
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Untuk memulai aplikasi ini buka halaman website pada alamat https://siadamwangi.com 

dengan halaman utama tampak seperti gambar dibawah ini: 

 

 

 

1. Administrator  

Untuk memulai aplikasi ini administrator diminta untuk melakukan pendataan user 

dan mendata seluruh jabatan yang ada didinas. Untuk melakukan hal tersebut 

pengguna harus login sebagai administrator. 

 

Setelah login berhasil, ada beberapa menu yang dibisa antara lain: 

 

 

 

https://siadamwangi.com/


a. Pada menu user terdapat 2(dua) submenu yaitu: Jabatan dan Daftar User 

- Jabatan 

Jabatan digunakan untuk mengidentifikasi/mendata seluruh jabatan yang ada 

pada dinas. Untuk menggunakan ini klik submenu jabatan, maka akan muncul 

halaman jabatan seperti gambar berikut: 

 

 

Untuk menambah daftar jabatan klik tombol tambah  kemudian isi 

form dibawah ini: 

 

 

Kemudian klik simpan, sedangkan untuk mengedit dan menghapus daftar 

jabatan klik tombol update dan delete  

 

- Daftar User 

Daftar user merupakan submenu yang digunakan untuk mendaftarkan user 

yang menggunakan aplikasi, klik submenu daftar pengguna dan akan tampil 

halaman seperti gambar dibawah ini: 



 

 

Klik tombol tambah  dan isi form seperti gambar dibawah ini: 

 

Kemudian simpan, untuk merubah dan menghapus serta history login user 

yang sudah tersimpan gunakan tombol update, delete dan login history. 

Pada input email usahakan email yang aktiv, hal ini dikarenakan notifikasi 

surat masuk akan dikirim melalui email. 

 

 

b. Persuratan 

- Jenis Surat 

Merupakan submenu digunakan untuk menentukan mendata jenis surat yang 

ada didinas, untuk menggunakan menu ini klik submenu jenis surat pada menu 

persuratan dan akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini: 



 

Klik tombol tambah  untuk menambah jenis surat dan isi form seperti 

yang tampak pada gambar dibawah ini  

 

Dan gunakan tombol update delete untuk merubah dan 

menghapus data yang telah diinsert kedalam aplikasi. 

 

- Kode Surat 

Submenu kode surat digunakan untuk mengidentikasi jenis surat berdasarkan 

kode. Untuk menggunakan sub menu ini klik sub menu kode surat maka akan 

tampak halaman seperti gambar dibawah ini: 

 

Klik menu tambah untuk menambah data kode surat dan isi formulir seperti 

gambar dibawah ini: 



 

Dan gunakan tombol  untuk merubah dan menghapus data yang 

telah diinsert kedalam aplikasi. 

 

- Surat Masuk 

Sub menu ini digunakan untuk menginput surat masuk ke dinas yang langsung 

diterima oleh Kepala Dinas. Klik sub menu tersebut dan akan muncul halaman 

surat masuk seperti gambar dibawah ini: 

 

Klik tombol tambah   dan isi form dibawah ini: 

 



Nomor agenda akan secara otomatis bertambah seiring penambahan surat 

masuk, jika menginginkan nomor agenda diberi jarak (range) perhari, maka 

nomor agenda bisa diinput manual dengan memberikan jarak nomor agenda 

yang diinginkan, contoh untuk pemberian range nomor sebanyak 100 nomor, 

hari senin tanggal 1 nomor agenda diawali dengan nomor 100 maka hari selasa 

tanggal 2 nomor agenda diinput dengan nomor 200 maka hari selasa tersebut 

dimulai 200. Untuk melihat nomor terakhir pada tanggal tertetu bisa 

menggunakan menu agenda surat. 

 

Sesuaikan inputan pada surat masuk tersebut dengan intitas surat yang masuk 

dan upload surat yang telah di scan dalam bentuk pdf. 

Setelah disimpan maka akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini: 

 

Untuk melihat dan menghapus file surat gunakan tombol lihat dan delete file

, sedangka untuk menghapus dan mengupdate surat bisa menggunakan 

tombol update dan delete , surat masuk yang sudah tersimpan masih bisa 

diupdate dan delete apabila kepala dinas belum menerima surat tersebut.  

 

- Surat Keluar 

Surat keluar digunakan untuk menyimpan setiap surat yang dikeluarkan oleh 

dinas. Klik menu surat keluar maka akan muncul halaman seperti gambar 

dibawah ini 



 

Klik tombol tambah  untuk menginput surat keluar dan isi field yang 

ada sesuai dengan gambar dibawah ini 

 

Aturan untuk nomor agenda sama dengan aturan nomor agenda untuk surat 

masuk. Setelah semua field terisi klik tombol simpan. 

 

c. Agenda Surat 

- Agenda surat masuk 

Menu ini digunakan untuk melihat daftar surat masuk yang sudah tersimpan 

kedalam aplikasi. 

 



Untuk melihat surat masuk berdasarkan tanggal dan bulan, pilih bulan dan 

tanggal kemudian klik proses maka akan muncul semua surat masuk yang 

tersimpan sesuai dengan tanggal dan bulan yang terpilih, sedangkan untuk 

melihat semua surat keluar klik tombol semua maka akan muncul semua surat 

masuk. 

 

- Agenda surat keluar 

 

Untuk melihat surat masuk berdasarkan tanggal dan bulan, pilih bulan dan 

tanggal kemudian klik proses maka akan muncul semua surat keluar yang 

tersimpan sesuai dengan tanggal dan bulan yang terpilih, sedangkan untuk 

melihat semua surat keluar klik tombol semua maka akan muncul semua surat 

keluar. 

 

d. Backup 

Menu ini digunakan untuk membackup database dan file surat yang sudah 

tersimpan di aplikasi ke PC 

 

a. tombol database digunakan untuk membackup database; 

b. tombol surat masuk digunakan untuk membackup file surat masuk; 

c. tombol surat keluar digunakan untuk membackup file surat keluar; 

d. tombol laporan digunakan untuk membackup file laporan; 

 

2. Kepala Dinas 

Pada role kepala dinas terdapat 2  (dua) menu yaitu menu persuratan dan menu 

laporan. 

 



a. Menu Persuratan 

Pada menu persuratan terdapat tiga sub menu yaitu surat masuk, surat keluar dan 

surat terdisposisi. 

- Surat masuk  

Pada submenu surat masuk berfungsi untuk menampung surat masuk yang 

dikirimkan oleh admin seperti gambar dibawah ini: 

 

Klik surat yang dikehendaki untuk membuka dan membaca isi surat tersebut, 

klik tombol disposisi  untuk mendisposisik surat tersebut kabawahan 

kepala dinas yaitu, Sekdin, Kabid, dan Kauptd. 

 

- Surat Keluar 

Pada submenu keluar berfungsi untuk menampung seluruh surat dinas yang 

keluar dan tercatat. 

 

- Surat Terdisposisi 

Submenu surat terdisposisi berisi seluruh surat masuk yang telah terdisposisi 

ke bawahan. 

 

b. Menu Laporan 

- Laporan Masuk 

Pada sub menu ini berfungsi untuk menampung seluruh laporan yang masuk 

yang dilaporkan oleh bawahan. Pada submenu ini kepala dinas bisa 

menyetujui ataupun menolak laporan yang telah dikirimkan. 



- Laporan Revisi 

Pada sub menu ini berfungsi untuk menampung seluruh laporan yang telah 

direvisi oleh bawahan. Mana submenu ini kepala dinas bisa menerima atau 

mengembalikan lagi laporan yang telah direvisi tersebut. 

 

- Laporan Selesai 

Pada sub menu ini berfungsi untuk menampung seluruh laporan yang telah 

selesai dan disetujui oleh Kepala Dinas. 

 

3. Sekretaris Dinas, Kepala Bidang, Kepala UTPD, Kasi dan Kasubag 

Menu pada role user Sekdin, Kabid dan KaUptd semua memiliki kesamaan yaitu 

memiliki menu laporan disposisi dan persuratan. 

a. Menu Persuratan 

Pada menu persuratan ada beberapa submenu yang digunakan untuk mengelola 

surat yaitu: 

- Surat masuk 

Sub menu ini digunakan untuk menampung seluruh surat yang 

didistribusikan/didisposisi oleh kepala dinas. 

 

Klik nomor agenda surat masuk maka halaman detail tentang surat tersebut 

akan tampak seperti gambar berikut: 



 

 

Dibawah halaman detail surat tersebut terdapat tiga tombol yaitu 

a. Tombol Kembalikan 

Digunakan untuk mengembalikan surat tersebut ke kepala dinas; 

 

Isi form alasan pengembalian dan klik tombol kembalikan, untuk 

mengembalikan surat tersebut ke atasan langsung. 

 

 

 



b. Tombol Disposisi 

Digunakan untuk mendisposisikan surat yang dikirim oleh kepala dinas 

kepada bawahan langsung; 

 

Pilih nama pegawai, 

Isi waktu penyelesaian, dan  

Ketikkan isi disposisi dan klik tombol teruskan untuk mendisposisikan 

surat tersebut ke bawahan yang telah dipilih. 

 

c. Tombol Terima Surat 

Digunakan untuk menerima dan dikerjakan oleh sekdin, kabid atau kauptd 

itu sendiri. 

 

Isi jawaban disposisi dan klik tombol terima untuk menerima surat 

tersebut. 

- Surat keluar 

Submenu ini digunakan untuk menampung seluruh surat yang dibuat oleh tiap 

user yang telah masuk kedalam agenda surat keluar. 

- Surat Surat Masuk Selesai 

Berisi seluruh surat masuk yang telah selesai dikerjakan baik oleh user itu 

sendiri maupun bawahan yang mendapat disposisi. 

- Surat Masuk Terdisposisi 

Menu ini berisi kumpulan surat masuk yang telah terdisposisi oleh user 

kebawahan langsung. 

 

b. Laporan Disposisi 

Pada menu ini ada beberapa sub menu tentang laporan disposisi yaitu: 



- Laporan masuk 

Submenu ini  berisi seluruh laporan yang dikirimkan oleh bawahan, user bisa 

menerima atau menolak/mengirim ulang laporan tersebut kebawah untuk 

memperbaiki laporan yang masuk sebelum diterima dan dikirimkan ke kepala 

dinas. 

- Laporan direvisi 

Sub menu ini berisi seluruh laporan yang direvisi/dikembalikan  oleh kepala 

dinas. 

- Laporan Terkirim  

Pada sub menu ini menampung seluruh laporan yang telah terikirim ke kepala 

dinas. 

- Laporan selesai. 

Pada sub menu ini berisi seluruh laporan yang yang telah diterima oleh kepala 

dinas. 
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