
Buku Petunjuk Penggunaan | 1  

 

BUKU PETUNJUK PENGGUNAAN  

WEBSITE KAMPUNG WISATA DESA REJOWINANGUN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIM PENELITI 

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA 

2018 



Buku Petunjuk Penggunaan | 2  

 

PENDAHULUAN 

Website Kampung Wisata Desa Rejowinangun adalah sebuah situs yang berisi 

informasi wisata, kuliner, kerajinan, dan profil dari Desa Rejowinangun di Yogyakarta 

beralamat di http://lppm.uajy.ac.id/kampungwisatarejowinangun/. Web site ini 

memberikan informasi secara rinci mengenai Desa Rejowinangun seperti profil secara 

umum, alamat, fasilitas, dan potensi potensi yang dimiliki oleh Desa Rejowinangun.  

Pengguna dari website ini bisa dibagi kedalam tiga kategori yaitu:  

a) Pengunjung website secara umum yang bisa melihat semua informasi dan profil dari 

Desa Rejowinangun.  

b) Administrator yang memiliki peran untuk membuat profil umum dari Desa 

Rejowinangun dan membuat akun bagi masing masing pengelola Desa Rejowinangun.  

c) Pengelola Desa Rejowinangun adalah pemilik akun dari Desa Rejowinangun yang bisa 

menambahkan informasi seperti fasilitas, potensi dan informasi tambahan lainnya dari 

profil Desa Rejowinangun. Selanjutnya akan dijabarkan detil penggunaan dari website 

ini dari sudut pandang pengguna sistem yaitu Pengunjung website, Administrator dan 

Pengelola Desa Rejowinangun. 

 

 

1. PENGUNJUNG WEBSITE 

Pada bagian ini akan dijabarkan halaman website yang bisa di akses oleh pengunjung 

website pada halaman http://lppm.uajy.ac.id/kampungwisatarejowinangun/.  Terdapat 

enam halaman utama yaitu: beranda, Desa Rejowinangun, kuliner, kerajinan, aktraksi dan 

halaman profil Desa Rejowinangun. 

 

Halaman Beranda 

Halaman ini (Gambar 1) berisi informasi umum dari keseluruhan informasi yang bisa 

di akses oleh pengunjung seperti berita terbaru dari Desa Rejowinangun, informasi terbaru 

dari potensi Desa Rejowinangun seperti kuliner, kerajinan, aktraksi, dan video-video. 

http://lppm.uajy.ac.id/kampungwisatarejowinangun
http://lppm.uajy.ac.id/kampungwisatarejowinangun/
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Gambar 1. Halaman Beranda 
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Halaman Profil Desa 

Halaman ini (Gambar 2) berisi informasi mengenai profil Desa Rejowinangun. Melalui 

halaman ini, pengunjung bisa mengakses profil Desa Rejowinangun secara detil yang berisi 

informasi profil lengkap kampung dan alamat, kontak pengelola, fasilitas, biaya, lokasi, 

daftar kunjungan, atraksi, kuliner, kerajinan, geografis, event dan berita. 

 

 

 
 

Gambar 2. Halaman Profil Desa Rejowinangun. 

 



Buku Petunjuk Penggunaan | 5  

 

Halaman Kuliner 

Halaman ini (Gambar 3) berisi informasi mengenai berbagai potensi kuliner yang 

dimiliki oleh Desa Rejowinangun. Melalui informasi kuliner tersebut, diharapkan pengunjung 

akan tertarik untuk melihat profil Desa Rejowinangun berdasarkan potensi kuliner yang 

dimiliki. Jika pengunjung tertarik akan suatu info kuliner, maka dengan mengklik tombol 

“Lihat Profil Desa” di bawah info kuliner, mereka akan diarahkan ke profil Desa 

Rejowinangun yang memiliki potensi kuliner tersebut. 

 

 

 
Gambar 3. Halaman Kuliner 
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Halaman Kerajinan 

Halaman ini (Gambar 4) berisi informasi mengenai berbagai potensi kerajinan yang 

dimiliki oleh Desa Rejowinangun. Melalui informasi kerajinan tersebut, diharapkan 

pengunjung akan tertarik untuk melihat profil Desa Rejowinangun berdasarkan potensi 

kerajinan yang dimiliki. Jika pengunjung tertarik akan suatu info kerajinan, maka dengan 

mengklik tombol “Lihat Profil Desa” di bawah info kerajinan, mereka akan diarahkan ke 

profil Desa Rejowinangun yang memiliki potensi kerajinan tersebut. 

 

 

 
Gambar 4. Halaman Kerajinan 
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Halaman Atraksi 

Halaman ini (Gambar 5) berisi informasi mengenai potensi aktraksi wisata jenis 

pertunjukan dan aktifitas dari berbagai Desa Rejowinangun. Beberapa contoh dari aktraksi 

wisata pertunjukan seperti pementasan ketoprak, pementasan wayang, pemetasan jathilan 

dan berbagai aktraksi pertunjukan lainnya. Beberapa contoh dari aktraksi wisata jenis 

aktifitas seperti permaian tradisional, melukis batik, melukis topeng maupun outbond. 

Perbedaan antara aktraksi wisata jenis pertunjukan dan aktifitas terletak pada keterlibatan 

wisatawan yang hanya sebagai penikmat atau penonton saja pada aktraksi pertunjukan. 

Sedangkan untuk jenis aktifitas, ikut melibatkan wisatawan.  

Jika pengunjung tertarik akan suatu info Atraksi, maka dengan mengklik tombol 

“Lihat Profil Desa” di bawah info atraksi, mereka akan diarahkan ke profil Desa 

Rejowinangun yang memiliki potensi aktraksi tersebut. 

 

 

 
Gambar 5. Halaman Atraksi 
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Halaman Video 

Halaman ini (Gambar 6) berisi informasi mengenai berbagai keseluruhan potensi  

Desa Rejowinangun dalam bentuk video, meliputi kerajinan, kuliner, dan atraksi yang 

dimiliki oleh Desa Rejowinangun. Melalui informasi video tersebut, diharapkan pengunjung 

akan tertarik untuk melihat profil Desa Rejowinangun berdasarkan potensi-potensi yang 

dimiliki.  

 

 

Gambar 6. Halaman Video 
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2. ADMINISTRATOR 

Pada bagian ini akan dijabarkan halaman website milik administrator yang bisa di akses 

pada halaman https://lppm.uajy.ac.id/kampungwisatadesarejowinangun/login .   

Terdapat tiga halaman utama yaitu: Managemen Pengguna, Managemen Pengelola 

dan Managemen Desa Rejowinangun. Untuk masuk ke halaman ini, administrator perlu 

melakukan login ke sistem melalui halaman login seperti ditunjukkan pada Gambar 7. 

 Selanjutnya setelah proses login berhasil, maka pengguna akan diarahkan pada 

halaman utama dari administrator seperti ditunjukkan pada Gambar 8. Pada sisi kiri 

terdapat empat menu utama yang bisa dipilih yaitu Halaman Utama, Managemen 

Pengguna, Managemen Pengelola dan Managemen Desa Rejowinangun. 

 

 

Gambar 7. Halaman Login 

 

 

https://lppm.uajy.ac.id/basisdatadesawisata/login
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Gambar 8. Halaman Utama Admin 

 

Halaman Managemen Pengguna 

Halaman ini digunakan oleh Administrator untuk menambahkan akun pengguna 

dengan peran administrator untuk mengelola website ini. Untuk menambahkan data baru, 

tekan tombol + pada sisi kanan atas yang merupakan tombol tambah pengguna seperti 

ditunjukan pada Gambar 9. 

 

 

Gambar 9. Halaman Managemen Pengguna 

 

Selanjutnya akan muncul halaman tambah pengguna seperti ditunjukkan pada 

Gambar 10. Informasi yang harus ditambahkan adalah data username, data password dan 

email untuk melakukan recovery password jika admin lupa username atau password-nya. 

Jika data sudah di isi semua pada text box maka tekan tombol simpan. 
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Gambar 10. Tambah Pengguna 

 

 

Halaman Managemen Pengelola 

Halaman ini (Gambar 11) dipergunakan oleh administrator untuk mengelola akun 

pengelola dari Desa Rejowinangun tertentu. Untuk menambahkan data pengelola, pastikan 

data Desa Rejowinangun sudah ditambahkan terlebih dahulu. Untuk menambahkan data 

pengelola, tekan tanda + pada pojok kanan atas. 

 

 

Gambar 11. Halaman Managemen Pengelola 

 

Selanjutnya halaman tambah pengelola (Gambar 12) akan muncul. Pada halaman ini 

perlu ditambahkan data berupa username, password, dan email. Jika semua sudah diisi, 

tekan tombol simpan. Maka data pengelola dari Desa Rejowinangun tertentu sudah 

ditambahkan.  
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Gambar 12. Halaman Tambah Pengelola 

 

Untuk mengubah atau menghapus data pengelola, cukup pilih tombol dengan 

gambar pensil di sisi kanan dari data dan pilih pilihan Edit, Hapus, atau Reset Password 

seperti pada Gambar 13. 

 

 

Gambar 13. Ubah atau Hapus Pengelola 



Buku Petunjuk Penggunaan | 13  

 

Halaman Manajemen Kampung Wisata 

Untuk mengedit atau menambahkan potensi dari sebuah kampung wisata, dengan 

memilih tombol bergambar pensil  pada data kampung wisata dan kita bisa merubah 

atau mengelola potensi dari kampung wisata meliputi: kuliner, aktraksi, kerajinan, fasilitas, 

biaya, geografis, deskripsi umum, berita, kunjungan dan lainnya seperti ditunjukkan pada 

Gambar 14. Penjelasan pada penambahan potensi akan dijelaskan pada pembahasan pada 

bagian pengelola kampung wisata yang pada dasarnya tidak berbeda dengan pengelolaan 

pada bagian ini. 

 

 

Gambar 14. Mengelola Potensi Kampung Wisata 

 

Untuk mengubah data profil kampung wisata dapat meng-klik Edit yang telah 

ditunjukkan pada gambar 14 di atas. Maka akan tampil ke halaman ubah data profil 

kampung wisata seperti pada gambar 15. Administrator dapat mengubah data berupa: 

nama kampung wisata, alamat, kabupaten, kode pos, nama kontak yang bisa dihubungi, 

Nomer telpon rumah, nomer Hp, nomer WA, alamat facebook, Longitude & Latitude yang 

akan digunakan sebagai koordinat peta dari google map dari kampung wisata tersebut dan 

diskripsi dari kampung wisata. 
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Gambar 15. Halaman Ubah Kampung Wisata 

 

Untuk menambahkan data Longitude & Latitude, bisa memanfaatkan layanan map 

coordinat yang bisa diakses pada halaman http://www.mapcoordinates.net/en. Masukkan 

nama lokasi yang ingin dicari seperti pada gambar 16 di bawah ini.  

 

Gambar 16. http://www.mapcoordinates.net/en 

  

 Setelah nama kampung dimasukkan, tekan enter untuk melihat longitude dan 

latitude seperti ditunjukkan pada gambar 17 di bawah ini. 

http://www.mapcoordinates.net/en
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Gambar 17. Latitude dan Longitude Desa Rejowinangun 

 

Kemudian diketahui informasi bahwa Desa Rejowinangun nilai -7.8111719 dan 

110.2251401. Nilai -7.8111719 adalah nilai untuk latitude dan nilai 110.2251401 adalah 

untuk longitude. 
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PENGELOLA KAMPUNG WISATA DESA REJOWINANGUN 

Pada bagian ini akan dijabarkan halaman website milik pengelola Desa Rejowinangun 

yang bisa di akses pada halaman 

http://lppm.uajy.ac.id/kampungwisatadesarejowinangun/loginpengelola/ atau bisa diakses 

dengan mengklik link pada bagian atas beranda website seperti ditunjukkan pada Gambar 

18. 

 

Gambar 18. Tombol Login Pengelola Desa Rejowinangun 

 

Pengelola Desa Rejowinangun akan masuk kehalaman login (Gambar 19) dan login 

sesuai dengan akun masing-masing pengelola yang sudah dibuatkan oleh administrator 

dengan memasukan username dan password yang sesuai, kemudian tekan tombol Masuk.  

 

 

Gambar 19. Halaman Login pengelola 

 

Maka pengguna akan masuk ke beranda pengelola seperti ditunjukan pada Gambar 

20. Pada bagan ini pengguna dalam hal ini pengelola Desa Rejowinangun bisa 

http://lppm.uajy.ac.id/kampungwisatadesarejowinangun/loginpengelola/
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menambahkan data potensi dari Desa Rejowinangun yang dia kelola berupa data potensi 

atraksi, fasilitas, foto, geografis, kerajinan, kuliner, data biaya, video, serta informasi seperti 

berita dan info kunjungan. 

 

 

Gambar 20. Beranda Pengelola Desa Rejowinangun 

 

 

Halaman Manajemen Profil 

Halaman ini digunakan untuk mengelola data profil dari Desa Rejowinangun yang 

telah dibuat oleh admin. Pada bagian ini, pengelola Desa Rejowinangun hanya bisa meng-

update data profil Desa Rejowinangun saja seperti ditunjukan pada Gambar 21. 

 

 

Gambar 21. Halaman Manajemen Profil 

 

Untuk proses data yang bisa di-update pada dasarnya serupa dengan pengelolaan 

profil kampung wisata pada bagian administrator. Data yang bisa di-update berupa: nama 

kampung wisata, alamat, kabupaten, kode pos, nama kontak yang bisa dihubungi, nomer 
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telpon rumah, nomer HP, nomer WA, alamat facebook, Longitude & Latitude yang akan 

digunakan sebagai koordinat peta dari google map dari kampung wisata tersebut dan 

diskripsi dari kampung wisata (Gambar 22). 

 

 

Gambar 22. Halaman Edit Profil 
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Halaman Manajemen Aktraksi 

Halaman ini (Gambar 23) digunakan untuk menambahkan data potensi atraksi dari 

Desa Rejowinangun.  Untuk menambahkan data baru, tekan tombol + di sisi kanan atas. 

 

 

Gambar 23. Halaman Kelola Aktraksi 

 

Selanjutnya akan muncul halaman Tambah Aktraksi (Gambar 24). Data yang di 

inputkan pada halaman ini adalah: nama atraksi, deskripsi, kemudian untuk jenis aktrasi 

hanya ada 2 pilihan yaitu: Pertunjukan atau Aktivitas. Selanjutnya untuk data gambar dapat 

di-upload dengan memilih tombol “Select Image” dan pilih gambar yang sudah disiapkan 

pada komputer. Pastikan format gambar sebaiknya dalam format jpg. Setelah data diisi 

dengan lengkap, tekan tombol simpan untuk menyimpannya maka data akan tertambah. 
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Gambar 24. Halaman Tambah Atraksi 
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Halaman Manajemen Berita 

Halaman ini (Gambar 25) digunakan untuk menambahkan data berita-berita dari 

Desa Rejowinangun jika ada.  Untuk menambahkan data baru, tekan tombol + di sisi kanan 

atas. 

 

 

Gambar 25. Halaman Manajemen Berita 

 

Selanjutnya akan muncul halaman Tambah Berita (Gambar 26). Data yang di 

inputkan pada halaman ini adalah: judul berita, isi berita dan foto. Selanjutnya untuk data 

gambar dapat di-upload dengan memilih tombol “Select Image” dan pilih gambar yang 

sudah disiapkan pada komputer. Pastikan format gambar sebaiknya dalam format jpg. 

Setelah data diisi dengan lengkap, tekan tombol simpan untuk menyimpannya maka data 

akan tertambah. 
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Gambar 26. Halaman Tambah Berita 

 

Halaman Manajemen Biaya 

Halaman ini (Gambar 27) digunakan untuk menambahkan data biaya yang mungkin 

ada dari Desa Rejowinangun seperti harga paket wisata atau biaya tinggal. Untuk 

menambahkan data baru, tekan tombol + di sisi kanan atas.  

 

 

Gambar 27. Managemen Biaya 
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Selanjutnya akan muncul halaman Tambah Biaya (Gambar 28). Data yang 

ditambahkan berupa nama biaya, harga, satuan biaya dan deskripsi dari biaya. Setelah data 

diisi dengan lengkap, tekan tombol simpan untuk menyimpannya maka data akan 

tertambah. 

 

Gambar 28. Halaman Tambah Biaya 
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Halaman Manajemen Fasilitas 

Halaman ini (Gambar 29) digunakan untuk menambahkan data fasilitas yang ada dari 

Desa Rejowinangun seperti Home stay, AC, outbound, parkir, catering dan laundry.  Untuk 

menambahkan data baru, tekan tombol + di sisi kanan atas.  

 

 

Gambar 29. Managemen Fasilitas 

 

Selanjutnya akan muncul halaman Tambah Fasilitas (Gambar 30). Data yang 

ditambahkan berupa nama fasilitas, deskripsi dan foto dari fasilitas. Selanjutnya untuk data 

gambar dapat di-upload dengan memilih tombol “Select Image” dan pastikan format 

gambar sebaiknya dalam format jpg. Setelah data diisi dengan lengkap, tekan tombol 

simpan untuk menyimpannya maka data akan tertambah. 

 

Gambar 30. Halaman Tambah Fasilitas 
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Halaman Manajemen Foto 

Halaman ini (Gambar 31) digunakan untuk menambahkan data foto-foto dari Desa 

Rejowinangun yang akan ditampilkan di halaman profil dari Desa Rejowinangun.  Untuk 

menambahkan data baru, tekan tombol + di sisi kanan atas.  

 

 

Gambar 31. Halaman Managemen Foto 

 

Selanjutnya akan muncul halaman Tambah Foto (Gambar 32). Data yang 

ditambahkan hanya berupa foto. Foto dapat di-upload dengan memilih tombol “Select 

Image” dan pastikan format gambar sebaiknya dalam format jpg. Setelah data diisi dengan 

lengkap, tekan tombol simpan untuk menyimpannya maka data akan tertambah. 

 

 

Gambar 32. Halaman Tambah Foto 
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Halaman Manajemen Video 

Halaman ini (Gambar 33) digunakan untuk menambahkan data video potensi yang 

ada dari Desa Rejowinangun.  Untuk menambahkan data video baru, tekan tombol + di sisi 

kanan atas.  

 

 

Gambar 33. Halaman Manajemen Video 

 

Selanjutnya akan muncul halaman Tambah Video (Gambar 34). Data yang 

ditambahkan berupa nama video dan file video. Video dapat di-upload dengan memilih 

tombol “Pilih Video” dan pastikan format video sebaiknya dalam format MP4. Setelah data 

diisi dengan lengkap, tekan tombol simpan untuk menyimpannya maka data akan 

tertambah. 
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Gambar 34. Halaman Tambah Video 

 

Halaman Manajemen Geografis (Alam) 

Halaman ini (Gambar 35) digunakan untuk menambahkan data potensi geografi / 

alam yang ada dari Desa Rejowinangun seperti air terjun, sungai, bukit maupun potensi 

wisata alam.  Untuk menambahkan data baru, tekan tombol + di sisi kanan atas.  

 

 

Gambar 35. Halaman Manajemen Geografi 

 

Selanjutnya akan muncul halaman Tambah Geografis (Gambar 36). Data yang 

ditambahkan berupa nama geografi, deskripsi dan foto. Foto dapat di-upload dengan 

memilih tombol “Select Image” dan pastikan format gambar sebaiknya dalam format jpg. 



Buku Petunjuk Penggunaan | 28  

 

Setelah data diisi dengan lengkap, tekan tombol simpan untuk menyimpannya maka data 

akan tertambah. 

 

 

Gambar 36. Halaman Tambah Geografis 

 

Halaman Manajemen Kerajinan 

Halaman ini (Gambar 37) digunakan untuk menambahkan data potensi produk 

kerajinan yang ada dari Desa Rejowinangun seperti kerajinan batik, bambu, anyaman dan 

lain lain.  Untuk menambahkan data baru, tekan tombol + di sisi kanan atas.  

 

 

Gambar 37. Halaman Manajemen Kerajinan 
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Selanjutnya akan muncul halaman Tambah Kerajinan (Gambar 36). Data yang 

ditambahkan berupa nama kerajinan, deskripsi dan foto. Foto dapat di-upload dengan 

memilih tombol “Select Image” dan pastikan format gambar sebaiknya dalam format jpg. 

Setelah data diisi dengan lengkap, tekan tombol simpan untuk menyimpannya maka data 

akan tertambah. 

 

 

Gambar 38. Halaman Tambah Kerajinan 

 

 

Halaman Manajemen Kuliner 

Halaman ini (Gambar 39) digunakan untuk menambahkan data potensi kuliner khas 

yang disediakan oleh Desa Rejowinangun baik makanan lauk pauk maupun snack.  Untuk 

menambahkan data baru, tekan tombol + di sisi kanan atas. 
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Gambar 39. Halaman Manajemen Kuliner 

 

 

Selanjutnya akan muncul halaman Tambah Kuliner (Gambar 40). Data yang 

ditambahkan berupa nama kuliner, deskripsi, jenis kuliner (lauk pauk,snack atau minuman) 

dan foto. Foto dapat di-upload dengan memilih tombol “Select Image” dan pastikan format 

gambar sebaiknya dalam format jpg. Setelah data diisi dengan lengkap, tekan tombol 

simpan untuk menyimpannya maka data akan tertambah. 

 

 

Gambar 40. Halaman Tambah Kuliner 
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Halaman Manajemen Kunjungan 

Halaman ini (Gambar 41) digunakan untuk menambahkan data kunjungan 

wisatawan sebelumnya yang pernah singgah di Desa Rejowinangun.  Untuk menambahkan 

data baru, tekan tombol + di sisi kanan atas.  

 

 

Gambar 41. Halaman Manajemen Kunjungan 

 

Selanjutnya akan muncul halaman Tambah Kunjungan (Gambar 42). Data yang 

ditambahkan berupa nama pengunjung, asal, tanggal datang, tanggal pulang, total peserta 

dan deskripsi. Setelah data diisi dengan lengkap, tekan tombol simpan untuk menyimpannya 

maka data akan tertambah. 
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Gambar 42. Halaman tambah Kunjungan 

 

 

Halaman Manajemen Lainnya 

Halaman ini (Gambar 43) digunakan untuk menambahkan data yang tidak termasuk 

dalam kategori data sebelumnya tapi berkaitan dengan potensi dari sebuah Desa 

Rejowinangun. Untuk menambahkan data baru, tekan tombol + di sisi kanan atas.  

 

 

Gambar 43. Halaman Manajemen Lainnya 
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Selanjutnya akan muncul halaman Tambah Lain-lain (Gambar 40). Data yang 

ditambahkan berupa nama, deskripsi dan foto. Foto dapat di-upload dengan memilih 

tombol “Select Image” dan pastikan format gambar sebaiknya dalam format jpg. Setelah 

data diisi dengan lengkap, tekan tombol simpan untuk menyimpannya maka data akan 

tertambah. 

 

 

Gambar 44. Halaman Tambah Lain-lain 

 


