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A. Pengantar  

Sistem Pelaporan Online CSR adalah sistem pelaporan berbasis online 

sistem yang akan digunakan oleh Perusahaan, BUMN dan BUMD untuk 

melaporkan pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) yang 

telah dilaksanakan dan pelaporan rencana kegiatan CSR kedepan. 

Sebelum menggunakan aplikasi Silap Online CSR pastikan kompter anda 

dalam keadaan terhubung ke jaringan internet.  

 

1. Browser  

Ada berbagai macam browser yang dapat digunakan, anda dapat memilih 

sesuai yang anda sukai atau yang biasa anda pakai, disini kita mengunakan 

browser Google Chrome, dapat dilihat pada gambar dibawah ini, 

 

 

Gambar 1. 1: Browser Google Chrome 

B. Menjalankan Aplikasi 

Setelah browser terbuka masukkan atau ketik link berikut: 

http://csr.kesra.jatengprov.go.id/ kemudian akan tampil halaman utama aplikasi 

pelaporan CSR seperti gambar dibawah ini, 

http://csr.kesra.jatengprov.go.id/
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Gambar 1. 2: Tampilan Awal Aplikasi CSR 

Pada halaman awal ini pengguna dapat mendownload buku panduan 

penggunaan aplikasi, Dasar Hukum (PERDA, PERGUB, SK GUB dan SK 

SEKDA PROV. JATENG), Daftar Desa merah di 14 Kabupaten dan masuk 

aplikasi sebagai Perusahaan atau Administrator. Berikut ini akan dijelaskan cara 

penggunaan dari aplikasi CSR: 

1. Download Buku Panduan  

Pada halaman ini pengguna atau Perusahaan dapat mendownload buku 

panduan penggunaan aplikasi CSR yang telah disediakan pada website 

dengan cara sebagai berikut: 

a) pada halaman awal pilih menu Data atau geser halaman kebawah 

b) pilih buku panduan,  

c) maka akan otomatis terdownload 
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Gambar 1. 3: Dowload Buku Panduan 

2. Download Dasar Hukum  

Pada halaman ini pengguna atau Perusahaan dapat mendownload 

dokumen Dasar Hukum yang mengatur tentang TJSLP/CSR di Provinsi Jawa 

Tengah  yang telah disediakan pada website dengan cara sebagai berikut: 

a) pada halaman awal pilih menu Data kemudian dasar hukum atau geser 

halaman kebawah 

b) pilih dokumen dasar hukum yang akan di download,  

c) maka akan otomatis terdownload 

 

Gambar 1. 4: Download Dasar Hukum 
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3. Halaman Login 

Pada halaman ini pengguna memasukkan username dan password, 

setelah itu akan diarahkan ke halaman selanjutnya sesuai hak akses masing-

masing pengguna yang berbeda. 

Berikut adalah cara akses halaman login: 

a) pada halaman awal pilih menu login  

b) akan tampil halaman login, masukkan username dan password 

c) setelah diisi klik Login 

 

Gambar 1. 5: Klik Login 

 

Gambar 1. 6: Form Login 
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4. Daftar Akun Pengguna CSR 

Pada halaman ini jika pengguna belum mempunyai akun maka diharuskan 

untuk mendaftar terlebih dahulu, Berikut adalah cara mendaftar akun di aplikasi 

Silap CSR: 

a) Sebelumnya siapkan dulu email aktif yang akan digunakan untuk 

mengakses aplikasi ini 

b) pada halaman awal pilih Login atau klik Daftar 

Gambar 1. 7 Klik Login atau Daftar 

 
c) atau bisa juga tampil halaman login, klik tombol Daftar Akun 
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Gambar 1. 8 klik Daftar Akun 

d) kemudian akan tampil form, isikan data pada form yang tersedia 

 

Gambar 1. 9 Form daftar akun 

e) setelah selesai mengisi, klik Daftar Sekarang 
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f) cek email yang sudah didaftarkan, akan ada email masuk verifikasi 

kemudian klik link untuk proses verifikasi 

g) setelah selesai email yang didaftarkan bisa digunakan untuk login 

 

5. Matrik 1 

Matrik 1 merupakan laporan yang berisi program/ kegiatan TJSLP/ CSR 

yang sudah dilakukan pada tahun 2020 yang meliputi berbagai bidang. 

Setelah berhasil login akan tampil halaman dashboard, selanjutnya akan 

masuk  untuk melakukan pelaporan melalui aplikasi. Berikut ada beberapa fitur 

yang dapat dilakukan pada Matrik 1, 

 

Gambar 1. 10: Halaman Dashboard 

4.1 Tambah Data 

Berikut adalah cara menambah data pada Matrik 1: 

a) Setelah login berhasil, pilih menu Matrik 1 

b) akan masuk halaman matrik 1  

c) pilih tambah, akan tampil form pengisian  

d) isi semua form yang ada 

e) jika ada tambahan file yang lebih detail bisa dilampiran 

f) setelah semua terisi pilih submit 

g) data akan tersimpan otomastis dan tampil pada tabel Matrik 1 
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Gambar 1. 11: Pilih Tambah Matrik 1 
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Gambar 1. 12: Form Isian Matrik 1 

 

 

4.2 Edit Data 

Berikut adalah cara megedit data jika ada kesalahan input atau kurang 

lengkap dalam pengisian pada Matrik 1: 

a) Pada halaman Matrik 1 terdapat tabel hasil input data 

b) Pilih data yang yang akan diedit 

c) pilih tombol edit, jika tidak muncul geser tabel Matrik 1 ke arah 

kanan  

d) akan tampil data yang akan diedit, isikan sesuai data yang benar 

e) setelah selesai klik submit untuk melakukan perubahan data 

f) otomatis akan tersimpan pada tabel Matrik 1 
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Gambar 1. 13: Klik edit Matrik 1 

 

Gambar 1. 14: Submit untuk menyimpan data 

4.3 Hapus Data 

Berikut adalah cara menghapus data jika ada kesalahan input atau data 

mau dihilangkan pada Matrik 1: 

a) Pada halaman Matrik 1 terdapat tabel hasil input data 

b) Pilih data yang yang akan dihapus 

c) pilih tombol hapus, jika tidak muncul geser tabel Matrik 1 ke arah 

kanan  

d) muncul notifikasi hapus data, pilih OK 
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e) otomatis data akan terhapus pada tabel Matrik 1 

 

Gambar 1. 15: Pilih data yang dihapus 

 

Gambar 1. 16: klik OK untuk tetap hapus data 

 

4.4 Cetak Data 

Berikut adalah cara mencetak data pada Matrik 1: 

a) Pada halaman Matrik 1 terdapat tabel hasil input data 

b) Pilih data yang akan dicetak, teedapat filter tahun dan bidang 

c) Pilih tahun dan bidang yang akan ditampilkan, lalu klik cari data 
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d) Akan tampil data sesuai filter yang dipilih 

e) Klik cetak PDF jika ingin format file PDF, klik cetak excel jika ingin 

file dalam bentuk excel 

f) Data akan terdownload otomatis 

 

Gambar 1. 17: cetak Matrik 1 

 

Gambar 1. 18: Cetak PDF 
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Gambar 1. 19: Cetak Excel 

 

6. Matrik 2 

Matrik 2 merupakan laporan yang berisi program/ kegiatan TJSLP/ CSR 

yang akan dilakukan pada tahun 2021 yang meliputi berbagai bidang. 

Setelah berhasil login akan tampil halaman dashboard, selanjutnya akan 

masuk  untuk melakukan pelaporan melalui aplikasi. Berikut ada beberapa fitur 

yang dapat dilakukan pada Matrik 2, 

5.1 Tambah Data 

Berikut adalah cara menambah data pada Matrik 2: 

a) Setelah login berhasil, pilih menu Matrik 2 

b) akan masuk halaman matrik 2 

c) pilih tambah, akan tampil form pengisian  

d) isi semua form, kemudian pilih submit 

e) data akan tersimpan otomastis dan tampil pada tabel Matrik 2 
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Gambar 1. 20: Pilih Matrik 2 

 

Gambar 1. 21: Pilih tambah Matrik 2 
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Gambar 1. 22: Form Isian Matrik 2 

 

 

5.2 Edit Data 

Berikut adalah cara megedit data jika ada kesalahan input atau kurang 

lengkap dalam pengisian pada Matrik 2: 

a) Pada halaman Matrik 2 terdapat tabel hasil input data 

b) Pilih data yang yang akan diedit 

c) pilih tombol edit, jika tidak muncul geser tabel Matrik 2 ke arah 

kanan  

d) akan tampil data yang akan diedit, isikan sesuai data yang benar 
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e) setelah selesai klik submit untuk melakukan perubahan data 

f) otomatis akan tersimpan pada tabel Matrik 2 

 

 

Gambar 1. 23: Klik edit Matrik 2 

 

Gambar 1. 24: Submit untuk menyimpan data 

5.3 Hapus Data 

Berikut adalah cara menghapus data jika ada kesalahan input atau data 

mau dihilangkan pada Matrik 2: 

a) Pada halaman Matrik 2 terdapat tabel hasil input data 

b) Pilih data yang yang akan dihapus 

c) pilih tombol hapus, jika tidak muncul geser tabel Matrik 2 ke arah 

kanan  
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d) muncul notifikasi hapus data, pilih OK 

e) otomatis data akan terhapus pada tabel Matrik 2 

 

Gambar 1. 25: Pilih data yang dihapus 

 

Gambar 1. 26: klik OK untuk tetap hapus data 

 

5.4 Cetak Data 

Berikut adalah cara mencetak data pada Matrik 2: 

a) Pada halaman Matrik 2 terdapat tabel hasil input data 

b) Pilih data yang akan dicetak, teedapat filter tahun dan bidang 

c) Pilih tahun dan bidang yang akan ditampilkan, lalu klik cari data 

d) Akan tampil data sesuai filter yang dipilih 
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e) Klik cetak PDF jika ingin format file PDF, klik cetak excel jika ingin 

file dalam bentuk excel 

f) Data akan terdownload otomatis 

 

Gambar 1. 27: cetak Matrik 2 

 

Gambar 1. 28: Cetak PDF 
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Gambar 1. 29: Cetak Excel 

 


