
Tutorial SOHIB Kalbar 
 

1. Akun 

1.1 Login 

Halaman Login memiliki 3 inputan yang wajib diisi. Untuk Login menggunakan email 

dan password yang sudah terdaftar di sistem. Lalu selanjutnya terdapat inputan 

captcha yang wajib di isi agar sistem lebih aman. Untuk Capptcha sendiri terdiri dari 6 

karakter yang harus diinputkan. Dari A-Z 0-9. Jika belum memiliki akun bisa melakukan 

pendaftaran di system dengan mengklik link daftar sekarang di form login. 

 

 

Gambar 1.1 Halaman Login 

 

1.2 Register 

Untuk mengakses halaman register atau daftar bisa dengan melakukan klik daftar 

pada halaman home di kanan atas atau di halaman login di bawah form. Halaman ini 

adalah yang disediakan bagi pemohon untuk mendaftarkan diri agar dapat 

menggunakan sistem SOHIBKalbar. Adapun inputan nya yaitu kolom :  

- Nama Depan dan Nama Belakang, untuk nama belakang bersifat tidak wajib diisi. 



- Email (Email yang sedang aktif atau dapat digunakan, karena dibutuhkan untuk 

mengirimkan link verifikasi untuk memverifikasi akun agar dapat digunakan untuk 

masuk ke system permohonan),  

- NIK (Nomor Induk Kependudukan harus sesuai dengan KTP(kartu tanda penduduk).  

- No Handphone (no handphone (HP) yang sedang aktif atau dapat dihubungi).  

- Data Organisasi/Badan/Lembaga (Nama , Alamat , Kelurahan, Kabupaten dan 

Kecamatan) 

- Kategori Instansi (Jenis Instansi yang akan dituju pada saat mengajukan permohonan) 

- Password (Password yang akan digunakan Login Kesistem setelah akun di verifikasi)  

- Konfirmasi Password (Inputan untuk memastikan Bahwa Password Cocok dengan 

password yang diinputkan sebelumnya). 

- Captcha (Kode Verifikasi Untuk memastikan data diinputkan dengan benar)  

         

 



Gambar 1 Tampilan halam Register atau pendaftaran 

 

1.3 Lupa Password 

1.3.1 Halaman Lupa Password 

Halaman Lupa Password digunakan jika pengguna lupa atau ingin melakukan reset 

password pada akun . Halaman ini membutuhkan dua inputan email yang 

digunakan di system dan captcha. Email yang diinputkan harus valid. Karena 

prosedur reset password akan di kirim melalui email. Jika sudah klik tombol kirim 

token. Pengguna hanya bisa melakukan request ulang setelah dua menit.  

 

 

Gambar 1.3.1 Halaman Lupa Password 

 

1.3.2 Email Lupa Password 

Email Lupa Password. Email ini akan dikirimkan sesuai email yang diinputkan dan 

terdaftar di system SOHIB Kalbar. Link yang dikirimkan akan digunakan untuk 

mereset password. Link hanya berlaku maksimal 1x24 jam. Dan akan otomatis 

expired saat pengguna melakukan request ulang reset password.  

 



 

Gambar 1.3.2 Lupa Password 

 

2. Level 

2.1 List Data 

Di Halaman List Data akan ditampilkan data Level yang telah diinput ke dalam sistem 

SOHIBKalbar. Terdapat beberapa fungsi umum di halaman ini. Disetiap row nya akan terdapat 

button ikon untuk action. Ikon (monitor) untuk melihat detail, (pencil) untuk edit data, 

(trash) untuk menghapus data. Untuk data yang tidak memiliki tombol hapus itu berrarti data 

tersebut harus ada di system dan ndak tidak boleh di hapus 

Juga terdapat ikon tembah, export dan hapus masal. Tombol yang tampil berdasarkan 

ketentuan yang diatur dari menu roles. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data 

dengan mengklik ikon search. 

 

Gambar 2.1 List Data Level. 



2.2 Form Data 

Halaman ini untuk menginput data Level. Nama Level bisa diisi sesuai tingkatan jabatan 

atau wewenang dari pengguna. Nama Level Wajib Unik dan tidak boleh sama dengan data 

yang sudah diinputkan sebelumnya. Disini kita diminta mengisi Level Dengan benar. 

 

Gambar 2.2 Halaman Form Input Level 

 

2.3 Lihat 

Dihalaman ini kita dapat melihat data yang telah kita inputkan kedalam sistem 

SOHIBKalbar. 

 

Gambar 2.3 Lihat Detail Data Level 



3. Approval 

3.1 List Data  

Di Halaman List Data akan ditampilkan data Approval dan keterangan Apprpval. Terdapat 

beberapa fungsi umum di halaman ini. Disetiap row nya akan terdapat button ikon untuk 

action. Ikon (monitor) untuk melihat detail, (pencil) untuk edit data, (trash) untuk 

menghapus data. 

Juga terdapat ikon Tambah, Export dan Hapus Masal. Tombol yang tampil berdasarkan 

ketentuan yang diatur dari menu roles. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data 

dengan mengklik Ikon Search. 

 

3.2 Form Data 

Halaman ini untuk merubah atau menambah data approval yang hanya dapat dilakukan 

admin yang telah diberikan akses. Berikut Inputan pada form data approval. 

- Kode Module Approval  

- Keterangan Kode Module Approval 

- Detail Persetujuan 

a. Disetujui Oleh (Jabatan Yang Menyetujui) 



b. Reminder persetujuan dalam hari (1 = akan dikirim notifikasi dalam waktu 1 hari 

jika Jabatan terkait belum melakukan approval) 

c. Urutan  (Urutan Dimulai dari 1 = yang pertama Menyetujui) 

 

3.3 Lihat 

Dihalaman ini kita dapat melihat data yang telah kita inputkan kedalam sistem SOHIBKalbar. 

 



4. Kategori Penerima 

4.1 List Data 

Di Halaman List Data akan ditampilkan data Kategori Penerima yang telah diinput ke 

dalam sistem SOHIBKalbar. Terdapat beberapa fungsi umum di halaman ini. Disetiap row 

nya akan terdapat button ikon untuk action. Ikon (monitor) untuk melihat detail, (pencil) 

untuk edit data, (trash) untuk menghapus data. 

Juga terdapat ikon tembah, export dan hapus masal. Tombol yang tampil berdasarkan 

ketentuan yang diatur dari menu roles. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data 

dengan mengklik ikon search. 

 

Gambar 3.1 List Data Kategori Penerima 

4.2 Form Data 

Halaman ini untuk merubah data pemohon yang hanya dapat dilakukan pemohon itu 

sendiri. Berikut kolom yang berisikan data yang telah terdaftar pada system SOHIBKalbar 

yang dapat admin lakukan perubahan. 

- Nama Kategori 

- Keterangan  

- Hibah Tetap (menentukan apakah suatu kategori penerima mendapak Hibah tetap atau tidak) 

yang akan berpengaruh terhadap pengajuan. 

- Sub Kategori (bersifat operasional dan tidak wajib. Contoh kategori Rumah ibadah bisa 

mempunya sub kategori untuk Operasional dan Fisik/Pembangunan) 



 

Gambar 3.2 Form Input Kategori Penerima 

 

4.3 Lihat 

Dihalaman ini kita dapat melihat data yang telah kita inputkan kedalam sistem 

SOHIBKalbar. 

 

 

5. Persyaratan Permohonan 

5.1 List Data 

Di Halaman List Data akan ditampilkan data Permohonan Persyaratan yang telah diinput 

ke dalam sistem SOHIBKalbar. Terdapat beberapa fungsi umum di halaman ini. Disetiap row 



nya akan terdapat button ikon untuk action. Ikon (monitor) untuk melihat detail, (pencil) 

untuk edit data, (trash) untuk menghapus data. 

Juga terdapat ikon tembah, export dan hapus masal. Tombol yang tampil berdasarkan 

ketentuan yang diatur dari menu roles. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data 

dengan mengklik ikon search. 

 

Gambar 4.1 List Data Persyaratan Permohonan 

5.2 Form Data 

Halaman ini untuk menginput data Permohonan Persyaratan. Jenis Permohonan 

Persyaratan ada 2 yaiut HIBAH dan BANSOS. Jenis Permohonan Persyaratan dan Detail 

Persyaratan tidak boleh sama dengan data yang sudah diinputkan sebelumnya. Disini kita 

diminta mengisi Jenis, Kategori Penerima, Sub Kategori dan Detail Persyaratan. Detail 

Persyaratan yang sudah ada di permohonan persyaratan  dan jenis yang sama, tidak bisa 

ditambahkan.  

 



 

Gambar 4.2 Halaman Form Input Persyaratan Permohonan 

 

5.3 Lihat 

Dihalaman ini kita dapat melihat data yang telah kita inputkan kedalam sistem 

SOHIBKalbar. 

 
4.3 Halaman Detail Persyaratan Permohonan 

 

 

 

 

 



6. Dinas  

6.1 List Data 

Di Halaman List Data akan ditampilkan data Dinas yang telah diinput ke dalam sistem 

SOHIBKalbar. Terdapat beberapa fungsi umum di halaman ini. Disetiap row nya akan terdapat 

button ikon untuk action. Ikon (monitor) untuk melihat detail, (pencil) untuk edit data, 

(trash) untuk menghapus data. 

Juga terdapat ikon tembah, export dan hapus masal. Tombol yang tampil berdasarkan 

ketentuan yang diatur dari menu roles. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data 

dengan mengklik ikon search. 

 
Gambar 5.1 Halaman List Data Dinas 

 

6.2 Form Data 

Halaman ini untuk menginput data Dinas. Nama Dinas bisa diisi sesuai Dinas – dinas 

terkait. Nama Dinas Wajib Unik dan tidak boleh sama dengan data yang sudah diinputkan 

sebelumnya. Disini kita diminta mengisi Nama Dinas, Keterangan dan Kode Rekenig.  

 



 
5.2 Halaman Input Data Dinas 

 

6.3 Lihat 

Dihalaman ini kita dapat melihat data yang telah kita inputkan kedalam sistem 

SOHIBKalbar. 

 

Gambar 5.3 Halaman Detail Dinas 

 

 

 

 

 



7. Hibah 

7.1 Penjelasan 

Fitur ini digunakan untuk melakukan pengajuan permohonan Hibah. Akan ada 5 Level 

pengguna yang menggunakan fitur ini. (Pemohon, Moderator, PD/Unit Kerja, TAPD, 

Gubernur). Berikut alur untuk permohonan Hibah : 

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan menginputkan data di Form 

2. Setelah diinput pemohon, moderator bertugas mengarahkan permohonan ke PD/Unit 

Kerja tertentu. 

3. PD/Unit Kerja melakukan pemeriksaan berkas yang di upload apakah sudah sesuai 

atau belum. Jika Belum sesuai bisa di tolak untuk dilakukan revisi. 

4. Selanjutnya TAPD perlu memutuskan nominal yang disetujui dari nominal yang 

diajukan pemohon. 

5. Terakhir Gubernur bisa melakukan persetujuan dan menolak. Apabila menyetujui 

gubernur harus menginputkan nominal yang di setujui. Dengan menggunakan 

nominal yang di ajukan pemohon dan TAPD sebagai pertimbangan. 

 

7.2 List Data 

Di Halaman List Data akan ditampilkan data Permohonan Hibah yang telah terinput ke 

dalam sistem SOHIBKalbar. Terdapat beberapa fungsi umum di halaman ini. Disetiap row nya 

akan terdapat button ikon untuk action. Ikon (monitor) untuk melihat detail, (pencil) untuk 

edit data, (trash) untuk menghapus data. 

Juga terdapat ikon Tambah, Export dan Hapus Masal. Tombol yang tampil berdasarkan 

ketentuan yang diatur dari menu roles. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data 

dengan mengklik Ikon Search. Ada beberapa perbedaan fitur untuk TAPD dan Gubernur yaitu 

bisa melakukan approval masal. 



 

 

7.3 Form Data 

Halaman ini untuk menambah data permohonan hibah yang dapat dilakukan oleh user 

yang terdaftar disistem sebagai pemohon. Berikut Inputan pada form data permohonan 

hibah.  

- Tahun Anggaran 

- Sub Kategori 

- Nominal 

- Nama Pimpinan/ketua/Kepala 

- Nama Bank 

- Atas Nama Bank 

- Kode Rekening Bank 

- Keperluan (Keterangan Penggunaan dana Hibah) 

- Persyaratan 

a. Proposal  

b. Surat Permohonan 

c. Dan Surat persyaratan Sesuai Kategori Pemohon saat melakukan pendaftaran di 

system yang 



  

 

 

7.4 Form Persetujuan 

Halaman ini menampilkan data pengajuan, history pengajuan, form untuk mereview 

berkas persyaratan, Pilihan tolak, tolak dengan perbaikan dan setuju beserta catatan untuk 

tanggapan yang telah dilakukan oleh admin terkait yang telah diberikan akses.     

 



Persetujuan Moderator      

 

Form Persetujuan PD/Unit Kerja 

 



Form Persetujuan TAPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Form Persetujuan Gubernur 

 

 

7.5 Lihat 

Dihalaman ini kita dapat melihat data yang telah kita inputkan kedalam sistem 

SOHIBKalbar dan pada halaman ini user bisa mencetak SK dan NHPD. 



   

 

 
8. Bansos 

8.1 Penjelasan 

Fitur ini digunakan untuk melakukan pengajuan permohonan Bansos. Akan ada 5 Level 

pengguna yang menggunakan fitur ini. (Pemohon, Moderator, PD/Unit Kerja, TAPD, 

Gubernur).Hanya Saja untuk Bansos Terencana dan Tidak Terencana ada sedikit 

perbedaan. Untuk Bansos Tidak Terencana tidak melewati Moderator dan Unit/Kerja 

melainkan langsung TAPD.  Berikut alur untuk permohonan Bansos : 

1. Pemohon mengajukan permohonan dengan menginputkan data di Form 

2. Setelah diinput pemohon, moderator bertugas mengarahkan permohonan ke PD/Unit 

Kerja tertentu. 

3. PD/Unit Kerja melakukan pemeriksaan berkas yang di upload apakah sudah sesuai atau 

belum. Jika Belum sesuai bisa di tolak untuk dilakukan revisi. 

4. Selanjutnya TAPD perlu memutuskan nominal yang disetujui dari nominal yang diajukan 

pemohon. 



5. Terakhir Gubernur bisa melakukan persetujuan dan menolak. Apabila menyetujui 

gubernur harus menginputkan nominal yang di setujui. Dengan menggunakan nominal 

yang di ajukan pemohon dan TAPD sebagai pertimbangan. 

 

8.2 List Data 

Di Halaman List Data akan ditampilkan data Permohonan Bansos yang telah terinput ke 

dalam sistem SOHIBKalbar. Terdapat beberapa fungsi umum di halaman ini. Disetiap row nya 

akan terdapat button ikon untuk action. Ikon (monitor) untuk melihat detail, (pencil) untuk 

edit data, (trash) untuk menghapus data. 

Juga terdapat ikon Tambah, Export dan Hapus Masal. Tombol yang tampil berdasarkan 

ketentuan yang diatur dari menu roles. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data 

dengan mengklik Ikon Search. 

 

 



 

8.3 Form Data 

Halaman ini untuk menambah data permohonan bansos yang dapat dilakukan oleh user 

yang terdaftar disistem sebagai pemohon. Berikut Inputan pada form data permohonan 

bansos.  

- Tipe Bansos( Terencana dan Tidak Terencana) 

- Sub Kategori (Jika ada bergantung pada masing2 kategori penerima) 

- Nominal 

- Tahun 

- Nama Pimpinan/ketua/Kepala 

- Nama Bank 

- Atas Nama Bank 

- Kode Rekening Bank 

- Keperluan (Keterangan Penggunaan dana Hibah) 

- Persyaratan 

d. Proposal  

e. Surat Permohonan 

f. Dan Surat persyaratan Sesuai Instansi yang dituju (Lampiran) 



 

 

 

8.4 Form Persetujuan 

Halaman ini menampilkan data pengajuan, history pengajuan, form untuk mereview 

berkas persyaratan, Pilihan tolak, tolak dengan perbaikan dan setuju beserta catatan untuk 

tanggapan yang telah dilakukan oleh admin terkait yang telah diberikan akses.    

 

 



Halaman Persetujuan Moderator 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halaman Persetujuan Unit/Kerja 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halaman Persetujuan TAPD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Halaman Persetujuan Gubernur 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.5 Lihat 

Dihalaman ini kita dapat melihat data yang telah kita inputkan kedalam sistem 

SOHIBKalbar.   

 

 
9. Pencairan Dana Hibah 

9.1 List Data 

Di Halaman List Data akan ditampilkan 2 list data yaitu : 

1. Tab Proses adalah list Data Permohonan Hibah yang sudah disetujui dan bisa di 

lakukan proses pencairan dana. 

2. Tab Sudah Cair adalah list Data Permohonan Hibah yang sudah melakukan proses 

pencairan dana. 

Terdapat beberapa fungsi umum di halaman ini. Disetiap row nya akan terdapat button 

ikon untuk action. Ikon (Print) untuk mencetak surat Permohonan Pencairan, (Proses) untuk 

memproses pencairan dana hibah dan Ikon (Monitor) untuk melihat detail data 

permohonan hibah yang sudah melakukan proses pencairan. 

Juga terdapat ikon tambah, export dan hapus masal. Tombol yang tampil berdasarkan 

ketentuan yang diatur dari menu roles. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data 

dengan mengklik ikon search. 



 

9.2 Form Data 

Halaman ini adalah form untuk melakukan persetujuan pencairan permohonan hibah. 

Tanggal Pencairan dan Nomor Pencairan wajib diisi. Disini ditampilkan detail dari data 

tersebut dan kita diminta untuk mengisi Tanggal Pencairan, Nomor Pencairan dan 

Keterangan.  

 

 

Di form ini user juga bisa melakukan pembatalan permohonan hibah dengan cara 

mengklik tombol Batalkan, setelah di klik user diminta untuk mengisi alasan dan keterangan 

pembatalan. 



 

9.3 Lihat 

Dihalaman ini kita dapat melihat data yang telah melakukan proses Pencairan Dana Hibah 

kedalam sistem SOHIBKalbar. 

 

  



10. Pencairan Dana Bansos 

10.1 List Data 

Di Halaman List Data akan ditampilkan 2 list data yaitu : 

1.  Tab Proses adalah list Data Permohonan Bansos yang sudah disetujui dan bisa dilakukan 

proses pencairan dana. 

2.  Tab Sudah Cair adalah list Data Permohonan Bansos yang sudah melakukan proses 

pencairan dana. 

Terdapat beberapa fungsi umum di halaman ini. Disetiap row nya akan terdapat button 

ikon untuk action. Ikon (Print) untuk mencetak surat Permohonan Pencairan, (Proses) untuk 

memproses pencairan dana Bansos dan Ikon (Monitor) untuk melihat detail data 

permohonan Bansos yang suda melakukan proses pencairan. 

Juga terdapat ikon tambah, export dan hapus masal. Tombol yang tampil berdasarkan 

ketentuan yang diatur dari menu roles. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data 

dengan mengklik ikon search. 

 

10.2 Form Data 

Halaman ini adalah form untuk melakukan persetujuan pencairan permohonan 

bansos. Tanggal Pencairan dan Nomor Pencairan wajib diisi. Disini ditampilkan detail dari 

data tersebut dan kita diminta untuk mengisi Tanggal Pencairan, Nomor Pencairan dan 

Keterangan.  



 
Di form ini user juga bisa melakukan pembatalan permohonan bansos dengan cara 

mengklik tombol Batalkan, setelah di klik user diminta untuk mengisi alasan dan keterangan 

pembatalan. 

 

10.3 Lihat 

Dihalaman ini kita dapat melihat data yang telah melakukan proses Pencairan Dana 

Bansos kedalam sistem SOHIBKalbar. 



 

 

11. Pertanggung Jawaban 

11.1 List Data 

Di Halaman List Data akan ditampilkan 3 list data yaitu : 

1. Tab Hibah dan Bansos adalah list Data Permohonan Hibah dan Bansos yang sudah 

melakukan pencairan dana. 

2. Tab pertanggung jawaban adalah list Data pertanggung jawaban yang sedang 

menunggu approval dan bagian PD/Unit Kerja. 

3. Tab Hibah dan Bansos pertanggung jawaban  adalah list Data Permohonan Hibah dan 

Bansos yang pertanggung jawabannya sudah di setujui. 

Terdapat beberapa fungsi umum di halaman ini. Disetiap row nya akan terdapat button 

ikon untuk action. Ikon (monitor) untuk melihat detail, (proses) untuk memproses 

pengajuan pertanggung jawaban. 

Juga terdapat ikon export. Tombol yang tampil berdasarkan ketentuan yang diatur dari menu 

roles. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data dengan mengklik ikon search. 



 

 

11.2 Form Data 

Halaman ini untuk menginput data Pertanggung Jawaban dan pengajuan permohonan 

pertanggung jawaban. Bukti Pertanggung jawaban harus di input dan wajib mengisi 

detail pertanggung jawaban serta detail nominal hibah dan bansos. Disini kita diminta 

mengisi Bukti, Detail Pertanggung Jawaban Penggunaan, Nominal dan Keterangan.  

 

 

11.3 Form Persetujuan Pertanggung Jawaban 

Halaman ini untuk melakukan Persetujuan Permohonan Pertanggung Jawaban dan 

mengupdate data hibah dan bansos menjadi sudah melakukan pertanggung jawaban. 

User bisa memilih untuk menyetujui atau tidak, dan mengisi keterangannya.  



 

11.4 Lihat 

Dihalaman ini kita dapat melihat data yang telah melakukan proses pertanggung 

jawaban kedalam sistem SOHIBKalbar. 

 

 

12. Data Pemohon 

12.1 List Data 

Di Halaman List Data akan ditampilkan data Pemohon yang telah terdaftar ke dalam 

sistem SOHIBKalbar. Terdapat beberapa fungsi umum di halaman ini. Disetiap row nya akan 

terdapat button ikon untuk action. Ikon (monitor) untuk melihat detail, (pencil) untuk edit 



data, (trash) untuk menghapus data, (Power Off) untuk mengaktifkan dan menonaktifkan 

pemohon. 

Juga terdapat ikon Export. Tombol yang tampil berdasarkan ketentuan yang diatur dari menu 

roles. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data dengan mengklik Ikon Search. 

 

                  

12.2 Form Data 

Halaman ini untuk merubah data pemohon yang hanya dapat dilakukan admin yang 

telah diberikan akses. Berikut kolom yang berisikan data yang telah terdaftar pada system 

SOHIBKalbar yang dapat admin lakukan perubahan. 

- Nama Depan,  

- Nama Belakang,  

- Email (Email yang sedang aktif atau dapat digunakan, karena dibutuhkan untuk mengirimkan 

link verifikasi untuk memverifikasi akun agar dapat digunakan untuk masuk ke system 

permohonan),  

- NIK (Nomor Induk Kependudukan harus sesuai dengan KTP(kartu tanda penduduk).  

- No Handphone (no handpho (HP) yang sedang aktif atau dapat dihubungi).  

- Foto (Inputan Foto Untuk Memasukan Foto Pemohon) 

- Role Pengguna (Tidak dapat dirubah) 

- Level Pengguna (Tidak dapat dirubah) 

- Lokasi Pengguna (Data Lokasi Domisili Instansi) 

- Plat Merah (Admin dapat merubah Status Plat Pengguna) 

- Pernyataan bahwa telah pernah menerima HIBAH ditahun berjalan (Jawaban akan 

dipertanggung jawabkan pemohon) 



- Password (Password yang akan digunakan Login Kesistem setelah akun di verifikasi) 

- Konfirmasi Password (Inputan untuk memastikan Bahwa Password Cocok dengan password 

yang diinputkan sebelumnya). 

 

        

12.3 Lihat 

Dihalaman ini kita dapat melihat data yang telah kita inputkan kedalam sistem SOHIBKalbar. 



                    

 

 

13. Data PD/Unit Kerja 

13.1 List Data 

Di Halaman List Data akan ditampilkan data PD/Unit Kerja yang telah terdaftar ke dalam 

sistem SOHIBKalbar. Terdapat beberapa fungsi umum di halaman ini. Disetiap row nya akan 

terdapat button ikon untuk action. Ikon (monitor) untuk melihat detail, (pencil) untuk edit 

data, (trash) untuk menghapus data. 

Juga terdapat ikon Export. Tombol yang tampil berdasarkan ketentuan yang diatur dari menu 

roles. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data dengan mengklik Ikon Search. 



 

                  

13.2 Form Data 

Halaman ini untuk merubah data pemohon yang hanya dapat dilakukan admin yang 

telah diberikan akses. Berikut kolom yang berisikan data yang telah terdaftar pada system 

SOHIBKalbar yang dapat admin lakukan perubahan. 

- Nama Depan,  

- Nama Belakang,  

- Email (Email yang sedang aktif atau dapat digunakan, karena dibutuhkan untuk mengirimkan 

link verifikasi untuk memverifikasi akun agar dapat digunakan untuk masuk ke system 

permohonan),  

- NIK (Nomor Induk Kependudukan harus sesuai dengan KTP(kartu tanda penduduk).  

- No Handphone (no handpho (HP) yang sedang aktif atau dapat dihubungi).  

- Foto (Inputan Foto Untuk Memasukan Foto Pemohon) 

- Role Pengguna (Untuk menetukan Hak Akses kedalam sistem) 

- Dinas (PD/Unit Kerja) 

- Kabupaten  Pengguna (Data Lokasi Domisili Instansi) 

- Password (Password yang akan digunakan Login Kesistem setelah akun di verifikasi) 

- Konfirmasi Password (Inputan untuk memastikan Bahwa Password Cocok dengan password 

yang diinputkan sebelumnya). 

 



       

 

 

13.3 Lihat 

Dihalaman ini kita dapat melihat data yang telah kita inputkan kedalam sistem SOHIBKalbar. 

 



14. Data Akun Pengguna 

14.1 List Data 

Di Halaman List Data akan ditampilkan data Akun Pengguna selain data Pemohon dan Unit 

Kerja. yang telah terdaftar ke dalam sistem SOHIBKalbar. Terdapat beberapa fungsi umum di 

halaman ini. Disetiap row nya akan terdapat button ikon untuk action. Ikon (monitor) untuk 

melihat detail, (pencil) untuk edit data, (trash) untuk menghapus data. 

Juga terdapat ikon Export. Tombol yang tampil berdasarkan ketentuan yang diatur dari menu 

roles. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data dengan mengklik Ikon Search. 

 

                  

14.2 Form Data 

Halaman ini untuk merubah data pemohon yang hanya dapat dilakukan admin yang 

telah diberikan akses. Berikut kolom yang berisikan data yang telah terdaftar pada system 

SOHIBKalbar yang dapat admin lakukan perubahan. 

- Nama Depan,  

- Nama Belakang,  

- Email (Email yang sedang aktif atau dapat digunakan, karena dibutuhkan untuk mengirimkan 

link verifikasi untuk memverifikasi akun agar dapat digunakan untuk masuk ke system 

permohonan),  

- NIK (Nomor Induk Kependudukan harus sesuai dengan KTP(kartu tanda penduduk).  

- No Handphone (no handpho (HP) yang sedang aktif atau dapat dihubungi).  

- Foto (Inputan Foto Untuk Memasukan Foto Pemohon) 



- Role Pengguna (Untuk menetukan Hak Akses kedalam sistem) 

- Level (PD/Unit Kerja) 

- Kabupaten  Pengguna (Data Lokasi Domisili Instansi) 

- Password (Password yang akan digunakan Login Kesistem setelah akun di verifikasi) 

- Konfirmasi Password (Inputan untuk memastikan Bahwa Password Cocok dengan password 

yang diinputkan sebelumnya). 

 

 

14.3 Lihat 

Dihalaman ini kita dapat melihat data yang telah kita inputkan kedalam sistem SOHIBKalbar. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15. Hari Libur 

15.1 List Data 

Di Halaman List Data akan ditampilkan data Hari Libur yang telah diinput ke dalam 

sistem SOHIB. Terdapat beberapa fungsi umum di halaman ini. Disetiap row nya akan 

terdapat button ikon untuk action. Ikon (monitor) untuk melihat detail, (pencil) untuk edit 

data, (trash) untuk menghapus data. 

Juga terdapat ikon tembah, export dan hapus masal. Tombol yang tampil berdasarkan 

ketentuan yang diatur dari menu roles. Pengguna juga dapat melakukan pencarian data 

dengan mengklik ikon search. 

 

15.2 Form Data 

Halaman ini untuk merubah data Hari Libur yang hanya dapat dilakukan admin itu 

sendiri. Berikut kolom yang berisikan data yang telah terdaftar pada system SOHIB yang 

dapat admin lakukan perubahan. 

- Tanggal Mulai,  

- Tanggal Selesai,  

- Nama, 

- Tipe 

- Keterangan 

  



 

15.3 Lihat 

Dihalaman ini kita dapat melihat data yang telah kita inputkan kedalam sistem SOHIB. 

 

 

 

 

 

 

 


