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1. Akses melalui alamat : http://laporanutama.pertanian.go.id/

http://laporanutama.pertanian.go.id/


• User Kabupaten = kab.padangpariaman ( Jika terdapat spasi maka hilangkan )

• User Kabupaten = kab.bogor

• User Kota = kota.jakartatimur (Jika terdapat spasi maka hilangkan )

• User Kota = kota.bogor

• Pass = 12345678 

2. Untuk masuk silahkan gunakan user dengan format sebagai berikut



Berikut ini adalah contoh dari Daftar User yang ada di Aplikasi Laporan Utama Penjab

• Selengkapnya harap melihat daftar user yang ada pada halaman depan aplikasi



3. Anda akan diminta untuk mengganti password standar dengan yang baru

Catatan : Anda tidak akan bisa mengakses menu sebelum mengganti password



4. Silahkan Lakukan Pengisian Sesuai Menu Input Data



Berikut ini 
adalah 
daftar menu 
dari Input 
Data



• Untuk penginputan pada Komoditas Strategis

terdapat 11 sub menu sesuai masing-masing

komoditas, klik pada Komoditas yang akan

dientry kemudian

• Entry-an pada Komoditas Strategis dilakukan

tiap mingguan sehingga sebelum melakukan

entryan anda diharuskan untuk memilih Bulan

dan minggu terlebih dahulu

• Kemudian klik tampilkan akan muncul formulir

sesuai dengan kecamatan yang ada pada 

kabupaten user dan silahkan inputkan data 

sesuai submenu yang sudah dipilih

Pengisian pada Sub Menu Komoditas Strategis



Pengisian pada Sub Menu Komoditas Strategis

Catatan : 

- Data dengan nilai desimal diisi menggunakan tanda titik. Contoh : 1.23

- Jika Anda ingin melakukan perubahan data, maka bisa dilakukan langsung di form input



• Untuk penginputan pada menu selain

Komoditas Strategis sesuai masing-masing

menu, klik pada Menu yang akan dientry

kemudian

• Entry-an pada Laporan Utama dilakukan tiap

mingguan sehingga sebelum melakukan

entryan anda diharuskan untuk memilih Bulan

dan minggu terlebih dahulu

• Kemudian klik tampilkan akan muncul formulir

sesuai dengan kecamatan yang ada pada 

kabupaten user dan silahkan inputkan data 

sesuai menu yang sudah dipilih

Pengisian pada Menu Lainnya



Pengisian pada Menu Lainnya

Catatan : 

- Data dengan nilai desimal diisi menggunakan tanda titik. Contoh : 1.23

- Jika Anda ingin melakukan perubahan data, maka bisa dilakukan langsung di form input


