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Keterangan : 

1. Beranda  

Tampilan awal halaman untuk pelajar, mahasiswa, dan 

alumni. 

2. Profil  

Menu ini digunakan untuk mengetahui sejarah, visi misi, dan 

struktur organisasi. 

3. Beranda  

Menu ini digunakan untuk mengetahui agenda dari HIPMALA. 

 

 



4. Berita 

Menu ini digunakan untuk mengetahui berita – berita tentang 

HIPMALA dan Lampung. 

5. Galeri Foto 

Menu ini digunakan untuk melihat foto – foto kegiatan 

HIPMALA. 

6. Hubungi Kami 

Menu ini digunakan untuk bertanya dengan HIPMALA 

7. Daftar 

Menu ini digunakan untuk mengelola pendaftaran pelajar 

mahasiswa dan alumni yg sedang menempuh study di 

yogyakarta. 

8. Anggota 

Menu ini digunakan untuk melihat data – data anggota yang 

terdaftar. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Halaman Admin 

1. Home  

Untuk tampilan awal halaman administrator. 

2. Manajemen Admin 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data Admin seperti 

menambah admin baru serta dapat melakukan pengeditan 

dan penghapusan pada data. 

3. Manajemen Modul 

Menu digunakan untuk menambah konten web serta dapat 

mengaktifkan atau menon-aktifkan menu yang akan 

ditampilkan pada halaman admin dan user atau 

pengunjung. 

 

 



4. Agenda 

Menu digunakan untuk mengelolah data agenda seperti 

fasilitas tambah, edit, dan hapus. 

5. Kategori 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data kategori pada 

berita yang akan ditampilkan 

6. Berita 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data berita seperti 

fasilitas tambah, edit, dan hapus. 

7. Komentar 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data komentar dari 

pengujung yang telah memberikan komentarnya pada 

artikel berita. 

8. Hubungi Kami 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data email dari 

pengunjung. 

9. Album 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data album foto.  

10. Galeri Foto 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data foto. 

 

 



11. Menu Utama 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data  menu utama 

seperti fasiltas tambah, edit, dan hapus. 

12. Sub Menu 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data sub menu 

seperti falisitas tambah, edit dan hapus. 

13. Halaman Statis 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data pada halaman 

statis dan  memiliki fasiltas tambah, edit, dan hapus. 

14. Divisi 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data divisi seperti 

falisitas tambah, edit. 

15. Kampus 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data kampus seperti 

falisitas tambah, edit. 

16. Keuangan 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data keuangan 

seperti falisitas tambah, edit dan hapus. 

17. Data Anggota 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data Anggota seperti 

falisitas cari dan detail. 

 



18. Laporan 

Menu ini digunakan untuk mengelolah data laporan 

keuangan dan laporan anggota seperti falisitas proses dan 

batal. 

19. Logout  

Menu digunakan untuk keluar halaman Admin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


