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PRAKATA 

 

 

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-

Nya penulis dapat menyelesaikan buku panduan penggunaan aplikasi SIPADU tepat pada 

waktunya. Terselesaikannya buku panduan ini tidak lepas dari bantuan banyak pihak yang 

telah memberikan masukan serta dukungan kepada penulis. Untuk itu, penulis 

mengucapkan terima kasih kepada: 

1) Seluruh pimpinan dan rekan-rekan yang telah memotivasi penulis; 

2) Tim pranata komputer yang telah memberikan masukan kepada penulis; 

3) Serta pihak lain yang telah memberikan dukungan bagi penulis. 

Penulis menyadari bahwa buku panduan ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab 

itu, segala kritik dan saran sangat penulis hargai. Akhir kata, penulis berharap semoga buku 

panduan ini bermanfaat bagi pengguna aplikasi SIPADU. 

 

 

 

Mengesahkan, Denpasar, 26 Maret 2021 

Kepala Kantor Wilayah Penulis, 
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BAB I 

PROGRAM DAN FITUR 

 

 

Aplikasi Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kanwil Kementerian Agama Provinsi Bali 

di-branding dengan nama SIPADU (Sistem Informasi Pelayanan Agama Terpadu). Berikut 

merupakan fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi Sipaduu, diantaranya: 

 

1. Akses Aplikasi 

Aplikasi diakses melalui peramban (web browser) seperti mozilla firefox, microsoft 

edge, google chrome, opera, dan sebagainya dengan mengetikkan alamat URL 

https://sipadu.kemenagbali.com/ pada address bar seperti ditunjukkan pada Gambar 

1.1. Pengguna peramban untuk perangkat smartphone atau tablet PC sangat 

dianjurkan menggunakan peramban google chrome, microsoft edge, atau safari untuk 

kompatibilitas maksimal. Sementara waktu, aplikasi tidak dipasang pada domain 

https://taksubali.kemenag.go.id karena sedang dalam tahap menunggu disposisi dari 

biro HDI terkait aplikasi pihak ketiga yang terkena retas pada domain tersebut.  

 

 

Gambar 1.1. Alamat URL Aplikasi SIPADU 

https://taksubali.kemenag.go.id/
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2. Login Aplikasi 

Halaman login aplikasi SIPADU dapat diakses melalui alamat 

https://sipadu.kemenagbali.com/admin atau https://sipadu.kemenagbali.com/auth. 

Login dilakukan dengan menginputkan credential berupa email dan password pada 

kolom yang disediakan seperti ditunjukkan pada Gambar 1.2. 

 

 

Gambar 1.2. Halaman Login 

 

Pembuatan login credential dilakukan secara tertutup dan hanya dapat diperoleh 

dari administrator sistem aplikasi. Credential dapat diubah melalui halaman "Ubah 

Password". 

 

3. Dashboard (Beranda) 

Halaman beranda berisi statistik permohonan layanan dan menu untuk melakukan 

permohonan layanan berdasarkan bidang (lihat Gambar 1.3). Statistik pelayanan 

masing-masing bidang ditampilkan dalam bentuk doughnut chart, sementara itu statistik 

pelayanan masing-masing jenis layanan ditampilkan dalam bentuk bar chart. 

 

https://sipadu.kemenagbali.com/admin
https://sipadu.kemenagbali.com/auth
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Gambar 1.3. Halaman Beranda untuk Pengguna PTSP 
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Sidebar menu (menu bagian samping kiri) dapat berbeda-beda tergantung jenis 

akun pengguna yang login, dalam hal ini super admin merupakan jenis akun pengguna 

yang paling lengkap memiliki sidebar menu (lihat Gambar 1.4). Jenis akun pengguna 

PTSP  hanya dapat mengakses submenu tentang, permohonan, tracking, laporan, 

dashboard (beranda), dan ubah password. Sementara itu, jenis akun pengguna 

operator bidang hanya dapat mengakses submenu tentang, permohonan, tracking, dan 

laporan. 

 

 

Gambar 1.4. Halaman Beranda Super Admin 
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4. Tentang SIPADU 

Halaman tentang SIPADU berisi penjelasan singkat mengenai aplikasi SIPADU, 

alur pelayanan SIPADU, contact person pengaduan atau pertanyaan terkait pelayanan 

SIPADU, serta video singkat mengenai perkenalan aplikasi pelayanan SIAPDU Kanwil 

Kementerian Agama Provinsi Bali (lihat Gambar 1.5). 

 

 

Gambar 1.5. Halaman Tentang SIPADU 
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5. Permohonan Layanan 

Halaman permohonan layanan berisi daftar permohonan layanan yang telah 

diinputkan oleh petugas PTSP maupun oleh pemohon secara langsung (non login) 

melalui https://sipadu.kemenagbali.com (lihat Gambar 1.6). Halaman daftar 

permohonan hanya dapat diakses untuk pengguna yang telah melakukan login. 

 

 

Gambar 1.6. Halaman Daftar Permohonan 

 

Pada halaman tersebut daftar permohonan diurutkan berdasarkan tanggal entri 

terbaru. Informasi permohonan yang ditampilkan adalah berupa nomor permohonan, 

https://sipadu.kemenagbali.com/
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nama pemohon, jenis layanan yang dimohon, bidang yang dituju, tanggal entri, status 

permohonan (diproses, ditolak, atau selesai), catatan tambahan, dan aksi (cetak bukti 

atau detail). Jenis akun pengguna PTSP dapat mengakses aksi Cetak Bukti pada 

bagian kanan daftar permohonan layanan, sedangkan jenis akun pengguna super 

admin dan operator bidang dapat mengakses aksi detail untuk melakukan update 

proses permohonan layanan apakah berkas masih diproses, ditolak, atau sudah 

selesai. 

Pengguna dapat melakukan sorting (pengurutan) permohonan dengan mengklik 

judul kolom yang akan dijadikan acuan yang terletak di bagian atas tabel. Selain itu 

pengguna juga dapat melakukan pencarian dengan mengisi kata kunci pencarian pada 

kotak search di kanan atas tabel daftar permohonan. 

 

6. Tracking Permohonan 

Halaman tracking permohonan dapat diakses oleh seluruh pengguna aplikasi 

SIPADU termasuk masyarakat pemohon layanan (tanpa harus melakukan login terlebih 

dahulu) seperti terlihat pada Gambar 1.7. Pada halaman ini, untuk melakukan tracking, 

pengguna harus memasukkan alamat email yang diinputkan saat melakukan 

permohonan layanan. Alamat email tersebut dapat dilihat pada bukti permohonan 

layanan yang didapatkan setelah menginputkan permohonan layanan. 

 

 

Gambar 1.7. Halaman Tracking Permohonan 

 

Setelah menginputkan alamat email yang digunakan saat melakukan permohonan 

layanan, aplikasi akan menampilkan seluruh history permohonan layanan yang terdaftar 

atas nama email tersebut (lihat Gambar 1.8). History permohonan diurutkan 

berdasarkan tanggal permohonan terbaru. Informasi tracking permohonan yang 
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ditampilkan pada halaman ini adalah tanggal permohonan, layanan yang dimohon, dan 

status permohonan (diproses, ditolak, atau selesai). 

 

 

Gambar 1.8. Hasil Tracking Permohonan Layanan Pengguna 

 

Pengguna dapat mengklik icon  yang terdapat pada kolom status untuk melihat 

lebih jelas mengenai riwayat pemrosesan permohonan layanan tersebut secara lebih 

detail seperti ditunjukkan pada Gambar 1.9.  

 

 

Gambar 1.9. Riwayat Pemrosesan Permohonan Layanan Pengguna 
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7. Laporan Pelayanan 

Halaman laporan pelayanan ditujukan untuk menampilkan seluruh pelayanan 

berdasarkan rentang waktu awal dan waktu akhir yang telah ditentukan (lihat Gambar 

1.10). 

 

 

Gambar 1.10. Halaman Agenda Surat Masuk/Keluar 

 

Laporan yang ditampilkan dapat berbeda-beda untuk masing-masing kelompok 

akun pengguna. Administrator dan PTSP dapat melihat laporan lengkap seluruh bidang 

dan jenis layanan, sedangkan jenis akun pengguna operator bidang hanya dapat 

melihat laporan yang permohonannya ditujukan untuk bidangnya saja. Informasi 

laporan yang disajikan terdiri atas 3 jenis yaitu laporan jumlah pelayanan SIPADU per 

unit kerja (bidang), laporan jumlah pelayanan SIPADU per jenis layanan, dan laporan 

pelayanan SIPADU per permohonan layanan. Pada Gambar 1.11 berikut ditampilkan 

contoh laporan pelayanan untuk jenis akun pengguna PTSP. 
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Gambar 1.11. Laporan Pelayanan SIPADU untuk Jenis Akun Pengguna PTSP 
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8. Ganti Password 

Penggantian password dapat dilakukan melalui submenu Ubah Password (lihat 

Gambar 1.12). Proses penggantian password dilakukan dengan memasukkan 

password lama dan password baru (sebanyak 2 kali untuk memverifikasi kebenaran 

password baru yang akan digunakan). 

 

 

Gambar 1.12. Halaman Ganti Password 

 

Sebelum mengganti password, sistem akan mengecek kecocokan password lama 

dengan password yang telah tersimpan di dalam database serta kecocokan password 

baru dengan konfirmasi password yang dimasukkan. 

 

9. Logout Aplikasi 

Logout dilakukan untuk menghapus cookie dan memutuskan koneksi peramban 

dengan web server aplikasi SIPADU sehingga ketika mengakses alamat URL 

https://sipadu.kemenagbali.com/admin pengguna akan diarahkan untuk melakukan 

login. Proses logout dapat dilakukan melalui submenu Logout yang terletak di sidebar 

bagian kiri seperti terlihat pada Gambar 1.13. 

https://sipadu.kemenagbali.com/admin
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Gambar 1.13. Submenu Logout 

 

Proses logout hanya menghapus cookie yang tersimpan pada peramban web 

pengguna, tidak menghapus username dan password yang tersimpan pada peramban 

(jika telah disimpan). Setelah melakukan logout, pengguna akan diarahkan menuju 

halaman login aplikasi SIPADU di alamat https://sipadu.kemenagbali.com/auth. 

 

10. Pengaturan Menu 

Halaman pengaturan menu berisi tampilan menu apa saja yang akan muncul di 

sidebar akun pengguna yang login (lihat Gambar 1.14).  Halaman ini hanya dapat 

diakses oleh super admin untuk melakukan manajemen menu pengguna aplikasi 

SIPADU. Secara default menu aplikasi terdiri atas 3 jenis yaitu admin (dapat diakses 

oleh seluruh jenis akun pengguna mulai dari operator bidang, PTSP, dan super admin), 

user (hanya dapat diakses oleh jenis akun pengguna PTSP dan super admin), dan 

menu (hanya dapat diakses oleh jenis akun pengguna super admin). 

 

https://sipadu.kemenagbali.com/auth
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Gambar 1.14. Halaman Pengaturan Menu untuk Jenis Akun Pengguna Super Admin 

 

Administrator dapat melakukan aksi penambahan menu (add new menu), 

pengubahan menu  (edit), dan hapus. Selain itu juga terdapat fitur pencarian dan sorting 

untuk memudahkan super admin dalam melakukan manajemen menu pengguna. 

 

11. Pengaturan Submenu 

Halaman pengaturan submenu berisi tampilan submenu apa saja yang akan muncul 

di sidebar akun pengguna yang login (lihat Gambar 1.15).  Halaman ini hanya dapat 

diakses oleh super admin untuk melakukan manajemen submenu pengguna aplikasi 

SIPADU. Secara default submenu aplikasi terdiri atas 3 kelompok sesuai menu 

pengguna yaitu admin (berisi submenu tentang, permohonan, tracking, laporan), user 

(beranda dan ubah password), dan menu (menu management, submenu management, 

role management, dan tambah pengguna). 
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Gambar 1.15. Halaman Pengaturan Submenu untuk Jenis Akun Pengguna Super 

Admin 
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Seperti pada halaman pengaturan menu, pada halaman ini super admin juga dapat 

melakukan aksi penambahan submenu (add new submenu), pengubahan submenu  

(edit), dan hapus. Selain itu juga terdapat fitur pencarian dan sorting untuk memudahkan 

super admin dalam melakukan manajemen submenu pengguna. 

 

12. Pengaturan Role Pengguna 

Halaman pengaturan role pengguna ditujukan untuk mengatur hak akses dari 

masing-masing jenis akun pengguna aplikasi SIPADU (lihat Gambar 1.16). Halaman ini 

hanya dapat diakses oleh jenis akun pengguna super admin. 

 

 

Gambar 1.16. Halaman Pengaturan Role Pengguna 

 

Pada halaman ini, super admin dapat mengatur hak akses pengguna terhadap 

suatu menu, menambahkan jenis pengguna, mengubah nama jenis pengguna, dan 

menghapus jenis pengguna. Selain itu juga terdapat fitur pencarian dan sorting untuk 

memudahkan super admin dalam melakukan manajemen submenu pengguna. 
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13. Tambah Pengguna 

Halaman tambah pengguna ditujukan untuk menambahkan akun pengguna aplikasi 

SIPADU (lihat Gambar 1.17). Halaman ini hanya dapat diakses oleh jenis akun 

pengguna super admin melalui submenu Tambah Pengguna yang terletak di sidebar 

kiri. 

 

 

Gambar 1.17. Halaman Tambah Pengguna 

 

Pada halaman ini, super admin aplikasi dapat menambahkan credentials akun 

pengguna berupa nama lengkap, alamat email, password, dan konfirmasi password. 

Pengguna baru yang ditambahkan untuk saat ini secara default adalah berupa operator 

bidang. 
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BAB II 

PROSEDUR OPERASI 

 

 

Aplikasi SIPADU terdiri atas berbagai fitur yang dapat diakses dan di dalam 

pengoperasiannya terdapat beberapa prosedur yang harus dilakukan. Berikut merupakan 

prosedur-prosedur pengoperasian aplikasi SIPADU, diantaranya : 

 

1. Melakukan Login dan Logout 

Halaman login aplikasi SIPADU dapat diakses melalui alamat 

https://sipadu.kemenagbali.com/auth atau https://sipadu.kemenagbali.com/admin. 

Tampilan halaman login dapat dilihat pada Gambar 2.1 berikut. 

 

 

Gambar 2.1. Halaman Login 

 

Untuk melakukan login, pengguna perlu menginputkan alamat email dan password 

yang sudah terdaftar di dalam database aplikasi SIPADU. Setelah menginputkan alamat 

email dan password, jika credentials tersebut adalah benar, maka pengguna akan 

diarahkan ke halaman beranda (untuk jenis akun pengguna super admin dan PTSP) 

atau halaman daftar permohonan (untuk jenis akun pengguna operator bidang). 

 

https://sipadu.kemenagbali.com/auth
https://sipadu.kemenagbali.com/admin
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Sementara untuk melakukan logout, pengguna hanya perlu mengklik submenu 

Logout yang terdapat pada sidebar kiri aplikasi SIPADU (lihat Gambar 2.2). 

 

 

Gambar 2.2. Submenu Logout 

 

2. Menginputkan Permohonan Layanan 

Prosedur ini ditujukan untuk jenis akun pengguna PTSP dan dapat diakses melalui 

submenu Dashboard (lihat Gambar 2.3). Pada halaman ini, pengguna dapat mengklik 

pada salah satu kotak bidang pemberi layanan untuk mengajukan permohonan 

layanan. Bidang pemberi layanan tersebut terdiri atas sekretariat, bidang bimas islam, 

bidang pendidikan islam, bidang penyelenggaraan haji dan umrah, bidang urusan 

agama hindu, bidang pendidikan hindu, pembimas buddha, pembimas kristen, dan 

pembimas katolik. 
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Gambar 2.3. Halaman Dashboard 

 

Setelah mengklik bidang pemberi layanan yang dituju, pengguna dapat mengisi 

formulir isian yang terdiri atas jenis layanan yang dimohon, alamat email pemohon, 
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nama pemohon, nomor telepon pemohon, alamat pemohon, file persyaratan (jika ada), 

catatan tambahan (jika ada), dan survey kepuasan pelayanan (lihat Gambar 2.4).  

 

 

Gambar 2.4. Formulir Isian Permohonan Layanan SIPADU 



 

21 
 

Setelah mengisi seluruh formulir isian dengan lengkap, pengguna dapat mengklik 

tombol Submit untuk menyimpan permohonan. Selanjutnya pengguna akan diarahkan 

ke halaman cetak bukti (lihat Gambar 2.5).  

 

 

Gambar 2.5. Halaman Cetak Bukti Permohonan Layanan 
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Pada halaman tersebut, pengguna dapat mencetak bukti permohonan yang 

diajukan ataupun menyimpannya dalam format PDF. Bukti tersebut dapat dijadikan 

dasar untuk mengkonfirmasi status proses permohonan layanan jika pemrosesan 

layanan tersebut melebihi waktu yang telah dikonfirmasi oleh petugas PTSP. 

 

3. Melakukan Tracking Status Permohonan 

Tracking permohonan dapat diakses melalui submenu Tracking seperti terlihat pada 

Gambar 2.6. Tracking dapat dilakukan oleh seluruh jenis akun pengguna, baik operator 

bidang, PTSP, maupun super admin. Selain itu tracking status permohonan juga dapat 

diakses oleh masyarakat umum tanpa harus melakukan login. 

 

 

Gambar 2.6. Halaman Tracking Status Permohonan 

 

Pengguna hanya perlu menginputkan alamat email yang diinputkan saat melakukan 

pengajuan permohonan layanan. Selanjutnya mengklik tombol Cari untuk melihat 

tracking status permohonannya. Hasil pencarian tracking status permohonan dapat 

dilihat pada Gambar 2.7. Pada halaman tersebut ditampilkan seluruh riwayat pengajuan 

permohonan layanan yang menggunakan alamat email tersebut. Informasi yang 

ditampilkan berupa tanggal pengajuan permohonan layanan, layanan yang dimohon, 

serta status terakhir permohonan layanan. 
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Gambar 2.7. Hasil Pencarian Tracking Status Permohonan Layanan 

 

Pengguna juga dapat melihat secara lebih detail perjalanan pemrosesan 

permohonan layanan yang diajukan dengan cara mengklik icon  yang terdapat pada 

kolom Status. Detail perjalanan pemrosesan permohonan layanan dapat dilihat pada 

Gambar 2.8 berikut. 

 

 

Gambar 2.8. Identifikasi Surat Masuk Selesai 
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Detail pemrosesan permohonan layanan tersebut diurutkan berdasarkan update 

status terakhir yang dilakukan oleh operator bidang yang memproses layanan. Pada 

halaman detail tersebut ditampilkan catatan proses permohonan layanan beserta 

tanggal dan waktu dilakukannya update status oleh operator bidang. 

 

4. Melihat Daftar Permohonan Layanan dan Meng-update Status Permohonan 

Daftar permohonan layanan dapat diakses melalui submenu permohonan (lihat 

Gambar 2.9). Daftar permohonan layanan tersebut secara default diurutkan 

berdasarkan tanggal entri terbaru, sehingga nomor teratas akan diisi oleh permohonan 

terbaru yang diinputkan oleh petugas PTSP maupun masyarakat. 

 

 

Gambar 2.9. Halaman Daftar Permohonan Layanan 
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Daftar permohonan layanan yang ditampilkan dapat berbeda-beda tergantung jenis 

akun pengguna yang login. Jenis akun pengguna super admin dan PTSP dapat melihat 

seluruh daftar permohonan yang telah diinput, sedangkan jenis akun pengguna 

operator bidang hanya dapat melihat daftar permohonan yang ditujukan untuk 

bidangnya masing-masing. Hal tersebut dikarenakan aksi yang dapat dilakukan oleh 

operator bidang adalah pengubahan status permohonan, sehingga hanya daftar 

permohonan yang ditujukan untuk bidangnya yang ditampilkan dan dapat diubah 

statusnya. 

Pada halaman tersebut, jenis akun pengguna PTSP hanya dapat melakukan aksi 

Cetak Bukti untuk mencetak bukti permohonan seandainya terjadi sesuatu ketika 

proses pencetakan bukti sebelumnya terkendala, sedangkan jenis akun pengguna 

super admin dan operator bidang dapat mengakses aksi Detail untuk melakukan 

perubahan status permohonan (lihat Gambar 2.10). 

 

 

Gambar 2.10. Aksi Detail pada Halaman Daftar Permohonan 
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Setelah mengklik aksi Detail, pengguna (dalam hal ini super admin dan operator 

bidang) perlu mengisikan keterangan status permohonan (misalnya sedang 

ditandatangani kakanwil) dan memilih status permohonannya (diproses, ditolak, atau 

selesai) seperti terlihat pada Gambar 2.11. 

 

 

Gambar 2.11. Formulir Isian Halaman Detail Permohonan 

 

Selanjutnya untuk menyimpan update status permohonan tersebut, pengguna perlu 

mengklik tombol Submit pada bagian bawah formulir isian. Hasil update status 

permohonan tersebut (keterangan dan statusnya) akan tampil pada halaman tracking 

permohonan, sedangkan pada halaman daftar permohonan hanya akan tampil 

statusnya saja. 
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5. Mencetak Laporan Permohonan Layanan secara Periodik 

Halaman laporan permohonan layanan dapat diakses melalui submenu Laporan 

seperti ditunjukkan pada Gambar 2.12. Halaman tersebut dapat diakses oleh seluruh 

jenis akun pengguna, baik super admin, PTSP, maupun operator bidang. 

 

 

Gambar 2.12. Halaman Laporan Permohonan Layanan 

 

Pengguna dapat mencetak laporan permohonan layanan secara periodik dengan 

terlebih dahulu menentukan tanggal mulai dan tanggal akhir periode laporan yang ingin 

dicetak. Setelah itu, pengguna dapat mengklik tombol Cetak untuk menampilkan 

laporannya. Hasil pencarian laporan periodiknya dapat dilihat pada Gambar 2.13. Pada 

halaman tersebut pengguna dapat mencetak laporan yang tampil atau menyimpannya 

dalam format PDF. 

Informasi laporan yang tampil adalah laporan jumlah pelayanan per unit kerja 

(bidang), laporan jumlah pelayanan per jenis layanan, dan laporan pelayanan per 

permohonan. Pada halaman tesebut disajikan pula indeks kepuasan berdasarkan 

bidang, layanan, maupun permohonan yang telah diinput. 
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Gambar 2.13. Hasil Pencarian Laporan secara Periodik 
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6. Mengubah Password 

Dalam rangka pengamanan akun, pengguna dapat melakukan aksi ubah password 

melalui submenu Ubah Password (lihat Gambar 2.14). Untuk melakukan perubahan 

password pengguna perlu menginputkan password lama dan password baru sebanyak 

2 kali untuk mengkonfirmasi kebenaran password baru yang diketik. Selanjutnya 

pengguna dapat mengklik tombol Ubah Password untuk menyimpan perubahan. Jika 

password telah berhasil diubah, pengguna akan diarahkan ke halaman login untuk 

melakukan login ulang dengan password baru yang telah dibuat. 

 

 

Gambar 2.14. Halaman Ubah Password 

 

Aksi ubah password dapat dilakukan jika pengguna merasa password tersebut telah 

dibobol atau kurang aman. Password yang disarankan adalah berupa kombinasi huruf 

kapital, huruf kecil, angka, dan simbol sehingga menyulitkan pihak yang tidak 

bertanggung jawab dalam menebak password pengguna. 

 

7. Mengakses Alur Permohonan dan Contact Person Pengaduan/Pertanyaan 

Halaman yang memuat alur permohonan dan contact person yang dapat dihubungi 

terkait pengaduan/pertanyaan dapat diakses melalui submenu Tentang (lihat Gambar 

2.15). 



 

30 
 

 

Gambar 2.15. Halaman Tentang 
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Alur permohonan layanan aplikasi SIPADU dijelaskan dalam bentuk gambar 

serperti terlihat pada Gambar 2.15. Alurnya adalah sebagai berikut: Klik Sistemnya  

Input Permohonan Layanannya  Petugas akan Memproses Layanan  Output. 

Contact person yang dapat dihubungi jika terdapat pengaduan ataupun pertanyaan juga 

ditampilkan dalam bentuk gambar seperti terlihat pada Gambar 2.15. Selain itu, pada 

halaman tersebut juga terdapat video singkat mengenai perkenalan aplikasi SIPADU.  

 

8. Memanajemen Menu Pengguna 

Dalam hal terjadi penambahan jenis menu aplikasi SIPADU, super admin dapat 

menambahkannya melalui halaman menu management yang dapat diakses melalui 

Menu Management (lihat Gambar 2.16). Halaman tersebut hanya dapat diakses oleh 

jenis akun pengguna super admin. 

 

 

Gambar 2.16. Halaman Menu Management 

 

Pada halaman tersebut, super admin dapat menambahkan menu baru dengan 

mengklik tombol Add New Menu pada bagian atas kiri halaman. Formulir isian yang 

perlu dilengkapi untuk menambahkan menu baru adalah nama jenis menu baru yang 
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akan ditambahkan (lihat Gambar 2.17). Selanjutnya untuk menyimpan penambahan 

menu tersebut, super admin dapat mengklik tombol Add. 

 

 

Gambar 2.17. Aksi Penambahan Menu Baru 

 

Pengguna dapat mengubah nama menu dengan mengklik tombol Edit yang 

terdapat pada masing-masing nama menu di dalam tabel yang disajikan. Seperti 

penambahan menu baru, pengubahan nama menu juga dilakukan dengan mengisi 

nama menu yang baru pada formulir isian yang tampil seperti terlihat pada Gambar 

2.18.  Kemudian untuk menyimpan menu tersebut, super admin dapat mengklik tombol 

Edit. 

 

 

Gambar 2.18. Aksi Pengubahan Nama Menu 

 

 



 

33 
 

Sementara itu untuk menghapus menu, super admin hanya perlu mengklik tombol 

Hapus di bagian kanan tabel sesuai dengan menu yang akan dihapus. Sebelum 

melakukan penghapusan menu, pada halaman menu management akan tampil 

konfirmasi penghapusan menu (lihat Gambar 2.19). Menu akan terhapus jika super 

admin mengklik tombol Hapus. 

 

 

Gambar 2.19. Aksi Hapus Menu 

 

9. Memanajemen Submenu Pengguna 

Dalam hal terjadi penambahan submenu untuk masing-masing menu pada aplikasi 

SIPADU, super admin dapat menambahkannya melalui halaman submenu 

management yang dapat diakses melalui Submenu Management (lihat Gambar 2.20). 

Halaman tersebut hanya dapat diakses oleh jenis akun pengguna super admin. 
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Gambar 2.20. Halaman Submenu Management 

 

Pada halaman tersebut, super admin dapat menambahkan submenu baru dengan 

mengklik tombol Add New Submenu pada bagian atas kiri halaman. Formulir isian yang 

perlu dilengkapi untuk menambahkan submenu baru adalah nama submenu baru yang 

akan ditambahkan, menu yang menaungi submenu tersebut, link yang dituju (misalnya 

”admin/tracking” untuk halaman tracking permohonan), icon (nama icon dapat dicek gi 

google dengan mengetikkan kata kunci font awesome icon), dan status aktif/tidak aktif 

seperti lihat pada Gambar 2.21. Selanjutnya untuk menyimpan penambahan submenu 

tersebut, super admin dapat mengklik tombol Add. 
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Gambar 2.21. Aksi Penambahan Submenu Baru 

 

Pengguna dapat mengubah submenu dengan mengklik tombol Edit yang terdapat 

pada masing-masing nama submenu di dalam tabel yang disajikan. Seperti 

penambahan submenu baru, pengubahan submenu juga dilakukan dengan mengisi 

nama submenu yang baru, menu yang menaungi submenu tersebut, link yang dituju 

(misalnya ”admin/tracking” untuk halaman tracking permohonan), icon (nama icon dapat 

dicek gi google dengan mengetikkan kata kunci font awesome icon), dan status 

aktif/tidak aktif yang baru pada formulir isian yang tampil seperti terlihat pada Gambar 

2.22.  Kemudian untuk menyimpan submenu tersebut, super admin dapat mengklik 

tombol Edit. 
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Gambar 2.22. Aksi Pengubahan Submenu 

 

Sementara itu untuk menghapus submenu, seperti pada halaman menu 

management, super admin hanya perlu mengklik tombol Hapus di bagian kanan tabel 

sesuai dengan submenu yang akan dihapus. Sebelum melakukan penghapusan 

submenu, pada halaman submenu management akan tampil konfirmasi penghapusan 

submenu (lihat Gambar 2.23). Submenu akan terhapus jika super admin mengklik 

tombol Hapus. 

 

 

Gambar 2.23. Aksi Hapus Submenu 
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10. Memanajemen Role Pengguna 

Super admin dapat memanajemen role atau hak akses pengguna melalui halaman 

role management yang dapat diakses melalui submenu Role Management (lihat 

Gambar 2.24). Halaman tersebut hanya dapat diakses oleh jenis akun pengguna super 

admin. 

 

 

Gambar 2.24. Halaman Role Management 

 

Pada halaman tersebut, super admin dapat menambahkan role pengguna baru 

dengan mengklik tombol Add New Role pada bagian atas kiri halaman. Formulir isian 

yang perlu dilengkapi untuk menambahkan role baru adalah nama role baru yang akan 
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ditambahkan seperti lihat pada Gambar 2.25. Selanjutnya untuk menyimpan 

penambahan role tersebut, super admin dapat mengklik tombol Add. 

 

 

Gambar 2.25. Aksi Penambahan Role Baru 

 

Pengguna dapat mengubah role dengan mengklik tombol Edit yang terdapat pada 

masing-masing nama role pengguna di dalam tabel yang disajikan. Seperti 

penambahan role baru, pengubahan role juga dilakukan dengan mengisi nama role 

yang baru pada formulir isian yang tampil seperti terlihat pada Gambar 2.26. Kemudian 

untuk menyimpan role tersebut, super admin dapat mengklik tombol Edit. 
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Gambar 2.26. Aksi Pengubahan Role Pengguna 

 

Pada halaman role management, super admin juga dapat mengubah hak akses 

pengguna terhadap suatu menu yang ada dengan cara mengklik tombol Access (lihat 

Gambar 2.27).  

 

 

Gambar 2.27. Aksi Pengubahan Hak Akses Pengguna Terhadap Suatu Menu 
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Sementara itu untuk menghapus role, super admin hanya perlu mengklik tombol 

Hapus di bagian kanan tabel sesuai dengan role yang akan dihapus. Sebelum 

melakukan penghapusan role, pada halaman role management akan tampil konfirmasi 

penghapusan role pengguna (lihat Gambar 2.28). Role pengguna akan terhapus jika 

super admin mengklik tombol Hapus. 

 

 

Gambar 2.28. Aksi Hapus Role Pengguna 

 

11. Menambahkan Akun Pengguna Aplikasi 

Super admin dapat menambahkan pengguna baru pada halaman tambah 

pengguna yang dapat diakses melalui menu Tambah Pengguna (lihat Gambar 2.29). 

Halaman ini hanya dapat diakses oleh jenis akun pengguna super admin. Pada halaman 

ini, super admin aplikasi dapat menambahkan credentials akun pengguna berupa nama 

lengkap, alamat email, password, dan konfirmasi password. Pengguna baru yang 

ditambahkan untuk saat ini secara default adalah berupa operator bidang. 

Penambahan akun pengguna aplikasi dapat saja gagal jika telah terdapat email 

yang sama di dalam database aplikasi SIPADU. Jika penambahan pengguna baru telah 

berhasil, maka pengguna akan diarahkan ke halaman login. 
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Gambar 2.29. Halaman Tambah Pengguna 


