PANDUAN PENGAPLIKASIAN PORTAL DATA
1.

Halaman Depan (Home)

Portal Data Banyuwangi merupakan website informasi berbasis online yang memfasilitasi
dan menyediakan data pembangunan sehingga mempermudah instansi, perguruan
tinggi, Lembaga riset dan masyarakat dalam pencarian data di Banyuwangi yang dapat
diakses di data.banyuwangikab.go.id. Pada menu utama (home) tersedia beberapa
menu yang dapat diakses, antara lain yaitu:
1.

Menu Home

2.

Menu Data yang terdiri dari :
a.

Data Series

b.

Data Wilayah

c.

Request Data

3.

Menu Publikasi

4.

Menu Laporan

Pada menu home juga ditampilkan jumlah data yang tersedia pada portal, yakni
sebanyak 23.533 data. User juga dapat melakukan pencarian data pada menu search
yang disediakan. Berikut merupakan tampilan halaman utama (home) pada aplikasi
portal data Kabupaten Banyuwangi.

Gambar 1. Halaman Depan (Home)

2.

Halaman Data

2.1 Halaman Data Series
Menu data series menampilkan data yang di kemas kedalam bentuk tabel dan grafik
selain itu di dalam submenu data series ini data yang di tampilkan di bagi beberapa tipe,
dimana setiap tipe data memiliki search box yang berbeda-beda. Sub menu dari data
series data diantaranya:
1. Data Makro
2. Data Sektoral
3. Data Kecamatan
4. Data Desa

Gambar 2. Halaman Data Series

2.1.1 Data Makro
Data makro memiliki link pencarian data yang berisikan elemen pilih kategori yang terdiri
dari kategori Semua Data, Pendidikan, Kesehatan, Kemiskinan, Ekonomi, Pembangunan
Manusia, Keuangan dan Ketenagakerjaan. Pada menu Data Makro juga terdapat menu
grafik untuk mengetahui gambaran perkembangan per indikator makro dari tahun ke
tahun. User juga dapat mendownload data-data makro dengan menekan button
download yang dapat dilihat pada Gambar 3. Selain mendownload data, user juga dapat

mendownload grafik dengan berbagai jenis format dengan menekan button dipojok kanan
atas yang dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 3. Menu Download Data Makro

Gambar 4. Menu Download Grafik Data Makro

2.1.2 Data Sektoral
Data sektoral memiliki link pencarian data yang berisikan elemen “pilih kategori” yang
terdiri dari kategori berdasarkan urusan indikator data. Kategori tersebut antara lain:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
4. Kependudukan
5. Pertanian
6. Perikanan
7. Pariwisata
8. Peternakan
9. Perumahan dan Pemukiman
10. Sosial
11. Koperasi dan Usaha Mikro
12. Keuangan
13. Geografi
14. Kebencanaan
15. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
16. Keamanan dan Ketertiban
17. Pangan
18. Lingkungan
19. Pemberdayaan Masyarakat Desa
20. Komunikasi dan Informatika
21. Pemuda dan Olahraga
22. Perpustakaan dan Kearsipan
Pada menu Data Sektoral juga terdapat menu grafik untuk mengetahui gambaran
perkembangan per indikator sektoral dari tahun ke tahun serta menu download data
dengan output excel yang memudahkan untuk pengolahan data oleh para pengguna
data. User dapat mendownload data-data sektoral dengan menekan button download
yang dapat dilihat pada Gambar 5. Untuk dapat mendownload grafik dengan berbagai
jenis format, user dapat menekan button dipojok kanan atas yang dapat dilihat pada
Gambar 6.

Gambar 5. Menu Download Data Sektoral

Gambar 6. Menu Download Grafik Data Sektoral

2.1.3 Data Kecamatan
Data kecamatan memiliki link pencarian data yang berisikan elemen “pilih kategori” yang
terdiri dari kategori antara lain:

1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
4. Kependudukan
5. Perikanan
6. Peternakan
7. Administrasi
8. Pertanian dan Perkebunan
9. Industri dan Perdagangan
10. Keuangan
11. Sosial.
Pada menu ini, user dapat memilih data kecamatan mana yang akan ditampilkan dengan
memilih kecamatan di kolom pilih kecamatan. Terdapat 25 kecamatan yang datanya
tersedia. User juga dapat melakukan pencarian indikator yang ingin dicari dengan
memasukkan indikator pada kolom search.Pada menu data kecamatan, user juga dapat
mendownload data-data per-kecamatan dengan bentuk excel dengan menekan button
download seperti Gambar 7.

Gambar 7. Menu Download Data Kecamatan

2.1.4 Data Desa
Data kecamatan memiliki link pencarian data yang berisikan elemen “pilih kategori” yang
terdiri dari kategori antara lain:
1. Pendidikan
2. Kesehatan
3. Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
4. Kependudukan
5. Perikanan
6. Administrasi
7. Pertanian dan Perkebunan
8. Industri dan Perdagangan
9. Keuangan
Pada menu ini, user dapat memilih data desa mana yang akan ditampilkan dengan
memilih kecamatan, dan desa yang ingin ditampilkan. Terdapat 189 desa yang datanya
tersedia. User juga dapat melakukan pencarian indikator yang ingin dicari dengan
memasukkan indikator pada kolom search. Pada menu data desa, user juga dapat
mendownload data-data per-kecamatan dengan bentuk excel dengan menekan button
download seperti Gambar 8.

Gambar 8. Menu Download Data Desa

2.2 Halaman Data Wilayah
Selain menu data series pada website Portal Data Banyuwangi juga memuat Menu Data
Wilayah yang menyajikan data dengan kategori Kependudukan, Pendidikan dan
Pertanian yang terbagi menjadi tanaman pangan, tanaman perkebunan dan tanaman
buah. Pada menu data wilayah ini memuat peta Kabupaten Banyuwangi yang telah
terbagi berdasarkan wilayah administrasi per kecamatan. Data akan tersaji dalam bentuk
grafik beserta tabel jika kita memilih “Kategori” yang diinginkan serta “Wilayah” yang akan
kita tampilkan datanya. Terdapat 3 ketegori yang disajikan pada data wilayah ini, antara
lain:
1. Kependudukan
2. Pendidikan
3. Pertanian
Untuk memilih wilayah yang ingin diketahui datanya, user dapat menekan wilayah pada
peta yang ingin ditinjau. Tampilan menu data wilayah dapat dilihat pada Gambar 9.

Gambar 9. Menu Data Wilayah

2.2.1 Data Wilayah Kependudukan
Menu kependudukan menampilkan peta Kabupaten Banyuwangi dengan data tiap
kecamatan. Pada menu ini akan menampilkan data kependudukan yang terdiri dari Total

Jumlah Penduduk, Jumlah Penduduk Laki-laki, Jumlah Penduduk Perempuan dan
Kepadatan Penduduk yang akan tersaji dalam chart beserta tabel data hanya dengan
memilih wilayah kecamatan yang hendak ditampilkan datanya. Tampilan menu ini dapat
dilihat pada Gambar 9.

Gambar 10. Menu Data Wilayah Kependudukan

2.2.2 Data Wilayah Kependudukan
Menu pendidikan menampilkan peta Kabupaten Banyuwangi dengan data tiap
kecamatan. Pada menu ini akan menampilkan data pendidikan yang terdiri dari Jumlah
Sekolah, Jumlah Murid dan Jumlah Guru dari Sekolah Dasar hingga Sekolah Menengah
Atas yang akan tersaji dalam grafik beserta tabel data hanya dengan memilih wilayah
kecamatan yang hendak ditampilkan datanya. Tampilan menu ini dapat dilihat pada
Gambar 10.

Gambar 11. Menu Data Wilayah Pendidikan

2.2.3 Data Wilayah Pertanian
Menu pertanian menampilkan peta banyuwangi dengan data tiap kecamatan. Terdapat
tiga sub kategori pada data pertanian, antara lain:
1. Tanaman Pangan
2. Tanaman Perkebunan
3. Tanaman Buah
Pada menu ini akan menampilkan data pertanian yang terdiri dari Luas panen, Jumlah
Produksi dan Produktifitas dari masing-masing tanaman pangan, tanaman perkebunan
dan tanaman buah yang disajikan dalam tabel dari tiap-tiap kecamatan yang dipilih.
Tampilan data wilayah pertanian dapat dilihat pada Gambar 12.

Gambar 12. Menu Data Wilayah Pangan

2.3 Halaman Request Data
Halaman request data ini merupakan menu yang ditujukan untuk mempermudah dalam
permohonan atau permintaan data di Kabupaten Banyuwangi yang tidak terdapat pada
portal data. Untuk melakukan request data, user hanya perlu mengisikan form permintaan
data berupa nama atau instansi, email atau nomor Whatsapp, data yang dicari, serta
komponen pendukung lainnya (missal: form isian excel). Setelah melaukan request,
admin akan membalas ketersediaan data melalui email atau nomor Whatsapp yang telah
dicantumkan. Tampilan form request data dapat dilihat pada Gambar 4.13.

Gambar 13. Halaman Request Data

3. Halaman Publikasi
Menu publikasi menampilkan produk berupa kumpulan buku digital (e-book) mengenai
Kabupaten Banyuwangi. Pada menu ini user di berikan pilihan untuk mendownload atau
hanya membaca e-book dengan menekan tombol download atau tombol baca. Tampilan
halaman publikasi dapat dilihat pada Gambar 14.

Gambar 14. Halaman Publikasi

4. Halaman Laporan
Pada menu ini menampilkan data dalam sebuah tabel, dimana data yang di tampilkan
dikelompokan berdasarkan kategori dokumen, seperti RPJMD, LKPJ, LKPD dan SIPD.
Untuk menampilkan data-data dari dokumen tersebut dapat dilakukan dengan memilih
jenis laporan serta kategori urusan. Tampilan halaman laporan dari portal data dapat
dilihat pada Gambar 15.

Gambar 15. Halaman Laporan

