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Exciting Banten (excitingbanten.id) 
Dokumentasi Situs  

Halaman Depan 
Halaman Depan situs berisi beberapa seksi (section), yakni : 

 Banner 

 Fokus 

 Menu 

 Destinasi 

 Event 

Banner 

 

Banner berisi gambar yang disesuaikan dengan topic yang sedang hangat beredar di masyarakat. Banner 
ini berupa slide yang dapat diakses melalui tanda panah yang ada di kanan dan kiri gambar. 

Gambar diatas adalah banner yang sedang ditampilkan saat ini dan jika kita klik tanda panah yang ada 
maka ditampilkan slide berikutnya, saat ini adalah gambar berikut: 

 

Pada slide kedua ditampilkan sejumlah kategori yang ada, saat ini adalah : 
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Setiap ikon pada slide tersebut dapat mengarahkan anda ke menu – menu yang sesuai. 

Header 

 

Section ini menampilkan infografis mengenai hal - hal yang sedang trend atau sedang viral atau yang 
sedang hangat diperbincangkan di masyarakat atau infografis tertentu yang ingin ditampilkan oleh Dinas 
Pariwisata Provinsi Banten. 
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Konten 

Menu 
 

 

Adalah menu – menu utama yang ada pada situs excitingbanten.id, terdiri dari: 

 Event 

 Destinasi 

 Akomodasi 

 Belanja 

 Peta Wisata 

 Dan Statistik 

Destinasi 
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Berisi foto-foto dalam bentuk grid yang merupakan bagian dari menu Destinasi yang dapat mengarahkan 
anda pada destinasi sesuai dengan foto. 

Event 

 

Berisi Acara (Event) kepariwisataan yang akan atau sedang berlangsung di wilayah Provinsi Banten. 

Footer 
Footer merupakan konten tambahan dibagian bawah. Berisi link untuk login atau daftar ke situs disertai 
dengan ajakan bergabung kedalam situs. 
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Dibawahnya ditampilkan ditampilkan logo – logo instansi yang menjadi stakeholder dari excitingbanten.id 
ini 

 

Halaman Event 
Halaman Event berisi acara acara yang digelar oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten atau member situs 
ini. 

 

Halaman ini masih kosong karena tidak ada acara yang diunggah terkait dengan pandemic Covid-19. 

Halaman Destinasi 
Destinasi menampilkan tujuan wisata, didalam menu ini diampilkan form pencarian, daftar tujuan wisata 
dalam bentuk card dan peta ujuan wisata. 
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Form Pencarian 
Jika kita ingin mencari tujuan wisata tertentu, kita dapat melakukannya menggunakan form pencarian 
yang ada pada menu destinasi ini. 

 

 

 

Misal ingin mencari tujuan wisata pantai, maka pada kolom cari yang paling kiri diisi dengan pantai, lalu 
klik tombol cari di sebelah kanan. 

Tombol reset pencarian akan muncul untuk mengembalikan form pencarian ke kondisi awal. 

Adapun hasil pencarian dnegan kata kunci pantai akan menghasilkan daftar hasil pencarian sebagai 
berikut: 
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Fiter Lokasi 
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Pencarian tersebut masih dapat difilter menggunakan lokasi berdasarkan kabupaten / kota untuk 
mempertajam pencarian. Hasilnya jika di filter berdasarkan Kabupaten Lebak maka ditampilkan hasil 
seperti di atas. 

Filter Kategori 

 

Tanpa mengisi kata kunci pencarian bisa dikaukan menggunakan filter kategori, contoh diatas adalah 
untuk kategori Wisata Alam. 



11 
 

Daftar Tujuan Wisata 

 

Adalah daftar seluruh tujuan wisata yang ada pada situs ini, ditampilkan dalam bentuk card dan dibagian 
bawahnya terdapat tombol untuk melhat 6 tujuan wisata urutan berikutnya disertai dengan jumlah data 
yang ada.  

Pada setiap tujuan wisata terdapat informasi berikut: 

 

 Kategori Tujuan Wisata 

 Foto Tujuan Wisata 

 Nama Tujuan Wisata 

 Tripadvisor Rating 

 Link Peta Tujuan Wisata 

Kategori Tujuan Wisata 
Adalah tombol di pojok kiri atas pada contoh diatas untuk kategori “Wisata Pantai”. Jika di klik maka akan 
menampilkan daftar tujuan wisata dengan kategori tersebut. 



12 
 

 

Di bagian bawahnya terdapat tombol untuk menampilkan daftar selanjutnya dan jumlah tujuan wisata 
pada kategori ini 

 

Foto Tujuan Wisata 
Adalah foto yang ditampilkan 

Nama Tujuan Wisata 
Adalah nama tujuan wisatanya, pada contoh ini adalah Pulau Oar 

Tripadvisor Review 
Adalah Link untuk membuat review pada Tripadvisor 

Link Peta Tujuan Wisata 
Adalah link yang dapat menampikan peta dari tujuan wisata tersebut di sebelah kanan. 
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Gambar diatas, bagian sebelah kanan adalah peta peta pada halaman destinasi atau kategori tujuan 
wisata, jika link peta yang bertuliskan “Desa Kertajaya Kecamatan …” di klik maka akan menampilkan 
peta lokasi tujuan wisata Pulau Oar. 

 

Peta tujuan wisata 

 

Adalah peta yang menampilkan koordinat – koordinat tujuan wisata yang ada di Provinsi seperti tampil 
diatas. 
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Jika marker peta diatas di klik maka akan menampilkan tujuan wisata pada koordinat tersebut, seperti 
gambar dibawah ini: 

 

Yang menampilkan jendela berisi nama, foto dan deskripsi dari tujuan wisata terkait. Untuk menutupnya 
cukup klik tanda silang pada pojok jendala. 

Namun jika angka 3 pada gambar diatas di klik akan menampilkan peta dengan zoom lebih dalam, karena 
angka 3 tersebut merupakan cluster tujuan wisata yang menunjukkan ada 3 tujuan wisata yang 
berdekatan di sekitar koorditar tersebut, seperti pada gambar dibawah ini: 

 

Hal ini berlaku untuk semua marker angka yangada pada peta, jika marker berisi angka 6, maka disekitar 
koordinat tersebut berisi 6 tujuan wisata yang berdekatan. 



15 
 

Tujuan Wisata 

 

Halaman ini merupakan halaman yang berisi informasi lengkap mengenai tujuan tersebut, misalnya untuk 
“Krakatau Water World” ditampilkan berbagai informasi seperti : 

 Tentang Krakatau Water World 

 
 

 Galery – Foto 

 
 Fasilitas di sekitar (Radius 0 s/d 10 km) 
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 How To Get : Krakatau Water World 

 
 Cari Penginapan Harga Terbaik 

 
 Dinas Pariwisata Terdekat 
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Halaman Akomodasi 

Form Pencarian 
Jika kita ingin mencari akomodasi wisata tertentu, kita dapat melakukannya menggunakan form 
pencarian yang ada pada menu akomodasi ini. 

 

Misalnya jika ingin mencari wisma di semua wilayah, maka cukup mengetik “wisma” pada kolom kata 
kunci kemudian tekan tombol cari. 

Maka akan muncul hasilnya seperti di bawah ini. 

 

Filter Lokasi 
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Dengan filter lokasi ini kita dapat menyaring akomodasi berdasarkan kabupaten / kota tertentu. 

Filter Kategori 

   

Dengan menggunakan filter kategori. Maka kita dapat menyaring akomodasi berdasarkan kategori 
“homestay” saja. 

Daftar Akomodasi 

 

adalah daftar seluruh akomodasi yang ada pada situs ini saat ini sudah terdaftar sebanyak 53 akomodasi, 
tombol “Lihat Data Selanjutmya” dapat digunakan untuk menampilkan data berikutnya. 
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Peta Akomodasi 

 

Adalah peta yang menunjukkan koordinat penyedia akomodasi wisata di Provinsi Banten, anghka pada 
peta diatas menunjukan adanya penyedia akomodasi yang berdekatan. 

Jika di klik salah satu angka, missal angka 18 maka peta menampilkan zoom yang lebih dalam 

 

 

  



20 
 

Halaman Belanja 
adalah halaman yang menampilkan kategori Kuliner, Cendramata, Fashion, Pusat Perbelanjaan, Seni 
Pertunjukan, Pemandu Wisata , Sewa Mobil, Jasa Perjalanan. 

Form Pencarian 
Adalah form yang yang dapat dipergunakan untuk mencari tujuian belanja yang dinginkan 

 

Misalnya dengan kata kunci “batik” maka akan ditampilkan 2 hasil pencarian pada sat ini. 

Selain menggunakan kata kunci dapat juga pencarian menggunakan lokasi, missal menggunakan lokasi 
Tangerang Selatan ditampilkan tujuan belanja yang ada di wilayah Tangerang Selatan, sebagamana 
ditampilkan dalam gambar berikut ini.  
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Selain itu pencarian juga bisa dilakukan berdasarkan kategori belanja 

 

Misalkan pencarian diaats berdasar kategori “cinderamata”. 
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Daftar Tujuan Belanja 
Adalah daftar yang menampilkan sleuruh tujuan belanja yang ada di situs ini, dimana pada saat ini telah  

 

Tersedia 105 daftar tujuan belanja. 

Peta Belanja 
Adalah peta yang menunjukkan koorfinat koordinat tujuan belanja yang ada di Provinsi Banten, 
sebagaimana terlihat pada gambar dibawah ini : 
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Jika salah satu nama dalam tujuan belanja di klik maka akan menampilkan halaman detil dari tujuan 
belanja tersebut, misalnya “Pasir Mutiara Tour & Event Organizer Banten”. Ditampilkan sebagai berikut: 

 

Di dalamnya terdapat informasi berikut: 

 Tentang Pasir Mutiara Tour & Event Organizer Banten 

 
 Galery – Foto 
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 Fasilitas di sekitar (Radius 0 s/d 10 km) 

 
 
 

 How To Get : Pasir Mutiara Tour & Event Organizer Banten 

 

Rute dari titik pada peta 
Jika di klik di peta maka akan ditampilkan Untuk mengetahui arah menuju lokasi tersebut, tekan tombol 
dengan tanda (-) atau (+) untuk melihat peta lebih jelas pada daerah yang anda kenal, misalnya 
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Kemudian klik pada peta misalnya pada jalan berwarna kuning didaerah Padarincang, maka akan 
ditampilkan rute menuju Pasir Mutiara Tour & Event Organizer Banten dari titik tersebut seperti 
pada gambar berikut ini : 
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Rute dari lokasi anda 

 

Klik gambar lingkaran berwarna biru untuk mendapatkan rute dari lokasi anda sekarang ini. 

 

Kemudian ada permintan akses kokasi anda, jawab dengan Allow atau Ijinkan. 

 

 

 Di Publish Oleh : 
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 Dinas Pariwisata Terdekat 
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Peta Wisata 

 

Adalah peta wisata Provinsi Banten yang berisi koordinat Destinasi wisata, Fasilitas Akomodasi dan Wisata 
Belanja. 

 

Disini juga ditampilkan jumlah dari masing masing kelompok wisata tersebut.  
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Halaman Login 

Login 
Dapat diakses melalui melalui footer yang menampilkan tombol login, seperti gambar dibawah ini: 

 

Jika tombol diata di klik maka akan menapilkan halaman yang berisi form login berikut ini: 
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Form login dipakai bagi user yang sudah menjadi member dari situs ini, berisi kolom yang harus diisi 
sebagai berikut: 

 Nama 

 Password 

 Captcha 

Jika ketiga kolom tersebut telah diisi kemudian tekan tombol  

 

Untuk masuk kedalam situs. 

Lupa Password 
Jika user yang sudha menjadi member lupa password yang pernah dibuatnya maka dapat memanfaatkan 
fitur lupa password yang ada di bawah form login, seperti ditampilkan dibawah ini: 

 

Jika link “Klik disini” di klik maka kaan menapilkan form lupa password seperti berikut : 

 

Dalam form tersebut berisi 2 kolom yang harus diisi yakni : 

 Email 

 captcha 

jika email pengguna dan captcha sudah diisi, dengan menekan tombol reset maka layar akan berubah 
menjadi 
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maka situs akan mengirimkan email yang berisi  

 

 

 

Kemudian isi dengan password baru, dan ulangi untuk memastikan 
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Kemudian tekan tombol update password. 
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Daftar 
Bagi yang belum pernah bergabung menjadi member situs ini maka dapat mengklik link “Daftar disini” 

 

Untuk mendaftar, dimana pengguna akan diarahkan kepada form daftar berikut ini : 

 

Form tersebut berisi kolom – kolom berikut yang harus diisi 

 Nama Lengkap Sesuai Kartu Identitas* 

 No NIK * 

 Email * 

 Password * 

 Ulangi Password * 

 Captcha 

Jika semua kolom telah diisi, tekan tombol 
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Untuk menyelesaikan pendaftaran. JIka sudah di klik maka akan menapilkan form verifikasi sebagai 
berikut: 

 

Buka email yang anda gunakan untuk mendaftar, maka akan terlihat email dengan subjek sebagai berikut: 

 

Klik subjeck / pokok email tersebut makan akan terlihat kode verifikasi yang diminta 
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Kode yang dikirm ke mail pada contoh ini adalah “D7D91”. Isikan kode tersebut ke form verifikasi yang 
tampil diatas, seperti berikut: 

 

Kemudian tekan tombol submit. Jika kode verifikasi dan capctcha yang diisi benar, maka akan ditampilkan 
form login yang pertama kali sebagai berikut: 
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Dibagian atas dinyatakan bahwa akun sudah aktif dan pengguna diminta mengisikan email yang dipakai 
untuk mendaftar, password dan captcha untuk login. 

Jika semua sudah diisi benar maka dan ditekan tombol submit, maka akan diarahkan ke halaman 
dashboard. 
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Halaman Admin Panel 

 

Adalah halaman yang menjadi dashboard pengguna dengan menu sebgai berikut: 

Panel 
Adalah link untuk menuju halaman admin panel diatas. 

Edit Profil 
Untuk melakukan update profil anda dapat dilakukan pada menu ini. 

Daftar Properti 
Adalah daftar property yang anda buat 

Tambah Baru 
Adalah menu untuk menambah property pada situs ini: 

Adapun caranya adalah dengan mengisi kolom – kolom yang diperlukan sebagai berikut: 

 

 Informasi Tempat 
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 Lokasi 

 

 Cari Koordinat 

 

Jika sudah memiliki tempat di google map maka bisa dilakukan pencarian dengan nama lokasi missal 
seperti gambar diatas.jika belum gsser penunjuk arah ke koordinat yang sesuai. 

 

 Buat Koordinat 

Setelah dapat lokasi yang diinginkan lakukan “double click” untuk mendapatkan koordinatnya. 
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 Deskripsi 

 

Jika sudah semua maka, maka tekan tombol  

 

Jika sudah disimpan kembali ke menu Daftar Properti kemudian pilih kategori yang sesuai input diatas, 
yakni : 
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Maka akan ditampilkan propeti yang anda buat, kemudian klik nama property diatas untuk melengkapi 
data yang diperlukan. 

Tambah Foto 

 

Untuk menambah foto pada took anda langkah nya adalah : 

 Pilih Kategori dan nama tempat usaha 

 Pilih gamber dengan klik kolom upload hambar berikut 

 

 

Kemudian setelah foto terpilih maka lengkapi kolom lainnya, seperti sumber gambar, dan pilih apakah 
akan menjadi gambar unggulan atau bukan. 
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Setelah semua lengkap klik tombol upload, jika berhasil maka foto anda akan tapil disini 

 

Karena tadi memilih upload sebagai gambar utama, maka gambar tersebut akan menjadi banner took 
seperti berikut ini: 

 

Dan juga ditampilkan dalam setiap daftar yang menyertakan took ini : 
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Halaman Admin Dashboard 
Adalah halaman dashboard bagi admin situs yang berisi beberapa informasi dan table 

Counter 

 

Statistik 

Statistik Jumlah Global 

 

Statistik Destinasi Berdasarkan Kategori 

 

Statistik Akomodasi Berdasarkan Kategori 
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Statistik Belanja Berdasarkan Kategori 

 

Tabel 

Data Destinasi 
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Data Akomodasi 

 

Data Belanja 

 

 

 

 

 


