
A. Halaman Utama 
a. Pengaduan Masyarakat 

 
 Menu Pengaduan Masyarakat pada halaman utama berfungsi untuk 

menampilkan daftar aduan dengan jenis Pengaduan Masyarakat. 

 

b. Pengaduan PPPA 

 
Menu Pengaduan PPPA pada halaman utama berfungsi untuk menampilkan 

daftar aduan dengan jenis Pengaduan PPPA. 

 

c. Grafik Pengaduan 



 
Menu Grafik Pengaduan pada halaman utama berfungsi untuk menampilkan 

grafik aduan baik itu Pengaduan Masyarakat maupun Pengaduan PPPA. 

 

B. Halaman Login dan Daftar 

 
 Tombol Daftar dan Masuk pada pojok kanan atas Halaman Utama berfungsi 

untuk mengarahkan user ke halaman daftar akun maupun login akun. 

 

a. Halaman Daftar 

 
Halaman Daftar berfungsi sebagai form pendaftaran bagi user baru. Form yang 

perlu diisi antara lain Nama Lengkap, Email, Username, Password, dan Konfirmasi 

Password. User yang terdaftar otomatis akan mendapatkan level user masyarakat. 



 

b. Halaman Login 

 
Pada Halaman Login isikan Email / Username dan Password user untuk dapat 

login ke dashboard user. User juga bisa melakukan login dengan akun Google maupun 

Facebook.  



C. Dropdown menu dan notifikasi 
a. Dropdown menu 

 
Pada pojok kanan atas terdapat nama dari user dan jika diklik maka akan 

menampilkan dropdown menu seperti di atas. Di dalam dropdown menu tersebut 

terdapat 2 menu yaitu menu profil dan logout. Menu profil digunakan untuk 

menuju ke halaman profil user, dan logout digunakan user untuk keluar dari 

sistem. 

b. Notifikasi 

Tombol  digunakan untuk melihat list notifikasi user. 

 

D. Halaman Profil User 

 
Halaman Profil User, halaman ini digunakan untuk melihat data maupun untuk 

mengubah data user. Data yang dapat diubah adalah Nama Lengkap, Username, dan 

Email.  Tombol ini digunakan ketika user ingin menyimpan data yang sudah 

dirubah.  



E. Halaman Ubah Password 

 
 

Halaman Ubah Password, halaman ini digunakan untuk mengubah 

password/kata sandi dari user. Data yang perlu dimasukan adalah Password Lama, 

Password Baru dan Konfirmasi Password Baru. Tombol  digunakan untuk 

menyimpan perubahan password.  



 

F. Halaman User Pimpinan 
a. Halaman Beranda 

 
Halaman Beranda adalah halaman pertama kali user berhasil login ke dalam 

aplikasi. Terdapat beberapa informasi di halaman beranda pimpinan antara lain total 

pengaduan masyarakat, total pengaduan PPPA, dan grafik pengaduan baik pengaduan 

masyarakat maupun pengaduan PPPA. Tombol  digunakan untuk mencetak 

grafik pengaduan.  



b. Halaman Pengaduan Masyarakat 

i. List Pengaduan Masyarakat 

 
Halaman List Pengaduan Masyarakat adalah halaman yang 

digunakan untuk menampilkan pengaduan masyarakat yang sudah dibuat 

oleh user masyarakat. 

1.  Tombol View Data digunakan untuk melihat detail dari 

pengaduan masyarakat. 

 

 

 

 

 

  



ii. Halaman Detail Pengaduan Masyarakat 

 
Halaman Detail Pengaduan Masyarakat adalah halaman yang 

digunakan hanya untuk melihat data yang sudah disimpan. Tidak ada aksi 

apa - apa di halaman ini. 

 

c. Halaman Pengaduan PPPA 

i. List Pengaduan PPPA 

 
Halaman List Pengaduan PPPA adalah halaman yang digunakan 

untuk menampilkan pengaduan PPPA yang sudah dibuat oleh user 

masyarakat. 



1.  Tombol View Data digunakan untuk melihat detail dari 

pengaduan PPPA. 

2.  Tombol Rujukan digunakan untuk memberikan rujukan dari 

pengaduan yang diajukan oleh user masyarakat. Jika rujukan sudah 

diisi maka status pengaduan akan otomatis berganti menjadi 

Selesai. 

3.  Tombol Print Rujukan digunakan untuk mencetak hasil 

rujukan yang telah diisi oleh admin pimpinan. Tombol ini hanya 

muncul ketika pengaduan sudah diberi rujukan oleh pimpinan atau 

status pengaduan Selesai.  



ii. Form Rujukan Pengaduan PPPA 

 
Halaman Form Rujukan Pengaduan PPPA adalah halaman 

yang digunakan untuk memberikan rujukan kepada user masyarakat atas 

pengaduan yang telah diajukan. Data yang harus diisi antara lain Nomor 

Surat Rujukan, Lampiran, Perihal, Pimpinan Rujukan, Nama Kepala 

Dinas, NIP Kepala Dinas, Tembusan, dan Gambar stempel dan TTD. 

Tombol  yang berada di samping kolom tembusan digunakan untuk 

menambah tembusan jika tembusan ada lebih dari satu. Tombol 

 digunakan untuk menyimpan rujukan jika semua data sudah 

terisi dengan benar.  



iii. Halaman Detail Pengaduan PPPA 

 
Halaman Detail Pengaduan PPPA adalah halaman yang 

digunakan hanya untuk melihat data yang sudah disimpan. Tidak ada aksi 

apa - apa di halaman ini. 

 

iv. Contoh Print Rujukan 

 
Gambar di atas adalah contoh Rujukan yang bisa di print maupun 

diunduh oleh user masyarakat. 
 


