengunjung website, link web blog kampus, polling, video profil kampus 

yang diambil dari link youtube, icon social media yang terdiri dari facebook kampus 

dan rektor, youtube, twiter kampus dan rektor, instagram rektor dan yang terakhir yakni 

bagian copyright. Berikut tampilan dari bagian footer website Universitas PGRI Adi 

Buana Surabaya. 
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Gambar 6. Tampilan Bagian Footer 

 

2. Portal Berita Kampus 

Untuk melihat portal berita kampus, user dapat klik pada bagian content berita 

kampus, pengumuman atau kegiatan sesuai judul. Pada bagian portal berita kampus 

data terbaru akan dimunculkan dengan batas 10 data, untuk melihat data yang lain 

user dapat klik dibagian link bawah yakni berita lainnya, pengumuman lainnya atau 

kegiatan lainnya. 

 

 
Gambar 7. Tampilan Portal Berita 
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3. Login Administrator 

Untuk dapat melakukan perubahan atau manajemen data pada bagian content 

header, slider, portal berita, galeri dan footer maka user dapat melakukan login 

terlebih dahulu untuk dapat melakukan akses ke halaman CMS atau Content 

Management System. Adapun untuk melakukan akses ke halaman login, maka user 

dapat mengakses url http://www.unipasby.ac.id/administrator sehingga muncul 

tampilan login seperti berikut. 

 

Gambar 8. Tampilan Halaman Login 

 

4. Content Management System 

Setelah user sukses login, maka akan dihadapkan pada halaman Content 

Management System (CMS), dimana pada halaman tersebut user dapat mengelola 

atau memanjemen content sesuai dengan kehendak user. Mulai dari penambahan 

menu utama, menambahkan data portal berita kampus, menambahkan bagian galeri 

bahkan mengelola bagian footer dan meta data. Untuk lebih jelaskan akan kami 

uraikan dan jelaskan masing-masing menu dan kegunaan setiap bagian pada 

halaman Content Management System atau yang sering disebut halaman CMS. 
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4.1 Dashboard 

Setelah user berhasil login dan dapat melakukan akses terhadap halaman Content 

Management System, maka untuk pertama kali user akan dihadapkan dengan 

tampilan dashboard. Pada tampilan dashboard CMS terdiri dari 3 bagian yakni top 

news report yang berguna untuk melihat data portal berita yang paling dicari dan 

dibaca oleh pengunjung web unipasby.ac.id, kemudian bagian shortcut icons yang 

berguna sebagai shortcut link terhadap beberapa menu yang akan diakses oleh user 

administrator secara cepat serta bagian statistik kunjungan yang berguna sebagai 

menampilkan grafik statistik jumlah pengunjung website setiap bulan dan tahunnya. 

 

Gambar 9. Tampilan Dashboard 

 

4.2 Manajemen Data Berita 

Untuk dapat mengelola content data portal berita pada website, user dapat klik menu 

berita. Pada berita terdiri dari 2 (dua) sub menu yakni berita internal dan berita 

eksternal. Adapun berita internal digunakan melakukan pengelolaan data berita 

internal institusi atau kampus sedangkan berita eksternal berguna untuk melakukan 

pengelolaan data luar institusi atau kampus, semisal dari situs-situs portal berita yang 

popular. Kedua sub menu tersebut baik internal maupun eksternal memiliki cara yang 

sama dalam pengelolaan datanya.    
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4.2.1 Kategori Berita 

Pada menu kategori berita digunakan untuk menambahkan data master kategori 

berita, masing-masing berita akan dikelompokkan sesuai dengan jenis kategori 

beritanya semisal berita kampus, pengumuman bahkan kegiatan. Untuk dapat 

melakukan pengelolaan data kategori berita dapat klik menu kategori berita sehingga 

muncul tampilan seperti pada gambar berikut. 

 

Gambar 10. Tampilan Kategori Berita 

 

Untuk dapat menambahkan data dapat klik tombol tambah, sehingga muncul 

tampilan seperti pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 11. Tampilan Tambah Data Kategori Berita Baru 

 

Klik tombol simpan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan dan apabila user 

ingin melakukan pembatalan klik tombol batal. Apabila user ingin melakukan edit data 

maka dapat klik icon pensil edit, sehingga akan muncul tampilan form sesuai data 

yang ingin dilakukan edit. 
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Gambar 12.Tampilan Edit Data Kategori Berita 

 

Apabila user ingin melakukan hapus data dapat klik pada icon yang berbentuk 

tempat sampah sehingga muncul pesan notifikasi seperti berikut. 

 

  

Gambar 13. Tampilan Pesan Notifikasi Hapus Data 

 

Pada menu kategori berita juga dilengkapi fitur set. aktif dan non aktif data, jadi user 

admin dapat mengelola data dengan show dan hide data. Apabila data dengan set 

aktif maka akan tampil dihalaman utama website bergitu juga dengan sebaliknya 

apabila data dengan set non aktif maka data tersebut tidak akan tampil dihalaman 

depan website. Status aktif dan non aktif akan ditunjukkan dengan jenis warna dan 

status yang tampil di tabel kategori berita, warna hijau menunjukkan data tersebut aktif 

dan warna merah menunjukkan data tersebut tidak aktif. Pada halaman kategori 

berita juga dilengkapi fitur pencarian yang terletak diabagian atas tabel. 

 

4.2.2 Daftar Berita 

Pada menu daftar berita digunakan untuk menambahkan data master daftar berita. 

Pada menu daftar berita dilengkapi dengan fasilitas filter data berdasarkan kategori 

berita masing-masing. Untuk dapat melakukan pengelolaan data daftar berita dapat 

klik daftar berita sehingga muncul tampilan seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 14. Tampilan Daftar Berita 

 

Untuk dapat menambahkan data dapat klik tombol tambah, sehingga muncul 

tampilan seperti pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 15. Tampilan Tambah Data Daftar Berita Baru 
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Klik tombol simpan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan dan apabila user 

ingin melakukan pembatalan klik tombol batal. Apabila user ingin melakukan edit data 

maka dapat klik icon pensil edit, sehingga akan muncul tampilan form sesuai data 

yang ingin dilakukan edit. 

 

Gambar 16. Tampilan Edit Data Daftar Berita 

 

Apabila user ingin melakukan hapus data dapat klik pada icon yang berbentuk 

tempat sampah sehingga muncul pesan notifikasi seperti berikut. 

 

  
Gambar 17. Tampilan Pesan Notifikasi Hapus Data 

 

Pada menu daftar berita juga dilengkapi fitur set. aktif dan non aktif data, jadi user 

admin dapat mengelola data dengan show dan hide data. Apabila data dengan set 

aktif maka akan tampil dihalaman utama website bergitu juga dengan sebaliknya 

apabila data dengan set non aktif maka data tersebut tidak akan tampil dihalaman 

depan website. Status aktif dan non aktif akan ditunjukkan dengan jenis warna dan 
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status yang tampil di tabel daftar berita, warna hijau menunjukkan data tersebut aktif 

dan warna merah menunjukkan data tersebut tidak aktif. Pada halaman daftar berita 

juga dilengkapi fitur pencarian yang terletak diabagian atas tabel. 

 

4.3 Manajemen Data Link 

Untuk dapat mengelola content data linkn pada website, user dapat klik menu link. 

Pada menu link terdiri dari 2 (dua) sub menu yakni kategori link dan daftar link. Adapun 

kategori link digunakan melakukan pengelolaan data kategori link berdasarkan data 

masing-masing link dan menu daftar link digunakan untuk melakukan pengelolaan 

data link yang akan dimunculkan di website.    

 

4.3.1 Kategori Link 

Pada menu kategori link digunakan untuk menambahkan data master kategori link, 

masing-masing link nantinya akan dikelompokkan sesuai dengan jenis kategori linknya 

semisal link web blog, quick links dan lain lain. Untuk dapat melakukan pengelolaan 

data kategori link dapat klik menu kategori link sehingga muncul tampilan seperti pada 

gambar berikut. 

 

Gambar 18. Tampilan Kategori Link 

 

Untuk dapat menambahkan data dapat klik tombol tambah, sehingga muncul 

tampilan seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 19. Tampilan Tambah Data Kategori Link Baru 

 

Klik tombol simpan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan dan apabila user 

ingin melakukan pembatalan klik tombol batal. Apabila user ingin melakukan edit data 

maka dapat klik icon pensil edit, sehingga akan muncul tampilan form sesuai data 

yang ingin dilakukan edit. 

 

Gambar 20.Tampilan Edit Data Kategori Link 

 

Apabila user ingin melakukan hapus data dapat klik pada icon yang berbentuk 

tempat sampah sehingga muncul pesan notifikasi seperti berikut. 

 

  
Gambar 21. Tampilan Pesan Notifikasi Hapus Data 

 

Pada menu kategori link juga dilengkapi fitur set. aktif dan non aktif data, jadi user 

admin dapat mengelola data dengan show dan hide data. Apabila data dengan set 

aktif maka akan tampil dihalaman utama website bergitu juga dengan sebaliknya 

apabila data dengan set non aktif maka data tersebut tidak akan tampil dihalaman 

depan website. Status aktif dan non aktif akan ditunjukkan dengan jenis warna dan 

status yang tampil di tabel kategori berita, warna hijau menunjukkan data tersebut aktif 
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dan warna merah menunjukkan data tersebut tidak aktif. Pada halaman kategori link 

juga dilengkapi fitur pencarian yang terletak diabagian atas tabel. 

 

4.3.2 Daftar Link 

Untuk dapat melakukan pengelolaan data daftar link dapat klik daftar link sehingga 

muncul tampilan seperti pada gambar berikut. 

 

 

Gambar 22. Tampilan Daftar Link 

 

Untuk dapat menambahkan data dapat klik tombol tambah, sehingga muncul 

tampilan seperti pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 23. Tampilan Tambah Data Daftar Link Baru 
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Klik tombol simpan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan dan apabila user 

ingin melakukan pembatalan klik tombol batal. Apabila user ingin melakukan edit data 

maka dapat klik icon pensil edit, sehingga akan muncul tampilan form sesuai data 

yang ingin dilakukan edit. 

 

Gambar 24. Tampilan Edit Data Daftar Link 

 

Apabila user ingin melakukan hapus data dapat klik pada icon yang berbentuk 

tempat sampah sehingga muncul pesan notifikasi seperti berikut. 

 

  
Gambar 25. Tampilan Pesan Notifikasi Hapus Data 

 

Pada menu link juga dilengkapi fitur set. aktif dan non aktif data, jadi user admin dapat 

mengelola data dengan show dan hide data. Apabila data dengan set aktif maka 

akan tampil dihalaman utama website bergitu juga dengan sebaliknya apabila data 

dengan set non aktif maka data tersebut tidak akan tampil dihalaman depan website. 

Status aktif dan non aktif akan ditunjukkan dengan jenis warna dan status yang tampil 

di tabel daftar berita, warna hijau menunjukkan data tersebut aktif dan warna merah 

menunjukkan data tersebut tidak aktif. Pada halaman daftar link juga dilengkapi fitur 

pencarian yang terletak diabagian atas tabel. 
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4.4 Manajemen Data Polling 

Pada menu polling digunakan untuk melakukan pengelolaan data polling. Klik menu 

polling pada bagian menu sehingga muncul tampilan seperti berikut. 

 

Gambar 26. Tampilan Halaman Polling 

 

Untuk dapat menambahkan data dapat klik tombol tambah, sehingga muncul 

tampilan seperti pada gambar berikut. 

 

 
Gambar 27. Tampilan Tambah Data Polling Baru 

 

Klik tombol simpan untuk menyimpan data yang sudah dimasukkan dan apabila user 

ingin melakukan pembatalan klik tombol batal. Apabila user ingin melakukan edit data 
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maka dapat klik icon pensil edit, sehingga akan muncul tampilan form sesuai data 

yang ingin dilakukan edit. 

 

Gambar 28. Tampilan Edit Data Polling 

 

Apabila user ingin melakukan hapus data dapat klik pada icon yang berbentuk 

tempat sampah sehingga muncul pesan notifikasi seperti berikut. 

 

  

Gambar 29. Tampilan Pesan Notifikasi Hapus Data 

 

Pada menu polling juga dilengkapi fitur set. aktif dan non aktif data, jadi user admin 

dapat mengelola data dengan show dan hide data. Apabila data dengan set aktif 

maka akan tampil dihalaman utama website bergitu juga dengan sebaliknya apabila 

data dengan set non aktif maka data tersebut tidak akan tampil dihalaman depan 

website. Status aktif dan non aktif akan ditunjukkan dengan jenis warna dan status 

yang tampil di tabel daftar berita, warna hijau menunjukkan data tersebut aktif dan 

warna merah menunjukkan data tersebut tidak aktif. Pada halaman polling juga 

dilengkapi fitur pencarian yang terletak diabagian atas tabel. 
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4.5 Manajemen Data Galeri 

Pada menu galeri digunakan untuk melakukan pengeloaan data galeri, dimana pada 

menu galeri terdiri dari 2 (dua) sub menu yakni menu album dan menu foto. Menu 

album digunakan untuk mengelola data album galeri yang nantinya akan diunggah 

fotonya. Sedangkan untuk menu foto digunakan untuk melakukan pengelolaan data 

foto pada masing-masing album.   

 

4.5.1 Album 

Untuk dapat melakukan pengelolaan data album galeri, user dapat klik menu album 

sehingga muncul tampilan seperti berikut. 

 

Gambar 30. Tampilan Halaman Album 

 

Adapun untuk melakukan pengelolaan data album sama halnya seperti pada menu-

menu sebelumnya. Dimana tombol tambah digunakan untuk melakukan 

penambahan data baru, tombol pensil edit digunakan untuk melakukan edit data, 

tombol icon tempat sampah digunakan untuk melakukan hapus data dan tombol aktif 

dan non aktif data untuk melakukan tampil atau tidaknya data album tersebut 

dihalaman depan website. 
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4.5.2 Foto 

Untuk dapat melakukan pengelolaan data foto, user dapat klik menu foto sehingga 

muncul tampilan seperti berikut. 

 

Gambar 31. Tampilan Halaman Foto 

 

Adapun untuk melakukan pengelolaan data foto sama halnya seperti pada menu-

menu sebelumnya. Dimana tombol tambah digunakan untuk melakukan 

penambahan data baru, tombol pensil edit digunakan untuk melakukan edit data, 

tombol icon tempat sampah digunakan untuk melakukan hapus data dan tombol aktif 

dan non aktif data untuk melakukan tampil atau tidaknya data album tersebut 

dihalaman depan website. 

 

4.6 Upload Banner 

Untuk dapat melakukan pengelolaan data banner yang nantinya akan ditampilkan 

secara slide show pada website, maka user dapat klik pada menu setting kemudian 

pilih banner sehingga muncul tampilan seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 32. Tampilan Halaman Banner 

 

Adapun untuk melakukan pengelolaan data foto sama halnya seperti pada menu-

menu sebelumnya. Dimana tombol tambah digunakan untuk melakukan 

penambahan data baru, tombol pensil edit digunakan untuk melakukan edit data, 

tombol icon tempat sampah digunakan untuk melakukan hapus data dan tombol aktif 

dan non aktif data untuk melakukan tampil atau tidaknya data album tersebut 

dihalaman depan website. 

 

4.7  Menambahkan Menu & Content Baru 

Mengingat permasalahan menu dan content dari sebuah situs atau website yang 

sering mengalami perkembangan, maka pada website Universitas PGRI Adi Buana 

Surabaya (unipasby.ac.id) sudah dilengkapi menu dan content secara dinamis, sama 

halnya ketika menggunakan web open source lain seperti wordpress, mamboo, joomla 

dan lainnya. Untuk menambahkan menu dan content baru pada website 

unipasby.ac.id adalah dengan cara klik menu setting kemudian pilih menu, sehingga 

muncul tampilan seperti pada gambar berikut. 
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Gambar 33. Tampilan Halaman Menu 

 

Untuk dapat menambahkan data dapat klik tombol tambah, sehingga muncul 

tampilan seperti pada gambar berikut. 

 

Gambar 34. Tampilan Tambah Data Menu 
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Pada saat menambahkan menu baru nanti, sistem secara otomatis akan membuat 

content sekaligus yang nantinya dapat di isi sesuai dengan kehendak user admin. 

Pada inputan tipe terdiri dari: 

- Custom, berguna untuk menambahkan data content web sesuai dengan 

content yang sudah disediakan oleh sistem, misalkan portal berita, link, polling 

dan lainnya, dimana model dan format inputan tentunya berbeda dengan 

menu yang lain. 

- Deskripsi, berguna untuk menambahkan data content web berdasarkan 

tampilan berupa teks paragraph, foto atau gambar, link dan lainnya. 

- Link URL, berguna untuk menambakan data content berbentuk URL, dimana 

ketika user klik menu akan merujuk ke link yang sudah diinputkan oleh user 

admin. 

Adapun untuk melakukan pengelolaan data menu sama halnya seperti pada menu-

menu sebelumnya. Dimana tombol tambah digunakan untuk melakukan 

penambahan data baru, tombol pensil edit digunakan untuk melakukan edit data, 

tombol icon tempat sampah digunakan untuk melakukan hapus data dan tombol aktif 

dan non aktif data untuk melakukan tampil atau tidaknya data menu tersebut 

dihalaman depan website. 

 

4.8 Ganti Password & Logout 

Untuk dapat melakukan perubahan password administrator pada website dapat klik 

bagian pojok kanan atas sehingga muncul tombol Akun Saya. 

 

 
Gambar 35. Tampilan Tombol Akun Saya dan Logout 

 

Klik tombol Akun Saya sehingga muncul tampilan form edit password seperti pada 

gambar berikut. 

 



Petunjuk Penggunaan 

Website Universitas PGRI Adi Buana Surabaya 
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Gambar 36. Tampilan Form Edit Password 

 

Sedangkan untuk keluar dari halaman Content Management System (CMS) user 

administrator dapat klik tombol Logout guna menjaga kerahasiaan data akun 

administrator. 
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