
Panduan Pengaturan Administrator – Manajemen User 

Buka browser kemudian akses url website tanahair.indonesia.go.id muncul tampilan halaman seperti 

gambar 1.0.1. 

 

Gambar 1.0.1 

Klik tombol Masuk/Daftar, maka akan muncul form login seperti pada gambar 1.0.2 

 

Gambar 1.0.2 



Masukan username dan password jika anda sudah terdaftar pada ina-geoportal, jika anda belum 

terdaftar di ina-geoportal klik link Daftar Sekarang seperti pada gambar 1.0.2, maka akan muncul 

seperti pada gambar 1.0.3 

 

Gambar 1.0.3 

Masukan data – data anda seperti username, Email, Nama Depan, Nama Belakang, Pekerjaan, 

Organisasi, Captcha, Unit, Posisi, Negara, Provinsi, Kode Pos, Alamat dan Telepon. Centang pernyataan 

persetujuan dan klik daftar. Jika ada memilih pekerjaan Government tunggu approval dari Administrator 

dan password akan dikirim oleh system. 

Jika pendaftaran selesai kembali ke halaman beranda dan klik tombol Masuk/Daftar, maka akan muncul 

seperti gambar 1.0.2 dan masukan username dan password tekan tombol masuk, maka akan muncul 

seperti pada gambar 1.0.4. 



 

Gambar 1.0.4 

Klik menu Pengaturan, maka akan muncul seperti pada gambar 1.0.5 

 

Gambar 1.0.6 

Klik menu Manajemen User, maka akan muncul seperti pada gambar 1.0.7 



 

Gambar 1.0.7 

Pencarian Data User 

Untuk melakukan pencarian data user masukan nama pengguna pada textbox Nama Pengguna lalu 

tekan tombol Cari seperti pada tampilan gambar 1.0.8 

 

Gambar 1.0.8 

Mengubah Data User 

Untuk mengubah Data user, klik tombol Ubah seperti pada gambar 1.0.8 pada kolom aksi, maka akan 

muncul tampilan seperti pada gambar 1.0.9 



 

Gambar 1.0.9 

Rubah data yang akan dirubah seperti Status menjadi Disable atau Enable dan Peran menjadi 

Administrator atau Public. Tekan tombol Simpan jika perubahan telah selesai dilakukan. 

Menghapus Data User 

Untuk menghapus Data user, klik tombol Hapus seperti pada gambar 1.0.8 pada kolom aksi. Maka akan 

muncul tampilan seperti pada gambar 1.1.1. 

 

Gambar 1.1.1 

Tekan tombol Yes untuk melakukan penghapusan dan tombol No¸untuk melakukan pembatalan. 

 



Register User 

Klik tombol Daftar Baru seperti pada gambar 1.0.7, maka akan tampil seperti pada gambar 1.0.3. 

Masukan data – data anda seperti username, Email, Nama Depan, Nama Belakang, Pekerjaan, 

Organisasi, Captcha, Unit, Posisi, Negara, Provinsi, Kode Pos, Alamat dan Telepon. Centang pernyataan 

persetujuan dan klik daftar. Jika ada memilih pekerjaan Government tunggu approval dari Administrator 

dan password akan dikirim oleh system. 

 

 

 


