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I. PENDAHULUAN 

Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya adalah sistem untuk pendaftaran objek-objek 

yang diduga cagar budaya, maupun yang sudah menjadi cagar budaya. Setiap objek yang 

didaftarkan akan mendapatkan id pendaftaran objek. Proses menuju cagar budaya akan 

melalui 4 tahap proses yaitu pendaftaran, verifikasi objek, penilaian dan penetapan. 

Pendaftaran objek dilakukan oleh masyarakat umum dan dinas instansi terkait. Objek yang 

sudah didaftarkan harus diverifikasi oleh dinas didaerah tersebut sebelum masuk ke tahap 

selanjutnya yaitu penilaian, yang di lakukan oleh tim ahli. Hasil penilaian dari tim ahli yang 

menyatakan cagar budaya atau bukan cagar budaya akan dimasukkan datanya oleh dinas 

melalui sistem ini pada menu penilaian. Jika hasil penilaian tersebut adalah “Rekomendasi 

Cagar Budaya” maka proses akan berlanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap penetapan objek. 

Pada tahap ini maka dinas instansi terkait didaerah akan membuatkan SK Penetapan Cagar 

Budaya untuk objek-objek yang mendapatkan rekomendasi dari tim ahli, setelah SK 

Penetapan di tetapkan maka data terkait dengan SK tersebut di masukkan dan diupload pada 

menu Penetapan Objek dalam sistem registrasi nasional cagar budaya ini. Setelah proses input 

data penetapan selesai maka sistem akan otomatis membuat nomor “Registrasi Nasional” 

untuk objek cagar budaya tersebut.  
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4. PENETAPAN OBJEK 



II. CARA PENGGUNAAN SISTEM 

2.1. LOGIN 

Untuk user untuk masyarakat umum, akun login dibuat dengan cara melakukan pendaftraran 

/ registrasi pada halaman public website Sistem Registrasi Nasional. Berikut langkah-langkah 

untuk mendapatkan user login Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya :  

1. Buka halaman website sistem melalui browser, ketik alamat situs Direktorat Pelestarian 

Cagar Budaya dan Permuseuman, dengan alamat sebagai berikut:  

http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id 

 

 
 

2. Selanjutnya akan tampil halaman Website Sistem yang dimiliki Direktorat Pelestarian 

Cagar Budaya dan Permuseuman dengan tampilan seperti di bawah ini :  

 
Tampilan Halaman Website “cagarbudaya.kemdikbud.go.id” 

 

  

http://cagarbudaya.kemdikbud.go.id/


3. Klik banner “Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya” yang berada ditengah-tengah 

halaman yang akan membuka halaman website Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya 

seperti dibawah ini  

 
Tampilan Halaman Website Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya 

 

4. Langkah selanjutnya, klik Menu Registasi yang terdapat di baris paling atas website. 

 
Menu Atas untuk Registrasi pada Website Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya 

 

 

5. Setelah Klik Menu Registrasi, maka akan muncul halaman Form Pendaftaran.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Form Pendaftaran 



6. Pendaftar melakukan pengisian form pendaftaran, dan sudah cukup jelas, dengan 

mengisikan data – data personal, alamat, kontak , user name dan password.  

Pada halaman registrasi ini juga dilengkapi dengan Informasi cara melakukan pendaftaran 

user untuk masyarakat umum.  

 

 
Informasi Cara Pendafataran 

 

 

7. Setelah seluruh informasi diisikan, maka dilanjutkan dengan klik tombol daftar yang 

terdapat di bawah. 

 

8. Bila pendaftaran berhasil maka akan muncul notifikasi seperti dibawah ini :  

 

 

 

Notifikasi Registrasi berhasil 

 

9. Pendaftar membuka email yang didaftarkan untuk melakukan verifikasi otomatis melalui 

email. 



10. Tampilan Email , selanjutnya klik link untuk melakukan verifikasi. 

 

 

 

 

 

 

Content email yang diterima oleh pendaftar 

 

11. Setelah Link di Klik maka akan muncul notifikasi seperti dibawah ini :  

 

 

12. Klik Menu Login yang ada di atas website Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, seperti 

dibawah ini :  

               

 

Tampilan Menu Login di halaman public  

 



 

13. Masukkan user dan password, klik tombol Login atau tekan tombol Enter pada form login 

 
Tampilan Area Form Login 

14. Jika username dan password yang dimasukkan benar maka user akan dialihkan ke 

halaman  dashboard area user umum seperti gambar di bawah ini. 

 
Tampilan Halaman Dashboard Area User Umum 



 



PENGENALAN MENU DAN TOMBOL-TOMBOL AREA USER UMUM 

Pada area user umum ini terdapat 2 area menu yaitu dikanan atas halaman dan di samping kiri 

halaman. Untuk membuka menu pada kanan atas halaman, klik “foto profil” kecil di pojok kanan atas, 

maka akan tampil 3 sub menu, yaitu menu profil user, akun login dan menu Log out untuk keluar dari 

sistem.  

 

Tampilan Menu Kanan Atas Halaman Admin 

 

 

Menu kedua terdapat pada sisi kiri halaman website sistem, untuk membukanya klik icon bergambar 

garis lambang menu  pada pojok kiri atas halaman, maka panel daftar menu akan  tampil. 

Perhatikan gambar dibawah ini untuk lebih jelasnya :  

 

 

Tampilan tombol “Menu Kiri” Halaman Website 



TOMBOL UNTUK MENUTUP MENU

INFO USER YANG 
SEDANG LOGIN

DAFTAR MENU KIRI

 

Tampilan Panel Menu Kiri Halaman Website 

Untuk menutup kembali menu, klik tombol panah  di kiri atas halaman website, maka panel 

menu yang tampil akan kembali menutup dan icon tombol kembali menjadi icon garis. 

 

Berikut Tabel Keterangan Tombol-Tombol Pengolahan Data Secara Umum  

Tombol Nama Tombol Keterangan 

 

Tambah Data Tombol bericon “plus” ini digunakan untuk menambah 
data baru. 

 

Cari Data Tombol bericon “kaca pembesar” ini digunakan untuk 
menampilkan form pencarian data 

 

Reset Pencarian Tombol ini untuk mereset atau menghapus data 
pencarian pada form pencarian dan menampilkan 
daftar data kembali ke semula tanpa menerapkan filter 
pencarian. 
 

 

Refresh Halaman Tombol untuk merefresh kembali halaman daftar yang 
ditampilkan. 

 

Kembali ke Daftar Tombol bericon “panah back” untuk mengembalikan 
halaman kembali ke halaman daftar data 

 

Edit Data Tombol bericon “pensil” ini digunakan untuk mengedit 
data 

 

Hapus Data Tombol bericon “tong sampah” ini digunakan untuk 
menghapus data 

 

Simpan Data Tombol bericon “flopy disk” ini digunakan untuk 
menyimpan data 



 

Lihat Data Tombol bericon “mata” ini digunakan untuk melihat 
atau menampilkan data 

2.2. DASHBOARD 

Dashboard adalah halaman pertama yang tampil setelah user berhasil login ke dalam 

sistem. Halaman ini menampilkan rangkuman proses objek pendaftaran cagar budaya dimiliki 

oleh user yang bersangkutan. 

Data-data yang ditampilkan adalah Rekap total jumlah objek yang terdaftar, total jumlah objek 

yang tidak lolos verifikasi, total jumlah objek yang lolos verifikasi, total jumlah objek yang 

bukan cagar budaya, total jumlah objek yang mendapatkan rekomendasi cagar budaya, total 

jumlah objek yang sudah resmi ditetapkan menjadi cagar budaya dan mendapatkan SK 

Penetapannya. 

Selain data rekap total data, dashboard juga menampilkan informasi 10 objek terakhir yang 

terverifikasi, 10 objek yang direkomendasi cagar budaya, 10 objek yang ditetapkan cagar 

budaya. 

Pada kanan bawah halaman dashboard juga ditampilkan grafik 5 provinsi teratas secara 

nasional berdasarkan jumlah objek yang telah terdaftar pada sistem. 

 

REKAP DATA

 

Tampilan Halaman Dashboard User Umum  



2.3. PROFIL USER 

Menu profil user dapat diakses dengan mengklik menu pada icon “foto profil” di kanan 

atas halaman. Menu ini akan menampilkan data profil anda sebagai user umum yang sedang 

login. Data- data yang dapat diupdate adalah Nama pemohon, jenis kelamin, pendidikan, 

nomor hp, no sk (penetapan tim pendaftaran), dan tanggal sk. Sedangkan data lainnya pada 

form ini tidak dapat diedit kecuali email, yang dapat diedit pada form data akun login. Untuk 

field yang betanda bintang (*)  menandakan bahwa field tersebut harus di isi, jika memang 

belum ada datanya, maka dapat di isi dengan tanda “-“ atau diisi dengan data perkiraan 

sementara. 

Pada kanan bawah halaman form profil user terdapat tombol “Simpan Data” klik tombol 

ini setelah anda selesai mengupdate data pada form.  

Tombol Menu untuk 
membuka  Profile User 

 

Tampilan Halaman Profil User 

 

  



2.4. AKUN USER 

Menu akun user adalah menu untuk mengupdate data yang terkait dengan akun login 

anda (email, username dan password). Untuk username tidak dapat diubah yang dapat 

diubah hanya alamat email dan password login. Setelah selesai mengisi form klik tombol 

“Simpan Perubahan” di bawah form untuk menyimpan datanya.  

Untuk data password, jika user tidak ingin mengubahnya dan hanya ingin mengubah alamat 

email, maka 2 kotak text password di bawah kotak text email tidak perlu diisi dan tetap 

dibiarkan kosong. 

Untuk data email sebaiknya di isi dan diupdate sesuai email anda, karena jika anda lupa 

password maka password dapat dikirim ke email user melalui menu lupa password pada 

form login. 

 

 
Tampilan Halaman Menu Akun User 

 

  



2.5. PENDAFTAR UMUM 

Menu Pendaftar umum adalah menu untuk mengelola data pendaftar yang berasal 

dari masyarakat umum yang mendaftar secara online melalui sistem ini. Menu untuk 

mendaftar bagi masyarakat umum tersebut berada di halaman publik depan website 

Sistem Registrasi Nasional Cagar Budaya, pengunjung website atau masyarakat mengisi 

form pendaftaran pada website, selanjutnya sistem akan otomatis mengirim email ke 

alamat email pengunjung yang mendaftar tersebut. User yang mendaftar selanjutnya 

harus membuka email tersebut dan mengklik link verifikasi yang ada dalam email. Link 

tersebut akan membawa user ke sistem dan menampilkan pesan bahwa verifikasi email 

telah sukses dilakukan dan user dapat melakukan login ke dalam sistem serta 

mendaftarkan objek yang dimilikinya. 

Pendaftar

Pengunjung / Masyarakat

1. Mengisi form 

pendaftaran

Cek

Terima Email?

Terima Email

Verifikasi

(Email Valid)

Tidak Terima

Pendaftar 

Pengunjung / Masyarakat

6. Login

Email

2. Sistem

Mengirim E-Mail

Ke email pendaftar

Link

Verifikasi

Tidak Dapat Login

3. Klik Link 

Verifikasi Dalam 

Email

Buka halaman verifikasi

4. Proses Data Dari 

Link Verifikasi

5. Sistem

MenAmpilkan 

pesan “Verifikasi 

Sukses” pada 

halaman verifikasi

SISTEM 

REGISTRASI 

NASIONAL CAGAR 

BUDAYA

 

Skema Alur Pendaftaran Masyarakat Umum Pada Sistem   

 

 

 



2.6. PENDAFTARAN OBJEK 

Menu pendaftaran objek adalah menu untuk memasukkan data-data objek yang diduga 

cagar budaya. Menu ini akan menampilkan semua data objek yang telah dimasukkan oleh user 

yang bersangkutan.  

 

 

 
Tampilan Menu Pendaftaran Objek 

 

 

Tampilan Halaman Menu Pendaftaran Objek 

 

 



 

Pada halaman menu pendaftaran objek terdapat beberapa tombol yang digunakan oleh user secara 

umum, adalah sebagai berikut :  

Tombol Nama Tombol Keterangan 

 
 
 

Cari Data Tombol bericon “kaca pembesar” ini digunakan untuk 
menampilkan form pencarian data 

 Reset Pencarian Tombol ini untuk mereset atau menghapus data 
pencarian pada form pencarian dan menampilkan 
daftar data kembali ke semula tanpa menerapkan filter 
pencarian. 

 Refresh Halaman 
 
 

Tombol untuk merefresh kembali halaman daftar yang 
ditampilkan. 

 Kembali ke Daftar 
 
 

Tombol bericon “panah back” untuk mengembalikan 
halaman kembali ke halaman daftar data 

 Edit Data 
 
 

Tombol bericon “pensil” ini digunakan untuk mengedit 
data 

 
 
 

Cek Status  Tombol bericon “centang” ini digunakan untuk melihat 
status objek  

 Hapus Data 
 
 

Tombol bericon “tong sampah” ini digunakan untuk 
menghapus data 

 Simpan Data 
 
 

Tombol bericon “flopy disk” ini digunakan untuk 
menyimpan data 

 Lihat Data 
 
 

Tombol bericon “mata” ini digunakan untuk melihat 
atau menampilkan data 

 

Pada halaman pendaftaran objek, terdapat tabel daftar objek yang terdiri dari kolom-kolom sebagai 

berikut:  

- Id Objek, merupakan ID pendaftaran objek 

- Nama Objek, menerangkan nama dari objek yang didaftarkan 

- Lokasi Objek, menerangkan, nama jalan, provinsi, dan kabupaten objek tersebut berada 

- Kategori, menerangkan kategori dari objek tersebut yang terdiri dari (5 jenis kategori yaitu, 

Benda, Bangunan, Struktur, Situs, dan Kawasan) 

- Status, menerangkan status verifikasi dari objek yang di daftarkan, objek yang sudah dan 

dinyatakan lolos verifikasi akan berwarna hijau, yang belum di verifikasi akan berwana kuning 

dan objek yang tidak lolos verifikasi akan menampilkan status berwana merah. 

- Kolom terakhir adalah kolom tombol pengolahan data, terdiri dari tombol “Update Data” , 

tombol “Cek Status” serta tombol “Hapus”. 



Untuk tombol “Hapus” hanya akan tampil untuk objek-objek yang belum diverifikasi, untuk 

objek yang “Lolos Verifikasi” maka objek tidak dapat dihapus sebelum data verifikasinya 

dihapus terlebih dahulu. 

 

2.6.1. Tambah Data Objek 

Untuk menambah data atau mendaftarkan objek baru, langkah-langkahnya 

adalah sebagai berikut :  

1. Klik Tombol “Tambah Objek” diatas halaman daftar objek pada menu 

“Pendaftaran Objek” yang berwarna hijau 

2. Pilih atau Klik Kategori Objek yang akan di tambahkan, terdapat 5 kategori 

objek yaitu (Benda, Bangunan, Struktur dan Situs) 

Perhatikan gambar di bawah ini :  

1. Klik  Tambah Objek 

2. Klik  Kategori Objek  yang 
akan ditambahkan

 

 

3. Selanjutnya akan tampil halaman form Input data objek, form yang 

ditampilkan sesuai dengan kategori objek yang dipilih, misal : form benda 

dan form kategori bangunan akan berbeda.  

4. Lengkapi data-data pada form data objek, field-field data yang bertanda 

bintang (*) menandakan data tersebut harus di isi dan tidak boleh kosong. 

5. Setelah selesai mengisi data pada form, maka simpan data dengan menekan 

tombol “Simpan Data” di bagian kanan bawah form, jika terdapat data yang 

belum di isi atau tidak sesuai dengan format yang ditentukan, maka akan 

tampil pesan berwarna merah pada field data tersebut. 



 

Halaman Tampilan Form Tambah Data Objek Kategori Bangunan 

 

6. Jika data sukses tersimpan, maka selanjutnya akan dialihkan ke halaman 

form edit data yang juga menyertakan tab-tab data objek selanjutnya yang 

harus dilengkapi, seperti tab “Foto Objek” untuk mengupload foto, tab 

“Denah Objek” untuk mengupload denah objek. Tab-tab data yang harus di 

lengkapi akan disesuaikan dengan kategori objek tersebut, misal : pada 

kategori objek benda, tidak terdapat Tab denah dan koordinat. 

 

Perhatikan contoh gambar form edit data kategori bangunan di bawah ini :  



 

Halaman Tampilan Contoh Form Edit Objek Beserta Tab-Tab Data Objek Yang Harus Dilengkapi 

 

  



2.6.2. Upload Foto Objek 

Setelah memasukkan data objek, maka langkah selanjutnya adalah memasukan 

foto-foto objek tersebut. Syarat ketentuan dari foto objek yang akan di masukan adalah 

berukuran maksimum 1 MB, jika foto berasal dari kamera sebaiknya foto di “compress” 

terebih dahulu untuk memperkecil ukuran file sizenya. Sedangkan untuk type file foto 

yang dapat dimasukkan adalah  bertype JPG dan PNG, selain type file tersebut akan 

ditolak oleh sistem. 

Berikut langkah-langkah untuk memasukkan foto objek :  

1. Klik Tab “Foto Objek” pada form edit objek 

2. Klik pada kotak bergambar kamera pada form upload foto objek yang tampil 

3. Pilih file foto yang akan diupload dari komputer anda pada jendela pilih file 

4. Masukan Judul keterangan foto pada kotak text “Judul Foto” 

5. Klik tombol “Upload Foto Objek” untuk menguploadnya, tunggu sampai foto 

selesai terupload dan tampil di bagian bawah form 

 

 

Tampilan Halaman Form Upload Foto Objek 



 

Tampilan Halaman Form Upload Foto Yang Sudah Terisi 

 

 

 

Foto-Foto Yang Sudah Terupload Akan Tampil di bawah form Upload Foto 

  



2.6.3. Upload Denah Objek 

Denah objek merupakan bagian data objek yang harus dilengkapi untuk objek-

objek berkategori bangunan, struktur, situs. 

Syarat ketentuan dari denah pun sama dengan foto objek dimana file size dari gambar 

denah yang akan di masukan berukuran maksimum 1 MB, dan type file gambar yang 

dapat dimasukkan adalah  bertype JPG dan PNG, selain type file tersebut akan ditolak 

oleh sistem.  

 

Cara dan langkah-langkah untuk mengupload file gambar denah sama dengan 

cara untuk mengupload foto, berikut lengkah-langkahnya :  

1. Klik Tab “Denah Objek” pada form edit objek 

2. Klik pada kotak bergambar kamera pada form upload denah objek yang 

tampil 

3. Pilih file gambar denah yang akan diupload dari komputer anda pada jendela 

pilih file 

4. Masukan Judul keterangan denah pada kotak text “Judul Denah” 

5. Klik tombol “Upload Denah Objek” untuk menguploadnya, tunggu sampai 

denah selesai terupload dan tampil di bagian bawah form 

 

Tampilan Halaman Form Upload Denah Objek 



 

Tampilan Halaman Contoh Form Upload Denah Objek Yang Sudah Terisi 

 

 
Tampilan Denah Objek Yang Sudah Terupload akan Tampil Di Bawah Form Upload 



1.1.1. Upload File Pendukung 

Data selanjutnya yang dapat dilengkapi adalah “File Pendukung” melalui menu 

Tab “File Pendukung” pada form edit objek. Pengertian dari file pendukung disini adalah 

data pendukung objek, seperti Ktp pemilik objek, surat sertifikat tanah atau surat 

keterangan lainnya yang berkaitan dengan objek tersebut. Data file pendukung ini 

bersifat opsional dan tidak wajib di isi.  

Persyaratan dari type dan ukuran file yang dapat diupload diinformasikan pada 

kanan halaman form pengisian, yaitu bertype PDF, ZIP, DOC, JPG, PNG dan berukuran 

maksimum 5MB. 

Untuk langkah-langkah mengupload file-file pendukung caranya sama dengan 

upload file foto  dan denah, yaitu :  

1. Klik Tab “File Pendukung” pada form edit objek 

2. Klik pada kotak bergambar kamera pada form upload denah objek yang 

tampil 

3. Pilih file pendukung yang akan diupload dari komputer anda pada jendela 

pilih file 

4. Masukan Judul keterangan denah pada kotak text “Judul File/Berkas” 

5. Klik tombol “Upload File” untuk menguploadnya, tunggu sampai denah 

selesai terupload dan tampil di bagian bawah form 

 
Tampilan Halaman Form Upload File Pendukung 



 

Tampilan File Pendukung Yang Sudah Terupload Di Bawah Form 

Jika file yang sudah terupload akan dihapus, user dapat mengklik tombol “Hapus” di 

kolom kanan tabel file-file pendukung, perhatikan gambar diatas dan keterangan-

keterangannya. 

1.1.2. Input Data Koordinat Objek Bangunan dan Struktur 

Data koordinat objek berkategori bangunan dan struktur hanya memerlukan satu 

koordinat, berbeda dengan objek berkategori situs dan kawasan yang terdiri dari banyak 

koordinat.  

Terdapat 3 type data koordinat, yaitu UTM (Universal Transverse Mercator) , Decimal 

Degree dan DMS (Degrees Minutes Seconds) . Untuk mengisi data koordinat, user hanya 

perlu mengisi salah satu data type koordinat pada form sesuai typenya, koordinat type 

lain akan otomatis di konversi dan terisi oleh sistem. 

Berikut Langkah-langkah pengisian data koordinat :  

1. Klik Tab “Koordinat Objek”  

2. Isi pada salah satu form type koordinat yang dimiliki datanya 

3. Klik tombol “Simpan Koordinat” di bawah form 

4. Data koordinat lain akan otomatis di konversi dan terisi, serta peta lokasi 

objek akan terupdate dan menampilkan “marker” peta lokasi objek tersebut 

berada. 

 

 

 



Perhatikan gambar-gambar dibawah ini untuk lebih jelasnya :  

 

Tampilan Halaman Tab Koordinat Objek Yang Menampilkan 3 Buah Form Koordinat Sesuai Typenya 



 

Tampilan Form Pengisian Koordinat Type Decimal Degree 



 

Tampilan Data Koordinat Setelah Tersimpan, Peta Objek Pun Terupdate 

  



1.1.3. Input Data Koordinat Objek Situs  

Untuk objek berkategori situs memiliki banyak data titik koordinat yang meliputi 

titik-titik koordinat dari area situs tersebut. Untuk itu cara pengisiannya juga berbeda 

tetapi pada tab menu yang sama yaitu tab “Koordinat Objek”.  

Hal yang perlu diperhatikan ketika memasukkan data koordinat situs, data yang 

dimasukkan sebaiknya urut sesuai titik titik yang akan bersambung sehingga akan 

membentuk area polygon pada peta yang tampil. 

Langkah-langkah pengisiannya sebagai berikut :  

1. Klik Tab Menu “Koordinat Objek” pada form edit objek 

2. Masukan data koordinat pada form koordinat yang tampil 

3. Klik tombol “Simpan Koordinat” di bawah form 

4. Data koordinat akan tersimpan dan tampil di tabel daftar koordinat 

5. Untuk menghapus data koordinat yang sudah tersimpan, klik tombol 

“Hapus” pada kolom kanan tabel daftar dari koordinat yang akan dihapus 

tersebut 

6. Untuk Melihat Peta, Klik tombol “Lihat Peta” disamping tombol “Tambah 

Koordinat”, selanjutnya peta akan ditampilkan yang membentuk polygon 

area kawasan atau situs, sesuai urutan koordinat yang dimasukkan. 

1. Klik  Tab Koordinat Objek 

2. Klik Tombol 
 Tambah Koordinat  

3. Klik pada salah satu Sub 
Menu type koordinat yang 
tampil dibawahnya 

 

Tampilan Halaman Tab Koordinat Objek Kategori Situs 

 

Tampilan Form Pop Up Pengisian Data Koordinat Type Decimal Degree 



 

Tampilan Daftar Koordinat Yang Sudah Tersimpan Pada Tab Koordinat 

 



 

Tampilan Konfirmasi Penghapusan Data Koordinat 

 

 

 

Tampilan Contoh Peta Polygon Area Kawasan atau Situs Yang Sudah Diisi Data-Data Koordinatnya 

 

  



1.1.4. Update Data Objek 

Setelah Data objek  tersimpan atau terdaftar, data objek dapat di update 

kembali, dan dilengkapi data-datanya selama ojek tersebut belum diverifikasi.  

Langkah-langkah untuk mengedit data objek adalah sebagai berikut :  

1. Klik tombol “Update data” pada tabel daftar objek 

2. Update kembali data objek yang akan diedit atau dilengkapi, pada form 

edit ini akan tampil tab-tab data lainnya terkait dengan objek, sesuai 

dengan kategori objek tersebut, contoh :  

kategori objek benda  : tab foto objek, tab file pendukung 

kategori objek struktur :  

3. Klik tombol “Simpan Data” pada bagian kanan bawah form data objek jika 

telah selesai 

4. Untuk cara edit data lain pada tab-tab lainnya sudah dijelaskan pada 

penjelasan sebelumnya.  

 

Halaman Tampilan Tombol “Update Data” Pada Daftar Objek 



 

Halaman Tampilan Form Update Data Objek 

 


