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Gambaran Umum Sistem 

Sistem ini merupakan pengembangan sistem informasi administrasi surat dan peminjaman ruang yang 

terintegrasi dengan SIPADU. Sistem ini dibuat agar mahasiswa dapat mengajukan surat secara online. 

Sistem ini dikembangkan dalam bentuk SIPADU web untuk mahasiswa dan SIPADU desktop untuk 

admin/BAAK. 

 

User Manual 

 Persyaratan umum 

1. Pastikan laptop/pc sudah terinstall aplikasi XAMPP. Jika belum, bisa didownload melalui 

https://www.apachefriends.org.  

2. Aktifkan apache dan MySql di XAMPP. 

 
Gambar 1. Tampilan XAMPP 

3. Akses http://localhost/phpmyadmin. Buatlah database baru dengan nama db sipadu_db dan user 

sipadu_user. Setelah itu, import file sipadu_db.sql ke database tersebut. 

4. Akses SIPADU web Mahasiswa melalui http://localhost/sipadu_dummy/mahasiswa. 

 

 Persyaratan khusus 

 Aplikasi desktop untuk BAAK 

1. Untuk bisa menjalankan aplikasi desktop BAAK, pastikan laptop/pc sudah terinstall JRE (Java 

Runtime Environment). Untuk melihat java yang terinstall di laptop/pc bisa mengakses Control 

Panel > Programs (Windows).  Jika belum ada aplikasi JRE, silakan didownload di 

www.oracle.com. 

http://www.oracle.com/


2. Untuk menjalankan aplikasi ini pengguna bisa mengakses nya melalui folder dist, didalamnya 

terdapat file jar dan folder lib. Agar aplikasi dapat dijalankan dengan baik, file jar dan folder lib ini 

harus selalu ada di dalam satu folder yang sama. 

 

 Aplikasi web untuk mahasiswa 

Untuk menjalankan sistem ini, masukkan folder sipadu_dummy ke dalam folder Xampp 

(C://xampp > htdocs > …) agar bisa diakses. 

 Panduan penggunaan 

 Aplikasi web untuk mahasiswa 

a. Masuk ke halaman Web portal mahasiswa SIPADU. 

1. Akses http://localhost/sipadu_dummy/mahasiswa. Alamat ini akan menampilkan halaman 

login seperti pada Gambar 2. Untuk masuk ke dalam SIPADU web masukkan username dan 

password, kemudian pengguna akan masuk kedalam halaman utama SIPADU. 

 
Gambar 2. Tampilan login SIPADU mahasiswa 

 

2. Setelah masuk ke halaman utama, pengguna dapat memilih pengajuan surat pada yang akan 

dilakukan pada menu Administrasi Surat yang ada di sidebar sebelah kiri seperti Gambar 3 di 

bawah ini. 

http://localhost/sipadu_dummy/mahasiswa


 
Gambar 3. Tampilan halaman utama SIPADU 

 

b. Mengajukan surat permintaan data (SPD). 

1. Pilih SPD pada menu Administrasi Surat. Pada menu ini, terdapat dua submenu yaitu SPD BPS 

dan Luar. SPD BPS digunakan untuk permintaan data ke instansi BPS, sedangkan luar 

digunakan untuk permintaan data ke instansi luar selain BPS. 

2. Isilah form pengajuan SPD sesuai dengan tujuan surat, lalu pilih tombol kirim. Pengajuan yang 

sudah dikirim akan muncul pada tabel View Pengajuan. 



 
Gambar 4. Tampilan halaman pengajuan surat permintaan data BPS 

 

3. Pada tabel View Pengajuan, terdapat informasi mengenai pengajuan SPD. Jika pengguna ingin 

mendownload surat tersebut, pilih download pada pengajuan tersebut. Setelah itu muncul 

output surat dalam bentuk word. 

Untuk SPD Luar, tidak ada tombol download karena surat dicetak oleh BAAK. 



 
Gambar 5. Tampilan halaman SPD luar 

 

 
Gambar 6. Hasil surat permintaan data dalam bentuk word 



 

4. Jika pengguna ingin mengedit pengajuan, maka pilih edit pada pengajuan tersebut. Kemudian 

muncul tampilan halaman edit seperti pada Gambar 6 dan 7. 

 

 
Gambar 6. Tampilan halaman edit surat permintaan data BPS 

 



 
Gambar 7. Tampilan halaman edit SPD Luar 

 

c. Mengajukan surat keterangan mahasiswa (SKM). 

1. Pilih SKM pada menu Administrasi Surat.  

 
Gambar 8. Tampilan halaman SKM 

2. Jika ingin mengajukan surat keterangan mahasiswa, pilih tombol Iya. Setelah itu akan muncul 

pop-up untuk meyakinkan pengguna untuk mengajukan surat. Jika pengguna memilih, 

pengajuan tersebut akan muncul di tabel View Pengajuan. 



 
Gambar 9. Pop-up surat keterangan mahasiswa 

 

d. Mengajukan peminjaman ruang. 

1. Untuk mengajukan peminjaman ruang, pilih menu Peminjaman.  

 
Gambar 10. Tampilan halaman peminjaman 

 

2. Isi form peminjaman ruang pada halaman Peminjaman, lalu pilih kirim. Daftar peminjaman 

akan muncul di tabel View Pengajuan. 

 



3. Pada tabel View Pengajuan, terdapat tombol hapus dan edit. Pilih Hapus untuk menghapus 

pengajuan. 

 

 
Gambar 11. Tabel view pengajuan pada halaman peminjaman 

 

4. Jika pengguna ingin mengedit pengajuan, pilih Edit. Setelah itu akan muncul tampilan 

halaman Edit Peminjaman. 

 

 
Gambar 12. Tampilan halaman edit peminjaman 

 

 

 

 

 

 



 


