
Petunjuk Penggunaan & Pembuatan Custom View 

 

Custom View merupakan fitur yang anda dapat manfaatkan untuk membuat tampilan data sesuai 
dengan kebutuhan data anda. Secara default system sudah memberikan anda beberapa tampilan data 
sesuai dengan tampilan SIPD, akan tetapi jika anda menginginkan hanya menampilkan data yang anda 
perlukan saja maka pergunakanlah fitur ini. Berikut merupakan langkah-langkah untuk membuat serta 
menggunakan fitur custom view: 

1. Pertama cari menu Custom View yang terdapat di sebelah kiri aplikasi 
 

 
 
2. Kemudian akan tampil halaman utama Custom View. Pada halaman ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu 

bagian atas untuk membuat custom view baru, melihat daftar tampilan yang telah dibuat dan 
melakukan import template tampilan (custom view). Sedangkan bagian bawah merupakan menu 
untuk menampilkan data dari tampilan (custom view) yang telah anda buat sebelumnya. 

 



 
 
3. Pada tahap awal kita akan membuat tampilan baru (custom view baru) dengan cara, masukan nama 

tampilan anda di kolom “Nama Tampilan” kemudian klik tombol “Buat Tampilan” seperti yang 
terlihat pada gambar berikut. 

 
 
4. Kemudian anda akan dibawa ke halaman edit custom view, pada halaman ini pertama tama anda 

perlu membuat header dari custom view dengan cara mengklik tombol “Tambah Level Tampilan”. 
Selanjutnya akan tampil popup window “Tambah Level Tampilan”, karena ini merupakan header 
pertama maka untuk kolom parent dikosongkan, anda cukup mengisi kolom “Nama” dan “Kode” 
serta memilih “Frekuensi Penerbitan” dari data tersebut lalu klik tombol “Simpan”. 

 

Bagian Atas 

Bagian Bawah 
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5. Untuk tahap berikutnya, anda dapat membuat sub header atau memilih meta data (data di sistem) 

sebagai sub header. Untuk membuat sub header yang bukan dari meta data sama halnya seperti 
membuat header di bagian sebelumnya hanya saja disini anda perlu memilih parent data atau header 
yang sebelumnya telah dibuat. Lalu masukan nama dan kode nya (untuk kode sub header akan dibuat 
otomatis oleh sistem, tetapi anda juga dapat mengganti nya sesuai dengan keinginan anda) 
selanjutnya klik simpan. 

 

 
 
6. Untuk memasukan sub header atau sub sub header yang merupakan meta data, pertama anda 

tentukan header atau sub header induk (parent) kemudian klik tombol Tambah (+) yang terdapat 
pada header atau sub header induk tersebut. Selanjutnya akan tampil popup window Item Data, pilih 
data yang anda ingin masukan dengan cara memberi tanda centang pada checkbox yang berada di 
sebelah kiri list kemudian klik tombol “Gunakan Pilihan”. Untuk mempermudah anda dalam memilih 
data, anda dapat menggunakan fitur filter Produsen Data dan Klasifikasi Data selain itu anda juga 



dapat menggunakan fitur pencarian yang terdapat di sebelah pojok kanan atas dari list data. Jika anda 
telah selesai memasukan semua item data yang diperlukan, selanjutnya klik tombol “Tutup” untuk 
menutup popup window Item Data. 

 

 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 
7. Jika anda telah selesai membuat Tampilan Data (Custom View Data), langkah berikutnya 

menyimpannya yang kemudian anda dapat melihat hasilnya. Untuk menyimpannya anda tinggal 
mengklik tombol “Simpan” lalu anda akan diarahkan menuju halaman Daftar Tampilan (Custom 
View). 

 

 
 



 
 
8. Custom View bersifat temporary atau hanya sementara, jadi sebaiknya anda melakukan backup atau 

export custom view yang telah anda buat menjadi sebuah template. Untuk melakukan export 
template anda dapat melakukannya dengan cara mengklik tombol “Download” yang berwarna hijau 
kemudian simpan ditempat yang anda inginkan. 

 

 
 
9. Selain dapat melakukan backup atau export tampilan, anda juga dapat menghapus tampilan yang 

anda tidak inginkan dengan cara mengklik tombol “Hapus” yang berwarna merah. Sebelum benar 
benar dihapus, anda akan kembali dihadapkan dengan dialog konfirmasi apakah anda yakin akan 
menghapus nya atau tidak. Jika anda yakin akan menghapus nya klik “Yes” jika tidak klik “No”. 

 



 
 
10. Untuk melihat hasil dari Custom View yang telah anda buat, anda dapat melakukannya dengan cara 

mengklik tombol “Lihat Data Tampilan” yang terdapat pada halaman list atau daftar tampilan 
(custom view) kemudian anda akan diarahkan ke halaman custom view. 

 

 
 
11. Langkah berikutnya yakni, pilih Tampilan yang ingin tampilkan dan masukan parameter-parameter 

lainnya seperti frekuensi penerbitan, tahun (untuk data dengan frekuensi penerbitan bulanan, 3 
bulanan, 4 bulanan, semester), periode, dan menampilkan analisa atau tidak. Kemudian klik tombol 
“Proses” untuk memproses menampilkan data. 

 



 
 

 
 
12. Setelah data tampil, anda dapat mencetak data yang ditampilkan dengan cara mengklik tombol 

“Cetak”. Jika di komputer anda memungkinkan, anda juga dapat menyimpannya ke dalam file format 
pdf pada saat perintah cetak dijalankan. 

 



 
 
13. Selain mencetak anda juga dapat melakukan export data tampilan kedalam file excel dengan cara 

mengklik tombol “Eskpor”. 
 
14. Jika sewaktu waktu anda ingin menampilkan kembali data yang telah anda backup atau export 

tampilannya, anda dapat melakukan import untuk upload template nya yang kemudian anda dapat 
tampilkan datanya. Berikutnya adalah langkah-langkah untuk melakukan import atau upload 
template tampilan. Pertama anda klik tombol “Import”, selanjutnya akan tampil popup window 
“Import Template Tampilan”. Pilih file excel template anda dengan cara mengklik browse, kemudian 
arahkan ke lokasi penyimpanan file template anda lalu pilih file template dan klik “Open”. 

 

 
 



 
 
Selanjutnya klik tombol “Impor” untuk memproses upload atau import template, jika proses upload 
atau import telah selesai maka anda dapat melihat kembali data dari tampilan. Catatan: Jika anda 
ingin menambahkan item data pada tampilan yang merupakan hasil upload atau import, untuk kode 
harus di input secara manual. 

 

 
 



 


