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I. PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang 

Pengelolaan situs web SKPD mempunyai sasaran agar masyarakat dapat dengan 

mudah memperoleh akses kepada informasi dan layanan Pemerintah Daerah, dan ikut 

berpartisipasi di dalam pengembangan demokrasi di Indonesia dengan menggunakan 

media internet dan teknologi lain yang akan muncul di kemudian hari. Situs web dibuat 

sesuai dengan keinginan pemerintah di dalam pemberian pelayanan kepada 

masyarakat yaitu : 

1) Perolehan informasi secara mudah, benar, adil, dan luas cakupannya; 

2) Penyebarluasan informasi melalui media elektronik yang meliputi : 

• Semua bahan yang telah diterbitkan atau bahan-bahan yang telah berada 

di luar perlindungan hak cipta (boleh diketahui oleh umum); 

• Semua informasi yang dibuat dan dikumpulkan sesuai undang-undang 

(tunduk kepada pertimbangan-pertimbangan kepekaan komersial dan 

rahasia pribadi); 

• Semua dokumen yang diperlukan bagi kepentingan masyarakat. 

 

 

2. Pengertian Subdomain Website 

Di dalam istilah internet, domain adalah sebuah kesatuan dari sebuah situs di internet, 

yang biasanya mempunyai nama, contohnya "kuningankab.go.id" atau "google.com". 

Subdomain adalah bagian dari sebuah nama domain induk, subdomain ada di depan 

domain dan dipisah dengan titik. 

 Contoh : 

 domain induk  -> kuningankab.go.id 

 subdomain  -> diskominfo.kuningankab.go.id 

dimana diskominfo adalah subdomain dari kuningankab.go.id, Subdomain 

biasanya digunakan sebagai pembagian area dari sebuah website. Dalam kasus ini 

subdomain akan digunakan untuk pembagian alamat website SKPD. 
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3. Berikut Daftar Nama Subdomain Setiap SKPD  

NO SKPD / BAGIAN SETDA / KECAMATAN ALAMAT WEBSITE ALAMAT E-MAIL 

1 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  http://disdikbud.kuningankab.go.id  info@disdikbud.kuningankab.go.id 

2 Dinas Pertanian  http://distan.kuningankab.go.id  info@distan.kuningankab.go.id  

3 Dinas Kesehatan  http://dinkes.kuningankab.go.id  info@dinkes.kuningankab.go.id 

4 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang  http://dpupr.kuningankab.go.id  info@dpupr.kuningankab.go.id 

5 Dinas Perumahan, Permukiman dan Pertanahan  http://dppp.kuningankab.go.id  info@dppp.kuningankab.go.id 

6 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  http://dpmd.kuningankab.go.id  info@dpmd.kuningankab.go.id 

7 Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana  http://dppkb.kuningankab.go.id  info@dppkb.kuningankab.go.id 

8 Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan  http://dkpp.kuningankab.go.id  info@dkpp.kuningankab.go.id 

9 Dinas Lingkungan Hidup  http://dlh.kuningankab.go.id info@dlh.kuningankab.go.id 

10 Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi  http://disnakertrans.kuningankab.go.id  info@disnakertrans.kuningankab.go.id 

11 Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak  http://dinsos-p3a.kuningankab.go.id  info@dinsos-p3a.kuningankab.go.id 

12 Dinas Komunikasi dan Informatika  http://diskominfo.kuningankab.go.id  info@diskominfo.kuningankab.go.id 

13 Dinas Perdagangan dan Perindustrian  http://disperindag.kuningankab.go.id  info@disperindag.kuningankab.go.id 

14 Dinas Kearsipan dan Perpustakaan  http://disarsipus.kuningankab.go.id  info@disarsipus.kuningankab.go.id 

15 Dinas Perhubungan  http://dishub.kuningankab.go.id  info@dishub.kuningankab.go.id 

16 Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah  http://balopenda.kuningankab.go.id  info@balopenda.kuningankab.go.id 

17 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  http://bakesbangpol.kuningankab.go.id  info@kesbangpol.kuningankab.go.id 

18 Satuan Polisi Pamong Praja  http://satpolpp.kuningankab.go.id  info@satpolpp.kuningankab.go.id 

19 Rumah Sakit Umum Daerah 45  http://rsud45.kuningankab.go.id  info@rsud45.kuningankab.go.id 

20 Rumah Sakit Umum Daerah Linggrajati Kuningan http://rsud-linggarjati.kuningankab.go.id  info@rsud-linggarjati.kuningankab.go.id 

21 Inspektorat  http://inspektorat.kuningankab.go.id  info@inspektorat.kuningankab.go.id 
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NO SKPD / BAGIAN SETDA / KECAMATAN ALAMAT WEBSITE ALAMAT E-MAIL 

22 Bagian Tata Pemerintahan http://bag-tapem.kuningankab.go.id  info@bag-tapem.kuningankab.go.id 

23 Bagian Hukum http://bag-hukum.kuningankab.go.id  info@bag-hukum.kuningankab.go.id 

24 Bagian Perekonomian http://bag-perekonomian.kuningankab.go.id  info@bag-perekonomian.kuningankab.go.id 

25 Bagian Pengadaan Barang / Jasa http://bag-barjas.kuningankab.go.id info@bag-barjas.kuningankab.go.id 

26 Bagian Kesejahteraan Rakyat http://bag-kesra.kuningankab.go.id info@bag-kesra.kuningankab.go.id 

27 Bagian Administrasi Pembangunan http://bag-pembangunan.kuningankab.go.id  info@bag-pembangunan.kuningankab.go.id 

28 Bagian Organisasi dan Pendayagunaan Aparatur http://bag-organisasi.kuningankab.go.id  info@bag-organisasi.kuningankab.go.id 

29 Bagian Keuangan dan Sarana http://bag-keuangan.kuningankab.go.id  info@bag-keuangan.kuningankab.go.id 

30 Bagian Umum http://bag-umum.kuningankab.go.id info@bag-umum.kuningankab.go.id 

31 Kecamatan Ciawigebang http://Kec-Ciawigebang.kuningankab.go.id  info@Kec-Ciawigebang.kuningankab.go.id 

32 Kecamatan Cibeureum http://Kec-Cibeureum.kuningankab.go.id  info@Kec-Cibeureum.kuningankab.go.id 

33 Kecamatan Cibingbin http://Kec-Cibingbin.kuningankab.go.id info@Kec-Cibingbin.kuningankab.go.id 

34 Kecamatan Cidahu http://Kec-Cidahu.kuningankab.go.id info@Kec-Cidahu.kuningankab.go.id 

35 Kecamatan Cigandamekar http://Kec-Cigandamekar.kuningankab.go.id  info@Kec-Cigandamekar.kuningankab.go.id 

36 Kecamatan Cigugur http://Kec-Cigugur.kuningankab.go.id info@Kec-Cigugur.kuningankab.go.id 

37 Kecamatan Cilebak http://Kec-Cilebak.kuningankab.go.id info@Kec-Cilebak.kuningankab.go.id 

38 Kecamatan Cilimus http://Kec-Cilimus.kuningankab.go.id info@Kec-Cilimus.kuningankab.go.id 

39 Kecamatan Cimahi http://Kec-Cimahi.kuningankab.go.id info@Kec-Cimahi.kuningankab.go.id 

40 Kecamatan Ciniru http://Kec-Ciniru.kuningankab.go.id info@Kec-Ciniru.kuningankab.go.id 

41 Kecamatan Cipicung http://Kec-Cipicung.kuningankab.go.id info@Kec-Cipicung.kuningankab.go.id 

42 Kecamatan Ciwaru http://Kec-Ciwaru.kuningankab.go.id info@Kec-Ciwaru.kuningankab.go.id 

43 Kecamatan Darma http://Kec-Darma.kuningankab.go.id info@Kec-Darma.kuningankab.go.id 

44 Kecamatan Garawangi http://Kec-Garawangi.kuningankab.go.id info@Kec-Garawangi.kuningankab.go.id 

45 Kecamatan Jalaksana http://Kec-Jalaksana.kuningankab.go.id info@Kec-Jalaksana.kuningankab.go.id 

46 Kecamatan Japara http://Kec-Japara.kuningankab.go.id info@Kec-Japara.kuningankab.go.id 

47 Kecamatan Kadugede http://Kec-Kadugede.kuningankab.go.id info@Kec-Kadugede.kuningankab.go.id 
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NO SKPD / BAGIAN SETDA / KECAMATAN ALAMAT WEBSITE ALAMAT E-MAIL 

48 Kecamatan Kalimanggis http://Kec-Kalimanggis.kuningankab.go.id info@Kec-Kalimanggis.kuningankab.go.id 

49 Kecamatan Karangkancana http://Kec-Karangkancana.kuningankab.go.id info@Kec-Karangkancana.kuningankab.go.id 

50 Kecamatan Kramatmulya http://Kec-Kramatmulya.kuningankab.go.id info@Kec-Kramatmulya.kuningankab.go.id 

51 Kecamatan Kuningan http://Kec-Kuningan.kuningankab.go.id info@Kec-Kuningan.kuningankab.go.id 

52 Kecamatan Lebakwangi http://Kec-Lebakwangi.kuningankab.go.id info@Kec-Lebakwangi.kuningankab.go.id 

53 Kecamatan Luragung http://Kec-Luragung.kuningankab.go.id info@Kec-Luragung.kuningankab.go.id 

54 Kecamatan Maleber http://Kec-Maleber.kuningankab.go.id info@Kec-Maleber.kuningankab.go.id 

55 Kecamatan Mandirancan http://Kec-Mandirancan.kuningankab.go.id info@Kec-Mandirancan.kuningankab.go.id 

56 Kecamatan Nusaherang http://Kec-Nusaherang.kuningankab.go.id info@Kec-Nusaherang.kuningankab.go.id 

57 Kecamatan Pancalang http://Kec-Pancalang.kuningankab.go.id info@Kec-Pancalang.kuningankab.go.id 

58 Kecamatan Pasawahan http://Kec-Pasawahan.kuningankab.go.id info@Kec-Pasawahan.kuningankab.go.id 

59 Kecamatan Selajambe http://Kec-Selajambe.kuningankab.go.id info@Kec-Selajambe.kuningankab.go.id 

60 Kecamatan Sindangagung http://Kec-Sindangagung.kuningankab.go.id info@Kec-Sindangagung.kuningankab.go.id 

61 Kecamatan Subang http://Kec-Subang.kuningankab.go.id info@Kec-Subang.kuningankab.go.id 

  SKPD / BAGIAN SETDA YANG SUDAH MEMBUAT DAN MENGELOLA WEBSITE SENDIRI 

1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  http://bppt.kuningankab.go.id info@bppt.kuningankab.go.id 

2 Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah  http://dkukm.kuningankab.go.id info@dkukm.kuningankab.go.id 

3 Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil  http://disdukcapil.kuningankab.go.id info@disdukcapil.kuningankab.go.id 

4 Badan Penanggulangan Bencana Daerah  http://bpbd.kuningankab.go.id info@bpbd.kuningankab.go.id 

5 Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset  http://bpkad.kuningankab.go.id info@bpkad.kuningankab.go.id 

6 
Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan 
Pengembangan Daerah  

http://bappeda.kuningankab.go.id info@bappeda.kuningankab.go.id 

7 
Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya 
Manusia  

http://bkd.kuningankab.go.id info@bkd.kuningankab.go.id 

8 Sekretariat DPRD  http://dprd.kuningankab.go.id info@dprd.kuningankab.go.id 

9 Bagian Humas Setda Kabupaten Kuningan http://humas.kuningankab.go.id info@humas.kuningankab.go.id 
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II. MENGELOLA WEBSITE 
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II. MENGELOLA WEBSITE 

 

1. Layout / Blok Website  
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Berikut keterangan setiap nomor blok diatas 

A. Header 

Merupakan bagian utama untuk menampilkan identitas dan ide umum tentang apa 

yang tercakup pada website tersebut. Seorang pengunjung website dapat 

mempunyai gambaran tentang apa yang akan didapatnya dengan melihat bagian 

ini. Bagian header juga sangat penting untuk member kesan ketertarikan kepada 

pengunjung website. 

Dalam tampilan website subdomain SKPD diatas yang termasuk header adalah : 

1. Blok "Logo dan Nama Situs"  

( dalam hal ini logo pemda kuningan dan Dinas Komunikasi dan Informatika 

Kabupaten KUningan ) 

2. Blok “User Menu” terdiri dari Login, webmail, dan Kotak Pencarian  

3. Blok "Menu Utama" 

4. Blok "Slideshow" 

B. Body 

Adalah area tengah di bawah header yang biasanya berisi kilasan tentang beberapa 

informasi, tautan-tautan, atau dapat juga berisi informasi utama. 

Dalam tampilan website subdomain SKPD diatas yang termasuk Body adalah : 

5. Blok “Tanggal Sekarang” dan “Welcome Message” 

6. Blok "Daftar Ringkasan Berita Terakhir" 

7. Blok "Profil Pimpinan" 

8. Blok "Statistik Konten" meliputi konten terbaru dan konten terpopuler 

9. Blok "Daftar Ringkasan Agenda Terakhir" 

C. Footer 

Merupakan area bawah yang biasanya berisi informasi tambahan, biasanya tentang 
tautan lain atau pun informasi yang sifatnya tidak berubah. 

Dalam tampilan Website subdomain SKPD diatas yang termasuk Footer adalah : 

10. Blok "Daftar Ringkasan Foto Galeri Terkahir" 

11. Blok "Situs Terkait" 

12. Blok "Perkiraan Cuaca" 

13. Blok "Identitas/Alamat SKPD" 

14. Blok "Jumlah Pengunjung" 

15. Blok "Hak Cipta Situs" 
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2. Jenis Konten 

Website subdomain SKPD memiliki 4 Jenis Konten Yaitu : Berita, Agenda, Foto Galeri 

dan Halaman. 

a. Jenis Konten “Berita” 

 

b. Jenis Konten “Agenda” 
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c. Jenis Konten “Foto Galeri” 

 

 

d. Jenis Konten “Halaman” 

Contoh konten halaman adalah halaman “Visi dan Misi”, halaman ini bisa 
diakses melalui menu “Profil”->”Visi dan Misi”. 
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3. Login / Masuk ke Halaman Administrasi Website 

Dari sisi tampilan, sebuah website dibagi menjadi 2, yaitu : 

1. Front-End, adalah tampilan yang dapat diakses oleh pengunjung website. 

2. Back-End, adalah sisi di mana seorang pengelola website memasukkan informasi 

untuk ditampilkan. 

Untuk mulai mengelola website, seorang administrator/operator harus memasukkan 

nama pengguna dan sandi untuk mendapatkan hak akses ke halaman-halaman back-

end (halaman yang hanya dapat diakses oleh pengelola) 

Untuk Masuk ke halaman administrasi/back-end website subdomain SKPD dapat di 

akses melalui link “Login” di User menu. 

URL Lengkapnya  :   

https://subdomain-skpd.kuningankab.go.id/user  

contoh:  

https://diskominfo.kuningankab.go.id/user 

https;//dishub.kuningankab.go.id/user 

Maka akan tampil halaman seperti di bawah ini, masukan Nama Pengguna dan Sandi 

sesuai dengan data yang telah diberikan oleh Instruktur/Diskominfo. 
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Setelah nama dan sandi diisi, tekan tombol login dan akan ada proses authentifikasi 

pengguna, apabila benar maka akan tampil halaman backend dari website seperti di 

bawah ini.  

 

 

 

Ciri utama tampilan backend website adalah munculnya “Toolbar” Pengelolaan konten 

di area paling atas website.  

 

 

  

Toolbar Pengelolaan Website 
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4. Mengenal Toolbar Pengelolaan Konten 

Toolbar adalah sebaris shortcut yang telah disiapkan untuk menuju ke akses tertentu, 

biasanya hal-hal yang sering dilakukan, seperti: membuat konten, agenda, halaman 

dsb. 

Toolbar Subdomain website SKPD Kuningan Memiliki format seperti dibawah ini: 

 

 

 

Fungsi-fungsi toolbar tersebut adalah sebagai berikut : 

• Konten  : Untuk melihat daftar seluruh konten 

• Hallo Admin  : Untuk melihat/mengedit profil user/pengguna 

• Logout  : Untuk keluar dari halaman administrasi/back-end  

• +Berita  : Untuk menambah konten berita 

• +Agenda  : Untuk menambah konten agenda 

• +Foto Galeri  : Untuk menambah konten foto galeri 

• +Halaman  : Untuk menambah konten halaman 

• Pimpinan  : Untuk merubah profil pimpinan SKPD 

• Slide-1  : Untuk merubah gambar slide urutan 1 

• Slide-2  : Untuk merubah gambar slide urutan 2 

• Slide-3  : Untuk merubah gambar slide urutan 3 

• Hubungi Kami : Untuk merubah alamat kantor SKPD 

• Situs Terkait  : Untuk merubah daftar situs web yang terkait dengan SKPD 

• Pengaturan Menu : Untuk mengatur susunan menu utama 

• Informasi Situs : Untuk merubah informasi situs 
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5. Mengganti Password Login 

Penggantian kata sandi dapat dilakukan setiap saat atau pun secara berkala untuk 

menghindari kebocoran akun. 

Untuk merubah sandi, langkahnya adalah sebagai berikut : 

1. Klik Toolbar “Hallo Admin”,  

Akan muncul halaman profil user, tampilannya sama seperti pertama kali user login. 

2. Klik tab “Sunting”, maka akan muncul Halaman untuk mengedit identitas user, 

seperti sandi, email, dsb. seperti terlihat dalam gambar di bawah ini,  

sebelum mengedit halaman ini, pastikan untuk mengisi isian Sandi saat ini 

3. Masukan sandi yang baru di isian Sandi di Konfirmasi sandi  

4. Terakhir Klik “Simpan” 
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6. Mengganti Informasi Situs 

Informasi Situs berisi Informasi utama sebuah situs seperti: nama situs, Visi/Slogan, 

alamat email utama website, untuk melakukan hal tersebut, gunakan langkah-langkah 

sebagai berikut 

1. Klik Toolbar “Informasi Situs”, Maka akan tampil halaman seperti di bawah. 

2. Lengkapi / Isikan isian  

1. Nama Situs dengan nama SKPD 

2. Slogan sesuai slogan/visi SKPD. 

3. Alamat email dengan alamat email official SKPD 

4. Sedangkan isian lainnya biarkan seperti adanya {default} jangan dirubah . 

3. Terakhir, Klik Tombol “Simpan Konfigurasi” 
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7. Mengganti Profil Pimpinan 
 
Untuk mengganti Profil Pimpinan, lakukan langkah langkah sebagai berikut : 

1. Klik Toolbar “Pimpinan”, Maka akan tampil halaman sunting dari profil pimpinan  

2. Lakukan perubahan identitas pimpinan, yaitu 

1. Nama Pimpinan diisi dengan nama Kepala SKPD, lengkap dengan gelar. 

2. Foto Pimpinan yang ada dihapus dan diganti dengan foto pimpinan SKPD, 

usahakan ukuran foto SKPD memiliki perbandingan 2 x 2.5 atau 200 x 250. 

3. Isikan juga Text Alternatif dan Judul foto, diisi dengan nama lengkap 

Kepala SKPD 

4. Di Area Text Identitas Pimpinan, tertulis nama pimpinan, NIP dan Pangkat, 

ganti sesuai dengan Nama,NIP dan Pangkat Kepala SKPD. 

5. Untuk isian lainnya biarkan seperti adanya / jangan dirubah. 

3. Terakhir Klik Tombol “Simpan” 
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8. Mengganti Alamat Kantor 
 
Blok Hubungi Kami berisi alamat kantor SKPD, Untuk mengganti isinya lakukan 

langkah langkah sebagai berikut : 

1. Klik Toolbar “Hubungi Kami”, Maka akan tampil halaman sunting dari Hubungi 

Kami 

2. Lakukan perubahan alamat kantor hanya di area text Alamat, alamat kantor diisi 

lengkap diawali dengan nama SKPD, Alamat, No.Telp, Kode Pos, email. 

3. Untuk isian lainnya biarkan adanya / jangan dirubah,  

4. Terakhir Klik Tombol “Simpan” 
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9. Mengganti Slide 
 
Slide adalah  gambar yang tampil di bagian header Website, gambar tersebut 

berputar/berganti dengan gambar berikutnya. Untuk sementara ini jumlah slide dibatasi 

3 slide/gambar, dengan masing-masing gambar/foto memiliki perbandingan 980 x 365 

(lebar x tinggi ). 

Fungsi Slide dalam subdomain website SKPD ini adalah sebagai header/banner 

website pada umumnya. Oleh karena itu gantilah slide ini dengan foto ataupun 

gambar/ilustrasi tentang profil/gambaran umum dari SKPD tersebut.  

 

Untuk mengganti masing-masing slide, gunakan langkah-langkah berikut : 

1. Klik toolbar “Slide-1” atau “Slide-2” atau “Slide-3” sesuai dengan nomer slide 

yang akan dirubah 

2. Maka akan tampil halaman sunting dari slide tersebut 

1. Untuk Isian Judul Slideshow biarkan seperti itu [Slide-1/Slide-2/Slide-3}] 

jangan dirubah. 

2. Hapus Gambar Slideshow yang ada dan ganti dengan gambar/foto yang 

baru, usahakan gambar/foto tersebut memiliki perbandingan 980 x 365.. 

3. Isikan Keterangan Slideshow dengan suatu kalimat penjelasan dari 

gambar/foto diatas. 

4. Untuk isian lainnya biarkan adanya / jangan dirubah. 

3. Terakhir Klik Tombol “Simpan” 
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10. Menambah, Mengubah dan Menghapus Berita 
 
Untuk menambah berita, gunakan langkah-langkah berikut: 

1. Klik toolbar “+Berita”, maka akan muncul halaman “Kirim Berita” seperti terlihat 

dalam gambar di bawah 

2. Masukan data-data berita, yaitu 

1. Isian Judul Berita dengan Judul Berita yang akan ditampilkan 

2. Isian Foto diisi dengan memasukan/mengupload foto yang akan 

ditampilkan, setelah foto diupload anda diminta memasukan data 

keterangan foto melalui isian Text Alternatif dan Judul Foto, isi text 

alternatif dan Judul tersebut.  

3. Isian Isi Berita diisi dengan berita yang akan ditampimpilkan, apabila 

anda sudah menyiapkan tulisan berita di Ms.Word, gunakan teknik Copy 

& Paste di area ini. 

4. Selanjutnya Isian “Lampiran”, diisi apabila ada berita yang menyertakan 

lampiran yang nantinya bisa di download oleh pengunjung, Lampiran file 

ini terbatas hanya file berextensi PDF, PNG, JPG, & JPEG. 

5. Selanjutnya apabila anda ingin merubah tanggal dikirimnya berita bisa 

merubahnya melalui tab Informasi penulisan, disana ada isian Ditulis 

pada, isi dengan tanggal yang diinginkan dengan formatnya adalah : 

2014-10-04 06:08:53 +0700. 

3. Terakhir Klik Tombol “Simpan” 

 

Sedangakan apabila ingin merubah/mengedit berita,  gunakan langkah-langkah             

berikut : 

1. Klik Judul berita dari konten berita yang akan dirubah 

2. Maka akan muncul halaman berita secara penuh { bukan ringkasan ) 

3. Selanjutnya klik tab “Sunting” 

4. Lakukan perubahan-perubahan data sesuai dengan kebutuhan, langkah 

langkahnya sama dengan menambah berita di atas 

5. Apabila sudah diperbaiki, Klik tombol “Simpan”. 

 

Sedangkan apabila ingin menghapus berita, gunakan langkah-langkah yang sama 

seperti merubah/mengedit berita diatas ( no.1 – 3 ), perbedaannya apabila akan 

menghapus berita setelah masuk ke tab Sunting tidak melakukan pengeditan data, 

hanya mengklik Tombol “Hapus” . 

 
 

 



21 

 

 
  



22 

 

11. Menambah, Mengubah dan Menghapus Agenda 
 
Untuk menambah Agenda, gunakan langkah-langkah berikut: 

1. Klik toolbar “+Agenda”, maka akan muncul halaman “Kirim Agenda” seperti 

terlihat dalam gambar di bawah 

2. Masukan data-data agenda, yaitu 

1. Isian Judul Agenda dengan Judul Agenda yang akan ditampilkan 

2. Isian Tempat / Lokasi diisi dengan tempat agenda tersebut 

diselenggarakan.  

3. Isian Tanggal diisi dengan dengan tanggal diselenggarakannya agenda 

tersebut, apabila tanggal agenda lebih dari satu hari, maka centanglah 

opsi “Show End Date”, maka akan muncul isian untuk mengisi tanggal 

berakhirnya agenda 

4. Selanjutnya Isian “Keterangan”, diisi diisi dengan keterangan agenda 

apabila ada, isian ini bersipat opsional. 

5. Untuk isian-isian lainnya biarkan seperti adanya / tidak perlu dirubah. 

3. Terakhir Klik Tombol “Simpan” 

 

Sedangakan apabila ingin merubah/mengedit Agenda,  gunakan langkah-langkah             

berikut : 

1. Klik Toolbar “Konten”, maka akan muncul daftar seluruh konten yang telah 

diterbitkan 

2. Cari dan Pilih/Klik judul agenda yang akan dirubah/edit,  

3. maka akan muncul tampilan penuh dari agenda 

4. Selanjutnya klik tab “Sunting” 

5. Lakukan perubahan-perubahan data sesuai dengan kebutuhan, langkah 

langkahnya sama dengan menambah agenda di atas 

6. Apabila sudah diperbaiki, Klik tombol “Simpan”. 

 

Sedangkan apabila ingin menghapus Agenda, gunakan langkah-langkah yang sama 

seperti merubah/mengedit agenda diatas ( no.1 – 4 ), perbedaannya apabila akan 

menghapus agenda setelah masuk ke tab Sunting tidak melakukan pengeditan data, 

hanya mengklik Tombol “Hapus” . 
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12. Menambah, Mengubah dan Menghapus Foto Galeri 
 
 
Untuk menambah Foto Galeri, gunakan langkah-langkah berikut: 

1. Klik toolbar “+Foto Galeri”, maka akan muncul halaman “Kirim Foto Galeri” 

seperti terlihat dalam gambar di bawah 

2. Masukan data-data foto galeri, yaitu 

1. Isian Judul Album dengan Judul Album Foto galeri  yang akan 

ditampilkan 

2. Isian Foto diisi dengan mengupload Foto yang akan ditampilkan,  setiap 

kali mengupload foto akan diminta keterangan foto tersebut, yaitu Text 

Alternatif dan Judul Foto, Isilah kedua isian tersebut. 

Batas maksimal foto yang bisa diupload per Album / Foto Galeri adalah 

10 buah, jadi setelah mengupload foto pertama lanjutkan dengan foto 

lainnya.  

Untuk ukuran foto tidak dibatasi ukurannya, tetapi yang perlu 

dipeerhatikan adalah filesize dari foto tersebut, usahakan setiap foto tidak 

melebihi 500kb, tetapi tidak kurang dari 200kb. 

3. Untuk isian-isian lainnya biarkan seperti adanya / tidak perlu dirubah. 

3. Terakhir Klik Tombol “Simpan” 

 

Sedangakan apabila ingin merubah/mengedit Foto Galeri,  gunakan langkah-langkah             

berikut : 

1. Klik Toolbar “Konten”, maka akan muncul daftar seluruh konten yang telah 

diterbitkan 

2. Cari dan Pilih/Klik judul album foto galeri yang akan dirubah/edit,  

3. maka akan muncul tampilan penuh dari Foto Galeri 

4. Selanjutnya klik tab “Sunting” 

5. Lakukan perubahan-perubahan data sesuai dengan kebutuhan, langkah 

langkahnya sama dengan menambah Foto Galeri di atas 

6. Apabila sudah diperbaiki, Klik tombol “Simpan”. 

 

Sedangkan apabila ingin menghapus Foto Galeri, gunakan langkah-langkah yang 

sama seperti merubah/mengedit Foto Galeri diatas ( no.1 – 4 ), perbedaannya apabila 

akan menghapus Foto Galeri setelah masuk ke tab Sunting tidak melakukan 

pengeditan data, hanya mengklik Tombol “Hapus” . 
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13. Menambah, Mengubah dan Menghapus Halaman 
 
Sebuah halaman memuat informasi baik tulisan, gambar maupun keduanya dan 

apabila dibutuhkan halaman juga bisa memiliki suatu lampiran. Ciri utama konten 

halaman adalah harus dikaitkan dengan menu utama. 

 

Untuk menambah Halaman, gunakan langkah-langkah berikut: 

1. Klik toolbar “+Halaman”, maka akan muncul halaman “Kirim Halaman” seperti 

di bawah 

2. Masukan data-data halaman, yaitu 

1. Isian Judul Halaman diisi dengan Judul halaman  yang akan ditampilkan 

2. Text Area Body diisi dengan tulisan halaman yang akan ditampilkan, 

apabila anda sudah menyiapkan tulisan halaman di Ms.Word, gunakan 

teknik Copy & Paste di area ini  

3. Selanjutnya Isian “Lampiran”, dipakai untuk mengupload file lampiran 

apabila ada halaman yang menyertakan file yang nantinya bisa di 

download oleh pengunjung,  

Lampiran ini juga digunakan untuk mengupload gambar yang nantinya 

bisa diinsertkan ke Area Body Halaman.  

Lampiran file ini terbatas hanya file berextensi PDF, PNG, JPG, & JPEG, 

4. Selanjutnya di tab “Pengaturan menu”, pastikan opsi “Sediakan menu 

tautan” di ceklist, kemudian isi data-data menu yaitu 

a. judul pokok menu diisi dengan judul menu 

b. Keterangan  diisi dengan keterangan menu (opsional) 

c. Pokok Induk dipilih dimana letak induk menu halaman ini 

d. Urutan, dipilih untuk menentukan letak urutan menu. 

5. Untuk isian-isian lainnya biarkan seperti adanya / tidak perlu dirubah. 

3. Terakhir Klik Tombol “Simpan” 

 

Sedangakan apabila ingin merubah/mengedit Halaman,  gunakan langkah-langkah             

berikut : 

1. Kunjungi Halaman yang akan dirubah, halaman bisa ditelusuri lewat menu 

utama. 

2. Selanjutnya klik tab “Sunting” 

3. Lakukan perubahan-perubahan data sesuai dengan kebutuhan, langkah 

langkahnya sama dengan menambah Halaman di atas 

4. Apabila sudah diperbaiki, Klik tombol “Simpan”. 

 

Sedangkan apabila ingin menghapus Halaman, gunakan langkah-langkah yang sama 

seperti merubah/mengedit halaman diatas ( no.1 – 2 ), perbedaannya apabila akan 

menghapus halaman setelah masuk ke tab Sunting tidak melakukan pengeditan data, 

hanya mengklik Tombol “Hapus”. 

 
 



27 

 

 
 
 
  



28 

 

14. Mengatur Menu (Menambah/Menghapus/Mengurutkan) 
 
Menu merupakan penyintas untuk menuju halaman tertentu. Sebuah menu dapat diatur 

kelompok maupun urutannya. 

 

Untuk melakukan pengaturan menu, Klik Toolbar “Pengaturan Menu”, maka akan 

muncul halaman konfigurasi menu sseperti di bawah ini 

 

 
 

Dalam halaman ini kita bisa melakukan penambahan menu level 1, pengurutan menu     

( gunakan teknik drag & drop ) dan menghapus menu.  
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15. Mengganti Situs Terkait 
 
Pada bagian kanan footer, terdapat link/tautan ke situs-situs terkait, Daftar situs terkait 

adalah sesuatu yang lumrah terpampang di sebuah halaman website, tujuannya adalah 

supaya pengunjung bisa melihat kaitan/perteman antara suatu website dengan website 

lainnya,  

 

Untuk Merubah Daftar Situs Terkait adalah dengan mengklik toolbar “Situs Terkait”, 

maka akan muncul halaman situs terkait seperti yang tampil di bawah ini, kemudian 

ubahlah 

 

1. Ubahlah Link Kementrian Terkait dengan Nama Kementrian SKPD, dan link-

kan dengan situs web kementrian tersebut , 

• Contoh, Dinas Kominfo level kementriannya adalah Kementrian 

Komunikasi dan Informatika, maka tulisan Link Kementrian Terkait 

diganti dengan “Kementrian Komunikasi dan Infromatika RI” dan Di 

link-kan dengan situs kementrian tersebut yaitu “www.kominfo.go.id” 

2. Ubahlah Link Dinas Provinsi Terkait dengan Nama Dinas Tingkat Provinsi, dan 

link-kan dengan situs web dinas provinsi tersebut 

• Contoh Dinas Kominfo level dinas provinsinya adalah Dinas  Komunikasi 

dan Informatika Prov.Jabar, maka tulisan Link Dinas Provinsi Terkait  

diganti dengan “Dinas Komunikasi dan Infromatika Prov.Jabar” dan Di 

link-kan dengan situs dinas provinsi tersebut yaitu 

“kominfo.jabarprov.go.id” 

 

Hanya itu yang perlu dirubah, yang lainnya biarkan seperti adanya / tidak dirubah. 

Setelah selesai Klik tombol “Simpan” 
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16. Kotak Saran 
 
 
Kotak saran disediakan bagi pengunjung website untuk memberikan masukan, Kotak 

saran ini dapat diakses melalui menu “Interaksi”. 

 

 
 
 
Setiap saran yang masuk akan dikirimkan ke alamat email official SKPD 

(info@subdomain-skpd.kuningankab.go.id), jadi apabila SKPD ingin mengetahui 

apakah ada kotak saran yang masuk, maka bukalah akun email SKPD Anda. 
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17. Mengedit dan Mengkompres Ukuran Foto 
 
Salah satu hal terpenting untuk diperhitungkan agar pengunjung nyaman dalam 

mengakses suatu website adalah kecepatan akses website tersebut, semakin cepat 

website tersebut diakses semakin nyaman pengunjung menelusuri website tersebut. 

Kecepatan akses suatu website ditentukan oleh besarnya ukuran website (satuan byte) 

dan juga bandwidth internet pengunjung (satuan byte/second). 

 

Biasanya yang paling berpengaruh terhadap besarnya ukuran website adalah besar 

dan banyaknya gambar/foto di halaman website tersebut. Oleh karena itu kita harus 

benar-benar memperhatikan besarnya ukuran gambar  tersebut.   

 

Oleh karena itu sebelum foto diuplaod ke halaman website, foto tersebut sebaiknya 

dikompres terlebih dahulu ataupun diperkecil ukurannya (resize). Contoh software 

untuk mengkompres dan meresize foto/gamabar adalah Microsoft Office Picture 

Manager. 

 

Sedangkan Untuk kasus tertentu kadangkala gambar harus memiliki perbandingan 

ukuran yang sesuai kriteria, contohnya untuk gambar slide di subdomain website SKPD 

ini harus memiliki perbadingan 980 x 365. Oleh karena itu foto/gambar tersebut harus di 

crop menngunakan software google picasa.  

 
 
1. Mengkompres Foto menggunakan Microsoft Office Picture. 

 
Berikut langkah-langkah untuk mengkompres foto dengan menggunakan Microsoft 

Office Picture Manager,  

1. Buka Windows Explorer 

2. Sorot file gambar yang akan dicompres, kemudian klik kanan,                   

pilih “open with”  dan pilih “Microsoft Office Picture Manager”.  

3. Maka jendela Microsoft Office Picture Manager terbuka berisi foto yang 

akan di kompres 

4. Selanjutnya pilih Edit Pictures.. 

5. Pilih Compress Pictures 

6. Di pilihan “Compress for”, pilih “Document” 

7. Klik Ok,  

8. Terakhir untuk menyimpan perubahan klik “Save” 

 

Terlihat disana bahwa sebelum di compres ukuran foto sebesar 4.07 MB, setelah 

dicompres dengan pilihan Document menjadi 424kb  

 

Gunakan teknik ini untuk mengcompress foto atau gambar yang akan dimasukan ke 

dalam konten berita, konten foto galeri dan juga foto yang akan disisipkan di suatu 

halaman. 
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2. MengCrop Foto Menggunakan Picasa Photo Viewer 
 
Berikut langkah-langkah untuk mengcrop foto menggunakan Software Picasa 

Photo Viewer, foto akan di crop dengan perbandingan 980 x 365  yang nantinya 

akan dijadikan slide di subdomain website SKPD. 

1. Buka Windows Explorer 

2. Sorot file yang akan dicrop, kemudian klik kanan, pilih “open with”  dan 

pilih Picasa Photo Viewer.  

3. Maka foto akan muncul, kemudian pilih “Edit in Picasa” 

4. Maka foto akan tampil di editor picasa 

5. Kemudian pilih “Crop” 

6. Kemudian di bagian “Select a dimension … … “,  

pilih Add Custom Aspect Rasio, isikan 980 x 365 di bagian Dimension 

7. Drag ukuran tadi ke area foto, setelah selesai klik “Apply” 

8. Terakhir untuk menyimpan perubahan pilih menu File -> Save 

 

 

 

 

 
 
 



34 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
  



35 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Mengelola E-Mail 
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III. MENGELOLA E-MAIL 
 
 

Untuk keperluan surat menyurat elektronik dan untuk menampung setiap kotak saran 

yang masuk melalui website SKPD, Setiap SKPD diberikan 1 ( satu ) akun email 

official. 

Formatnya e-mailnya adalah : 

info@subdomaIn-skpd.kuningankab.go.id 

  Sebagai contoh : 

• Inspektorat alamat emailnya adalah info@inspektorat.kuningankab.go.id, 

• Dinas Kominfo alamat emailnya adalah info@diskominfo.kuningankab.go.id 

• Dinas Perhubungan alamat emailnya adalah info@dishub.kuningankab.go.id 

Nama alamat email seluruh SKPD dapat dilihat di bagian I modul ini. 

 

1. Login e-Mail menggunkan Webmail 

 
Webmail dapat diakses dengan mengklik menu “Webmail” di bagian “user menu” 

website, atau dengan browser langsung melalui URL :  

 

https://server1.kuningankab.go.id:2096 
 

Maka akan muncul halaman login webmail seperti di bawah ini. 
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Kemudian, 

1. Pada Email Address/Alamat Email masukan alamat email SKPD secara 

lengkap,  

contoh : Info@diskominfo.kuningankab. go.id 

2. Pada Password/Kata Sandi masukan password email SKPD, 

3. Klik ”Log In” 

 

Setalah itu akan tampil halaman pembuka webmail, pada tahap awal disediakan 3 

pilihan tema webmail yaitu Horde, Roundcube, atau SquirrelMail. Silahkan pilih satu 

diantara 3 tema tersebut untuk membuka Webmail, apabila nantinya sudah terbiasa 

dengan salah satu tema, centangkan pilihan Enable Autoload. agar dikemudian hari 

pilihan tersebut tidak muncul setelah login webmail. 

 

 

 

Di atas adalah tampilan Webmail dengan memilih tema Roundcube pada saat 

tampilan pembuka, webmail ini feature dan fungsinya percis sama  dengan webmail-

webmail lainnya yang kita kenal, seperti yahoo, gmail, pnsmail, dsb.  
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2. Mengganti Password e-Mail 

 

Untuk mengganti password e-mail,  pilihlah menu ”Password and Security” di menu 

akun email SKPD. 

 

       

 

3. Konfigurasi Pengaturan e-Mail Client 

 

Untuk mengakses email melalui software Mail Client baik untuk Desktop/PC/Mac,  

Android ataupun IOS, bisa dilihat secara detail di menu ”Configure Mail Client” pada 

halaman webmail anda, atau silahkan gunakan parameter berikut: 

 

Connection Security 
Secure SSL/TLS  

Username 
Masukan alamat email SKPD secara lengkap,  
Contoh :  info@diskominfo.kuningankab.go.id 

Password 
Password email SKPD 

Incoming Server 
Server1.kuningankab.go.id 
IMAP Port : 993  POP3 Port: 995  

Outgoing Server  
Server1.kuningankab.go.id 
SMTP Port: 465. 
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+===== Selesai =====+ 
 

Softcopy Modul Ini Dapat Di Unduh Di URL : 
http://kuningankab.go.id/sites/default/files/modul-pengelolaan-website-skpd-kab-kuningan-v2-2017.pdf 

 
 

Pertanyaan, Saran dan Konsultasi Pengelolaan Subdomain SKPD 
Hubungi : 

 
Seksi Pengembangan dan Penyajian Informasi 

Bidang Tata Kelola Pemerintahan Berbasis Elektronik, 
Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kuningan 

Telp. 0232-871142, e-Mail : info@diskominfo.kuningankab.go.id 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


