1. Tampilan awal website Bank Pohon DLH
Terdapat urutan proses pengajuan permintaan bibit pohon, sok bibit pohon yang tersedia, dan peta
lokasi penanaman bibit pohon yang sudah disetujui.

2. Registrasi Pengguna Baru
Klik tombol “Login” padahal halaman awal yang berada di pojok kanan atas. Lalu anda akan diarahkan
ke halaman login.

Jika belum memiliki akun, harap melakukan proses registrasi dengan menekan tombol “daftar baru”
yang diberi tanda merah. Pengguna akan diarahkan ke halaman registrasi.

Isilah form tersebut sesuai data yang benar. Untuk isian “Nomor Whatsapp”, pastikan pengguna baru
mengisi dengan nomor yang memiliki akun Whatapp aktif karena password dan pemberitahuan
mengenai bank pohon akan dikirimkan melalui pesan Whatsapp.
Setelah melakuan proses registrasi, permohonan registrasi pengguna akan diproses oleh Admin DLH.
Jika Admin DLH menyetujui permohonan registrasi pengguna, maka pengguna akan mendapatkan
username dan password untuk digunakan dalam proses login.

3. Halaman Dashboard
Setelah berhasil melakukan proses login. Pengguna akan dialihkan ke tampilan dashboard yang berisi
riwayat, detail dan keterangan permohonan yang sudah dilakukan. Terdapat 3 jenis status yang
dimiliki permohonan : Konfirmasi, Masuk dan Batal. Penjelasan untuk tiap status adalah sebagai
berikut :
•

Masuk : permohonan belum diproses oleh Admin.

•

Konfirmasi : permohonan sudah disetujui oleh Admin. Pengguna akan mendapatkan pesan
persetujuan melalui Whatsapp. Pada permohonan ini akan muncul tombol dengan ikon
printer (tanda panah pada gambar) untuk mengunduh surat pengambilan bibit pohon dan
digunakan sebagai bukti saat pengambilan.

•

Batal : permohonan tidak disetujui oleh Admin.

4. Form Permohonan
Halaman ini dapat diakses dengan mengklik menu Permohonan. Pengguna akan diarahkan ke form
pengisian permohonan bibit pohon.

Langkah-langkah pengisian pengajuan permohonan bibit pohon :
1) Pilih bibit pohon yang diinginkan dengan memilih di Jenis Pohon. Pengguna dapat melakukan
pencarian dengan mengisikan nama pohon yang dicari pada kolom isian.

2) Stok setiap bibit pohon akan muncul pada kolom Stock. Untuk pengisian jumlah bibit pohon
yang diinginkan dapat dilakukan pada kolom isian Jumlah. Setelah memilih bibit pohon dan
mengisi jumlah, tekan tombol dengan symbol + berwarna biru untuk menambahkan ke
dalam table list.

3) Pengisian jumlah yang diinginkan tidak dapat melibihi stok yang tersedia. Pengguna akan
mendapatkan pemberitahuan seperti di bawah ini jika jumlah pengajuan melebihi jumlah
stok.

4) List permohonan menampilkan daftar bibit pohon serta jumlah yang diajukan oleh
pengguna. Terdapat tombol Hapus jika terdapat kekeliruan pengisian bibit pohon yang
diajukan.

5) Pengisian lokasi penanaman yang akan dilakukan. Data ini dibutuhkan sebagai data
penunjang laporan Dinas Lingkungan Hidup dan informasi publik di website Bank Pohon.

Pengisian lokasi cukup dengan mengklik peta di posisi yang diingankan, nantinya akan
muncul symbol peta berwarna merah yang menjadi titik penanaman lokasi. Simbol ini dapat
digeser sesuai pengguna jika titik kurang presisi.
Diharapkan pengguna melakukan zoom yang dapat dilakukan dengan melakuan scroll
dengan mouse atau menggunakan bantuan tombol + yang berada di sebelah kanan bawah
peta. Ini dilakukan agar lokasi penanaman lebih akurat pada peta.

Jika symbol sudah muncul maka isian di bawah peta akan terisi koordinat secara otomatis,
sehingga pengguna cukup melakukan penitikan lokasi di peta yang tersedia.
6) Kirim permohonan pengajuan bibit pohon dengan memencet tombol “Simpan Permohonan”
yang terdapat di pojok kanan bawah form. Dengan melakukan ini, permohonan akan
disimpan ke dalam database yang nantinya akan diproses oleh Admin DLH.

