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Tata Cara Menggunakan Web 
DUPAK WIDYAISWARA

Buka Brouser Google Crome atau dengan
Mozila Firefox

Ketikan URL : 202.70.136.161:8087/dupakwi

Kan Tampil halaman Home seperti gambar
di Samping



Halaman
Login
Masukan Username dan Password 
yang anda telah di berikan oleh admin 2. Isi 

username dan
Password

2. Klik



Halaman Home Widyaiswara
Setelah Login berhasil maka akan tampil halaman seperti di bawah ini, kemudian anda bisa memonitoring tabulasi dan pak.

Fungsi anda disini adalah memverifikasi semua kegiatan yang di input oleh wi, dan tugas anda adalah menjetujui jika dokumen
tersebut sudah benar dan menolak jika dokumen tersebut salah dan berikan alasan dan batas waktu untuk revisi ke pada wi.



Halaman Pegawai
Pada menu pegawai anda bisa melihat data widyaiswara yang sudah registrasi , jika wi lupa password anda bisa
melihat user dan password.



Halaman Surat Tugas
Pada menu Surat Tugas anda bisa membuat surat tugas jika ada dosen yang akan melakukan kegiatan. 

Klik untuk
menambah
Klik untuk

menambah

Anda juga bisa mengedit data jika salah memasukan data dan bisa menghapus data yang tidak sesuai

Untuk Print Surat Tugas anda bisa klik detail dan klik print surat tugas.

menambah
data

menambah
data



Halaman Tambah Surat Tugas
Pada tampilan ini anda bisa membuat surat tugas yang sesuai dengan tugas yang akan di laksanakan oleh wi. Untuk nomor surat
buat format sesuai dengan yang sudah ada. 

1. Kode surat
otomatis dari

sistem

1. Kode surat
otomatis dari

sistem

2. Pilih
Kegiatan
2. Pilih

Kegiatan

3. Klik
Simpan
3. Klik

Simpan

KegiatanKegiatan

3. Pilih
Pegawai
3. Pilih

Pegawai

4. Pilih
Periode
4. Pilih
Periode

5. Isi jumlah
JP

5. Isi jumlah
JP



Halaman Detail Surat Tugas
Pada menu butir kegiatan kemudian pilih Unsur Pendidikan anda bias menambah
data pendidikan anda sesuai dengan pendidikan terakhir anda. 2. Hasil

Print Surat 
Tugas

2. Hasil
Print Surat 

Tugas

1. Print Surat1. Print Surat



Halaman Usul Tabulasi
Pada menu ini ada bisa melihat daftar yang sudah mengusulkan tabulasi untuk di verifikasi

Klik
detail
Klik

detaildetaildetail



Halaman Detail Dan Halaman Verifikasi
Tugas anda pada menu ini adalah memverifikasi semua unsur kegiatan yang telah di input oleh wi dan menyetujui jika
dokumen benar dan menolah jika dokumen salah. 

1. Monitoring 
Status 

1. Monitoring 
Status 

3. Berfungsi jika anda sudah
memverifikasi semua dokumen dan ada
beberapa dokumen yang salah makan
klik kembalikan ke wi supaya wi bisa
merevisi dokumen tersebut.

2. Menu Untuk
Approve, Disapprove 

dan Lihat file

4. Berfungsi Jika Anda sudah
memverifikasi semua dokumen dan
tidak ada kesalahan maka anda klik
kirim ke instansi artinya anda telah
membuat permohonan ke instansi
supaya diproses ke proses selanjutnya.



Halaman Approve 
Saat anda klik Approve maka akan tampil dialog atau pesan seperti di bawah ini

Klik
Approve

Klik
Approve

Setelah di klik Approve maka kolom proses verifikasi akan menjadi sudah

SudahSudah



Halaman Disapprove 
Saat anda klik Disapprove maka akan tampil dialog atau pesan seperti di bawah ini

Klik
Disapprove

Klik
Disapprove

Setelah di klik Disapprove maka kolom proses verifikasi akan menjadi Reject

DitolakDitolak



Halaman Halaman Verifikasi
1. Berfungsi jika anda sudah memverifikasi semua dokumen dan ada beberapa dokumen yang salah makan klik
kembalikan ke wi supaya wi bisa merevisi dokumen tersebut.

2. Berfungsi Jika Anda sudah memverifikasi semua dokumen dan tidak ada kesalahan maka anda klik kirim ke instansi
artinya anda telah membuat permohonan ke instansi supaya diproses ke proses selanjutnya.

1 2

Klik
Kirim

Klik Ya

Setelah klik kirim ke Instansi kemudian klik Ya maka Permohonan Tabulasi akan akan Hilang pada daftar Tabulasi



Halaman Usul PAK
Tampilan list data Usul PAK semua yang sudah register pada system wi maka akan muncul disini. Pembedanya adalah pada
status usul jika sudah memenuhi persyaratan maka status akan berubah menjadi sudah dapat di usulkan utk PAK.

1.Klik 
Melihat

1.Klik 
MelihatMelihat
Detail

Melihat
Detail



Halaman Monitoring PAK
Menu ini menampilkan status permohonan usul PAK pada status di bawah ini belum ada tabulasi yang di usulkan.



Status Monitoring PAK
Menu ini menampilkan status permohonan usul PAK pada status di bawah ini belum dapat diusulkan karena AK yang di capai
kurang untuk di usulkan PAK.



Terima Kasih


