
FORM LOGIN 

 
 
                 Gambar form login 
 
Langkah-langkahnya : 
1. Operator memasukan User dan Password yang diberikan dari baperlitbang. 
2. Jika User dan Password benar, maka akan ditampilkan dashboard SICESAR. 
3. Jika User dan Password Salah Maka akan ditampilkan pesan  
 
 
 
 
 
 



DASHBOARD  SICESAR 

 

Gambar Dashboard  

Di dashboard memiliki fitur menu yang dapat diakses oleh operator, menu tersebut terdiri dari 

a.  Master Perusahaan/ Instansi 
Merupakan form untuk pendataan perusahaan atau instansi yang memiliki tanggung jawab sosial kepada masyarakat 
dan lingkungan sekitar. 

 



 
 

Gambar Form Perusahaan/ Instansi 

Pada Form perusahaan terdapat fitur tombol SIMPAN, KOSONG  
Langkah Pengisian Form Perusahaan/ Instansi: 
1. Operator memasukan semua item yang berwarna merah pada form tersebut, sampai warna merah pada item 

tersebut hilang. 
2. Jika masih ada item yang berwarna merah, maka data belum bisa disimpan. 
3. No. Telp wajib diisi angka, minimal 5 digit 
4. Jika Item-item tersebut sudah diisi semua dan sudah benar, operator bisa melakukan penyimpanan data tersebut 

dengan menekan tombol SIMPAN 
 
 

b.  PROSES RENCANA BANTUAN CSR 
Merupakan form atau media untuk input data seluruh rencana bantuan CSR dari perusahaan atau usulan dari Pemda 
Kabupaten Kendal Tahun bersangkutan sampai tahun yang dikehendaki (misal tahun + 3). 
 
Langkah Pengisian Form Rencana Bantuan CSR: 
1. Operator memilih tahun rencana pada kolom opsi tahun. 
2. Operator memilih perusahaan pada kolom list perusahaan. 
3. Operator memilih Program pada kolom list program. 



4. Operator memilih kegiatan pada kolom list kegiatan, Operator bisa menambahkan kegiatan dengan memilih tombol 
tambah. 

5. Operator pilih tombol Item CSR untuk memasukan item-item yang akan diusulkan. 
6. Pada aplikasi akan muncul jendela form item CSR. 
7. Operator memasukan semua item yang berwarna merah pada form tersebut, sampai warna merah pada item 

tersebut hilang. 
8. Jika masih ada item yang berwarna merah, maka data belum bisa disimpan. 
9. Jika Item-item tersebut sudah diisi semua dan sudah benar, operator bisa melakukan penyimpanan data tersebut 

dengan menekan tombol SIMPAN 
10. Tombol Tambah untuk menambah item list barang CSR 
11. Tombol Kosong untuk mengkosongkan semua kolom pada item 
12. Tombol Tutup untuk keluar dari Form atau jendela form Item CSR 

 
 

 
Gambar Form Rencana 

 
 



 
c. PROSES REALISASI BANTUAN CSR 

Merupakan form atau media untuk input data seluruh realisasi bantuan CSR pada Tahun Anggaran. 
 
Langkah Pengisian Form Rencana Bantuan CSR: 
1. Operator memilih tahun anggaran pada kolom opsi tahun. 
2. Operator memilih perusahaan pada kolom list perusahaan. 
3. Operator memilih Program pada kolom list program. 
4. Operator memilih kegiatan pada kolom list kegiatan, Operator bisa menambahkan kegiatan dengan memilih tombol 

tambah. 
5. Operator pilih tombol Item CSR untuk memasukan item-item yang akan diusulkan. 
6. Pada aplikasi akan muncul jendela form item CSR. 
7. Operator memasukan semua item yang berwarna merah pada form tersebut, sampai warna merah pada item 

tersebut hilang. 
8. Jika masih ada item yang berwarna merah, maka data belum bisa disimpan. 
9. Jika Item-item tersebut sudah diisi semua dan sudah benar, operator bisa melakukan penyimpanan data tersebut 

dengan menekan tombol SIMPAN 
10.  Jendela File Pdf akan aktif setelah melakukan simpan dan jendela ini berfungsi untuk upload dokumentasi 

kegiatan CSR yang telah dilakukan dalam bentuk file pdf dan maksimal 5 mb  
11. Tombol Tambah untuk menambah item list barang CSR 
12. Tombol Ambil rencana untuk menampilkan item-item barang pada list rencana atau yang diusulkan. 
13. Tombol Kosong untuk mengkosongkan semua kolom pada item 
14. Tombol Tutup untuk keluar dari Form atau jendela form Item CSR 
 



 
Gambar Form Realisasi 

 
 

d. LAPORAN 
- Laporan Rencana / usulan CSR 

Laporan ini berisi rencana/ usulan yang telah dibuat oleh Perusahaan/ OPD per Tahun, Operator dapat melihat 
hasil laporan ini dengan cara memilih kolom tahun yang kehendaki kemudian pilih tombol Filter. Maka laporan 
akan muncul dalam format Pdf. 



 
Gambar Form laporan Rencana CSR 

 
 

- Laporan Realisasi/ pelaksanaa CSR 
Laporan ini berisi pelaksanaan CSR yang telah dibuat oleh Perusahaan, Operator dapat melihat hasil laporan ini 
dengan cara memilih kolom tahun yang kehendaki kemudian pilih tombol Filter. Maka laporan akan muncul 
dalam format Pdf. 
 

 
Gambar Form laporan Rencana CSR 



e. RUBAH PASSWORD 
Merupakan Form untuk melakukan perubahan password. 
Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Tekan Tombol Rubah Password 
2. Akan muncul jendela baru, silahkan ganti password anda di kolom password  
3. Kalau sudah, tekan tombol Simpan 

 

Gambar Form Rubah Password 

f. LOGOUT 
Merupakan fasilitas untuk keluar dari aplikasi SICESAR 

 


