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I. Cara Mengakses Admin 

A. Login 

Pada website e-commerce pemerintah kota denpasar, terdapat halaman 

admin untuk mengatur dan mengelola konten. Untuk dapat masuk ke 

halaman admin, dapat dilakukan dengan cara: 

1. Masukkan alamat http://denpasar.bni-ecollection.com/dpbackend/ pada 

browser 

2. Setelah itu akan tampil halaman login admin. masukkan username dan 

password 

3. Masukan dengan menggunakan: 

User          : administratordp 

Password : @dministratordp 

 

 

 

 

 

 

http://denpasar.bni-ecollection.com/dpbackend/
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II. Catalog 

A. Cara Membuat Categories 

Categories atau Kategori dalam bahasa indonesia adalah suatu sistem 

yang berfungsi untuk membantu menjelajahi produk-produk terkait. 

Untuk membuat Kategori dapat dilakukan dengan cara: 

1. Pada halaman dashboard, klik menu catalog, kemudian klik 

submenu categories 

 

2. Setelah itu akan tampil halaman Kategori seperti pada gambar 

dibawah ini: 

 

3. Pada halaman Kategori, terdapat tabel “Daftar Kategori” yang telah 

dibuat sebelumnya. Untuk menambahkan kategori baru, klik tombol 

Tambah Baru  

4. Pada halaman Tambah Kategori, terdapat tiga buah tab. Isi form 

yang terdapat pada tab-tab tersebut: 

General: 

 Masukan Nama Kategori 
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 Masukan Meta Tag Title 

 

Date: 

 Ketika ingin membuat sub kategori masukan induk kategorinya 

jika tidak ada tidak usah di isi. 

 Klik simpan  jika sudah selesai 
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B. Products 

Product atau produk dalam Bahasa Indonesia adalah barang atau jasa 

yang dapat diperjualbelikan di website e-commerce Pemerintah kota 

denpasar. Adapun cara untuk menambahkan Produk dalam website e-

commerce Pemerintah kota denpasar adalah sebagai berikut: 

1. Pada halaman Dashboard, klik menu Catalog, kemudian klik submenu 

Product. 
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2. Setelah itu akan tampil halaman Products seperti pada gambar dibawah 

ini: 

 

Pada halaman Produk, terdapat beberapa fitur, yaitu: 

a. Filter Fitur ini dapat mempermudah Admin untuk 

menemukan produk yang ingin dicari hanya dengan memasukkan 

keyword berdasarkan Nama Produk / Harga / Status / Model / 

Jumlah. 

b. Aksi Ubah pada tabel Product List Pada tabe Product 

List, Admin dapat merubah data Product dengan menekan tombol 

Ubah. 

c. Tambah Baru Fitur ini benfungsi untuk menambahkan 

Produk baru. 
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Untuk menambahkan Produk Baru dapat dilakukan dengan cara: 

1. Pada halaman product, klik tombol tambah baru     

2. Pada halaman tambah produk terdapat beberapa tab yang harus 

diisi, yaitu: 

a. General: 

 Masukan Nama Produk  

 Isi Deskripsi 

 Masukan Meta Tag Title 

 

b. Date:  

 Upload Gambar 

- Untuk mengupload gambar disarankan tidak mengunakan 

symbol,sepasi dan angka dalam mengupload gambar. 

 Masukan Model 
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 Masukan Lokasi 

 Masukan Harga 

 Masukan Jumlah 

 Masukan Minimal Penjualan 

 Pilih Status Stock 

 Isi Dimensi (PxLxT) 

- Panjang, Lebar dan Tinggi wajib diisi, karna biaya pengiriman 

POS Menghitung PxLxT. 

 Pilih Length Class 

 Isi Berat 

- Penulisan berat pada produk sudah termasuk berat 

pengemasanya. 

 Pilih Satuan Berat 
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11 
 

C. Links 

 Isi kategori untuk memasukan produk pemerintah kota denpasar 

yang unggulan saja 

 

D. Pilihan 

 Ketika produk itu makanan da nada varian rasa bisa ditambahkan 

di menu pilihan 

 

E. Gambar 

 Ketika ada gambar produk lebih dari satu bisa ditambahkan di 

menu gambar 
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Setelah semua selesai bisa klik tombol “ Simpan”  untuk menyimpan 

produk 

F. Cara Menambah Varian Di Options 

Untuk membuat Pilihan contoh pilihan “Varian Rasa” dapat dilakukan 

dengan cara: 

1. Pada halaman Dashboard, klik menu Catalog, kemudian klik 

submenu options 

 

2. Setelah itu akan tampil halaman “Pilihan” seperti pada gambar 

dibawah ini: 
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 Klik tombol tambah  untuk menambahkan jenis nya 

 Dan kolom  untuk mengedit data yang sudah ada 

 

 Masukan nama pilihan 

 Pilih tipe menjadi “Radio: untuk beli 1 pilihan dari pilihan yg ada” 

 Masukan nama value pilihan dan upload gambar pilihanya 

 Klik tombol simpan jika sudah selesai  
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III. Extensions 

A. Modules 

Cara untuk membuat menu pada bagian website. 

 

Untuk menambahkanya dapat dilakukan dengan cara: 

 Pada halaman Dashboard, klik menu extensions, kemudian klik 

menu Modules 
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1. Cara Membuat Menu 

Ketika sudah masuk ke menu “Modules” klik “Mega Menu” 

 

 Klik tombol ubah  untuk membuat menu 

 Maka akan masuk ke halaman “Mega Menu Default” untuk 

membuat menu 



16 
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1. Klik tombol add new item  

2. Isi Name 

3. Masukan link untuk menu 

4. Klik tombol save  ketika sudah selesai 
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2. Cara Membuat Sub Menu 

Ketika ingin membuat sub menu Maka akan masuk ke halaman “Basic 

configuration”. 

 

Caranya: 

 Ketika sudah masuk ke menu “Modules” klik “Mega Menu” 

 

 Klik tombol ubah  untuk membuat menu 

 Maka akan masuk ke halaman “Mega Menu Default” untuk 

membuat menu 
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1. Klik tombol  untuk membuat menu “Sub Menu” 

2. Isi Nama dengan “Sub Menu categories” 

3. Pilih “Content type” dengan “LINK” 

4. Add categories maka akan autocomplete ada untuk menu kategorynya 

5. Sort categories, links akan keluar menu category yang ingin menjadi 

sub menu 

6. Setelah itu klik tombol  jika sudah selesai 

B. Cara Merubah atau Menambahkan Product 

 

Klik Menu Modules  Advanced Grid 

Cara untuk mengubah atau menambahkan product dapat dilakukan 

dengan cara: 

 Klik menu “extensions” pilih sub menu “modules” setelah itu klik 

menu “advanced grid” 
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 Klik pada menu advanced grid, setelah itu klik tombol ubah  
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Module 3 untuk merubah atau menambahkan product, masuk ke colume 

 colume 1: 

- Masuk ke tab 1 

- Pada kolom module title bisa diubah tulisannya  

- Pilih get products from dengan latest products from 

- Limit products 4 

- Klik save ketika sudah selesai  

C. Cara Menambahkan Banner Kecil di Tampilan Home 

 

Klik Menu Modules  Advanced Grid 

Cara untuk mengubah atau menambahkan product dapat dilakukan 

dengan cara: 

 Klik menu “extensions” pilih sub menu “modules” setelah itu klik 

menu “advanced grid” 
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 Klik pada menu advanced grid, setelah itu klik tombol ubah  

 

Module 3 merubah atau menambahkan banner kategori dihalaman home, 

masuk ke colume 1: 

1. Klik pada tab no 2 
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2. Sebelumnya masukan foto banner kecil pada image manager, 

lalu ganti pada gambar yang di garis bawahi dengan mengambil 

name pada foro banner yang sudah di input sebelumnya. 

3. Dengan ukuran banner 750 x 145 

4. Klik save ketika sudah selesai  

D. Cara Untuk Mengubah Atau Menambahkan Promo Hari 

Ini 

 

Klik Menu Modules  Advanced Grid 

Cara untuk mengubah atau menambahkan product dapat dilakukan 

dengan cara: 

 Klik menu “extensions” pilih sub menu “modules” setelah itu klik 

menu “advanced grid” 
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 Klik pada menu advanced grid, setelah itu klik tombol ubah  
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Module 3 untuk merubah atau menambahkan product, masuk ke colume 

 colume 2: 

- Pada kolom module title bisa diubah tulisannya  

- Pilih get products from dengan special products 

- Limit products 1 

- Klik save ketika sudah selesai  
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E. Cara Merubah atau Menambahkan Banner Slideshow 

Menu Modules  Revolution Slider 

Cara untuk mengubah atau menambahkan banner slideshow dapat 

dilakukan dengan cara: 

 Klik menu “extensions” pilih sub menu “modules” setelah itu klik 

menu “revolution slider” 

 

 

 Klik pada menu revolution slider” klik tombl “edit” 
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 Klik pada tombol “edit slides”  

 

Maka akan tampil halaman slider list yang berisi banner 

 Klik gambar untuk mengubah banner 

 Tombol  untuk mengedit slide 

 Tombol “delete”  untuk menghapus banner 

 Tombol “new slide”  untuk menbah banner 
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F. Cara Mengubah Background dan Tulisan Dibagian Bawah Front 

End 

 

Masih di menu yang sama yaitu menu Extension => Modules => Advanced 

Grid => Modul 2 

 

Modul 2 

Modul 2 untuk mengubah background difront end, dengan cara: 

 Module settings: 

- Klik pada background image untuk menggantin gambar 
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- Klik save ketika sudah selesai  

 

G. Cara Merubah Footer 

Menu extensions  modules 

Cara untuk mengubah footer dapat dilakukan dengan cara: 

 Klik menu “extensions” pilih sub menu “modules” 

 

 Setelah masuk ke menu modules klik pada menu “advanced grid” 
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Module 1 untuk mengubah footer, masuk ke colume1: 

1. Modul Title isi “Information” untuk kepala sub 

2. Isi max links in one colume “5” 

3. Terdapat kolom yang berisi sub Information 

4. “Add New”  jika ingin menmbahkan  

5. Klik save ketika sudah selesai  
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Module 1 untuk mengubah footer, masuk ke colume 2: 

 Modul Title isi “Customer Service” untuk kepala sub 

 Isi max links in one colume “5” 

 Terdapat kolom yang berisi sub Customer Service 

 “Add New”  jika ingin menmbahkan  
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 Klik save ketika sudah selesai  

 

Module 1 untuk mengubah footer, masuk ke colume 3: 

 Modul Title isi “Extras” untuk kepala sub 

 Isi max links in one colume “5” 
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 Terdapat kolom yang berisi sub Extras 

 “Add New”  jika ingin menmbahkan  

 Klik save ketika sudah selesai  

 

Module 2 untuk mengubah footer, masuk ke colume 4: 
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 Modul Title isi “My Account” untuk kepala sub 

 Isi max links in one colume “5” 

 Terdapat kolom yang berisi sub My Account 

 “Add New”  jika ingin menmbahkan  

 Klik save ketika sudah selesai  

 

Module 5 untuk mengubah social media, masuk ke colume 5: 

 Ada twitter, facebook, youtube, githube dan behance 

 Klik save ketika sudah selesai  
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Module 4, masuk ke column1 : 

 pada kolom html bisa di ganti untuk no telepon, email, facebook 

dan twitter. 

 

H. Cara menghilangkan tulisan “NEW” di konten 
Menu extensions  modules  fastor theme options 

Cara untuk mengubah atau mengaktifkan tulisan “new” pada konten 

dengan cara: 

 Klik menu “extensions” pilih sub menu “modules” setelah itu klik 

menu “fastor theme options” 
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 Klik pada menu revolution slider” klik tombl “edit” 
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 Ketika sudah masuk pada menu fastor theme options seperti 

digambar atas, kemudia klik menu: 

 General Setting 

 Setalah itu ke tabel “Product” 

 Pada bagian display new klik status menjadi “OFF” 

 Setelah itu klik tombol simpan 

IV. Sales 

Cara untuk melihat pesanan pada Pemerintah kota denpasar: 

 Pada halaman “Dashboard”, klik menu “Sales”, kemudian klik 

submenu “Orders” 

 

 

A. Cara Melihat Pesanan  Orders 

Setelah itu akan tampil halaman “Pesanan” seperti pada gambar 

dibawah ini: 
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 Pada kolom kotak merah contoh order pesanan yang ada di 

Pemerintah kota denpasar 

 Ketika klik tombol “Lihat”  untuk melihat detail pesanan dank 

ode pembayaran yang digunakan customers 
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 Maka detail pesanan tersebut bisa dilihat 
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B. Cara Memasukan Nomor Resi Pada Order Pesanan 

Barang 
 Masih di tempat yang sama yaitu  

 sles > order 

 klik detail tampilan   

 scroll ke bawah sampai add order history 

 contoh status pemesanan “Sudah Dikirim” 

 

 Barang yang sudah siap dipacking langsung dikirim ke JNE atau POS  

 Ketika barang sudah dikrim maka seller atau pengelola admin 

mendapatkan “Nomor Resi”  

 Jangan lupa untuk mengubah status “Sudah Dikirim” 

 Masukan “Nomor Resi” yang sudah didapat oleh JNE  

 Maka otomatis nomor resi tersebut akan mucul di dashboard 

customers dan customers bisa langsung mengecek nomor resi 

tersebut di web JNE 

 Ketika barang sudah sampai pada tangan customers, maka 

customers akan menerima email lakukan “konfirmasi pemesanan” 

jika tombol “konfirmasi pemesanan” tidak di klik selama 2 hari maka 

status pada sistem akan berubah menjadi “Selesai”. 
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V. Customers 

Cara untuk daftar customers pada Pemerintah kota denpasar: 

 Pada halaman “Dashboard”, klik menu “Customers” 

 

A. Cara Melihat Atau Mengedit User Customers 

Setelah itu akan tampil halaman “Customers” seperti pada gambar 

dibawah ini: 

 

 Tombol ubah   untuk mengubah data 
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VI. System 

Cara untuk mengubah Contact Us pada Pemerintah kota denpasar: 

A. Cara Merubah Contact Us  Setting 

Pada halaman “Dashboard”, klik menu “System” kemudian klik sub 

menu “Setting” 

 

- Klik tombol ubah  

- Pilih menu Toko 

 

Toko: 
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- Isi kolom alamat jika ingin menubah alamat 

- Isi geocode untuk location map 

- Isi email untuk email Pemerintah kota denpasar 

- Isi kolom telepon 

- Klik tombol  jika sudah selesai 

 

VII. Simple Blog 

Cara untuk membuat article pada Pemerintah kota denpasar: 

 Pada halaman “Dashboard”, klik menu “Simple Blog” kemudian klik sub 

menu “Article” 

A. Cara Membuat Article 

 

Setelah itu akan tampil halaman “Article” seperti pada gambar dibawah 

ini: 

 

 Klik tombol tambah  untuk membuat baru article 
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 Ketika klik tombol ubah  untuk mengubah data article yang 

sudah ada 

 

 General:  

 Isi Article Title 

 Masukan Description 

 

 Content 

- Upload file untuk gambar article 
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 Pilihan: 

- Masukan Author Name  

- Dan Masukan SEO Keyword 

- Untuk Author Name dan SEO Keyword seblumnya harus masuk ke 

menu author karna akan autocomplete data ada ketika di ketik huruf 

- Jika sudah selesai klik simpan    
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B. Cara Membuat Author 

Cara untuk Membuat Author untuk article pada Pemerintah kota 

denpasar: 

Pada halaman “Dashboard”, klik menu “Simple Blog” kemudian klik sub 

menu “Author” 

 

 Setelah itu akan tampil halaman “Authors” seperti pada gambar dibawah 

ini: 

 

- Klik tombol tambah  untuk membuat “Authors” baru 

- Tombol ubah  untuk merubah data yg sudah ada 

- Author ini berguna untuk menu article dibagian isi Author Name dan 

SEO Keyword 
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1. Isi Author Name 

2. Isi SEO Keyword 

3. Masukan Avatar jika perlu 

4. Pilih status untuk “Aktif” dan “Tidak Aktif” 

5. Description tidak wajib 

6. Ketika sudah selesai klik tombol simpan  
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C. Cara Untuk Melihat Article Comment 

Cara untuk melihat Article Comment pada Pemerintah kota denpasar: 

Pada halaman “Dashboard”, klik menu “Simple Blog” kemudian klik sub 

menu “Aricle Comment” 

 

 Setelah itu akan tampil halaman “Comment” seperti pada gambar 

dibawah ini: 

 

 Fungsi dari menu article comment ini untuk melihat jika ada comment 

yang masuk pada article diPemerintah kota denpasar dan jika comment 

itu layak untuk diperlihatkan maka status akan dirubah menjadi “Aktif” 

jika tidak maka status akan dirubah menjadi “Tidak Aktif” 

 Tombol ubah  untuk mengubah status dan melihat comment 
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D. MultiMerch 

Cara untuk melihat Transaksi pada Pemerintah kota denpasar 

A. Cara Untuk Melihat Transaksi 

Pada halaman “Dashboard”, klik menu “MultiMerch” kemudian klik sub 

menu “Transaksi” 

 

 Setelah itu akan tampil halaman “Pesanan” seperti pada gambar 

dibawah ini: 

 

- Akan terlihat kolom tabel transaksi yang sudah terjadi transaksi 

- Tombol export to excel   untuk men download data transaksi 

ke excel 
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B. Cara Untuk Menambahkan Sellers 

Cara untuk menambah Seller pada admin: 

Pada halaman “Dashboard”, klik menu “MultiMerch” kemudian klik sub 

menu “Sellers” 

 

 Setelah itu akan tampil halaman “Sellers” seperti pada gambar dibawah 

ini: 

 

- Tombol Tambah Data  untuk membuat seller baru 

- Tombol Login Ke Toko  untuk logi ke toko seller 

- Tombol ubah  untuk mengedit data seller  

- Contoh ketika klik nama seller dapat mengubah data seller 
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C. Cara Untuk Menambahkan Products Ke Seller 

Cara untuk menambah Seller pada products: 

Pada halaman “Dashboard”, klik menu “MultiMerch” kemudian klik sub 

menu “Products” 

 

 Setelah itu akan tampil halaman “Products” seperti pada gambar 

dibawah ini: 
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1. Pilih kolom “seller” dan klik tombol  

2. Pilih “Bulk Status Change” menjadi “Active” jika barang ada dan klik 

tombol  
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