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I. DASAR DAN PENGENALAN 
 

I.1. PENGERTIAN 
Aplikasi http://surat.kbjatim.id digunakan untuk manajemen surat menyurat. 
Saat ini aplikasi masih dalam versi 1 ( stabil ), dan saat ini dalam proses 
pengembangan agar lebih baik dan lengkap 

 
I.2. LATAR BELAKANG  

1. Sulitnya pencatatan dan pengelolaan surat karena masih metode manual.  
2. Keterbatasan tempat untuk arsip surat  
3. Kurang cepatnya dalam proses pencarian arsip 
4. Kurang cepatnya penyampaian informasi disposisi 

 
I.3. TUJUAN  / FUNGSI 

1. Arsip surat mencakup judul, lampiran Scan dokumen, asal / tujuan surat, 
batas waktu 

2. Manajemen disposisi dengan notifikasi email kepada penerima disposisi 
3. Cetak agenda laporan / rekap arsip surat berdasarkan kategori dan tanggal 
4. Penomoran surat secara otomatis 

 
I.4. SYARAT SPESIFIKASI PENGGUNA 

 Semua Komputer yang memiliki Borwser Chrome / Mozilla / Opera / 
Safari, namun disarankan menggunakan Chrome 

 Dapat juga menggunakan Smartphone selama memiliki browser diatas, 
namun akan ada sedikit perubahan tampilan  

 Memiliki koneksi internet 
  

http://surat.kbjatim.info/
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II. PETUNJUK TEKNIS 
 

II.1. MEMBUKA APLIKASI 
Untuk menjalankan aplikasi, lakukan berikut : 
1. Buka Google Chrome  
2. Masukan alamat URL : https://surat.kbjatim.id seperti gambar dibawah 

 
3. Jika point diatas benar, akan keluar halaman login seperti gambar 

dibawah 
 
II.2. LOGIN 

 
1. Untuk menjalankan aplikasi, pada halaman login seperti gambar diatas, 

masukkan username dan password lalu klik Login. 
 

2. Username secara default ada 7 username, namun hanya username kepala 
yang dapat membuat / menghapus username, merubah logo dan alamat.  
Adapun 7 username tersebut yaitu : 

a. kepala -> untuk Kepala Perwakilan 
b. bidang ks -> untuk Bidang KS/PK 
c. bidang kb -> untuk Bidang KB/KR 
d. bidang adpin  -> untuk Bidang Adpin 
e. sekretaris -> untuk Sekretaris Badan 
f. bidang dalduk -> untuk Bidang dalduk 
g. latbang -> untuk Bidang Latbang 

Masing masing ada password, dan tidak dicantumkan dalam panduan ini 
untuk menghindari akses dari user yang tidak diijinkan.  

https://surat.kbjatim.info/
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II.3. SETELAH LOGIN 
Setelah berhasil login akan otomatis diarahkan ke halaman HOME seperti gambar 
dibawah.  

 

Misal kita login sebagai bidang ks, maka pada halaman beranda kita dapat melihat 
semua daftar surat yang bidang ks buat atau yang ditujukan kepada bidang ks 
dengan batas waktu kurang dari 30 hari kalender.  

 

! … PENTING … !  

Jika baru pertama menggunakan aplikasi ini, perlu disesuaikan terlebih dahulu 
identitas dan logo instansi, caranya login menggunakan username kepala lalu pilih 
menu Pengaturan -> Instansi Pengguna, seperti gambar dibawah 
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Menu pengaturan hanya ada pada username kepala 

Setelah merubah identitas, maka perlu dilakukan setting email pada masing masing 
bidang pada menu Pengaturan -> Manajemen Admin 

 

Jika diperlukan, username kepala dapat menambah username baru atau menghapus.  

Hati hati dalam menghapus username, pastikan sername yang dihapus benar benar 
perlu dihapus 

Untuk setting email, klik Edit pada username yang akan di tentukan alamat 
emailnya, seperti gambar dibawah ini 

 

Jika email lebih dari 1, pisahkan dengan koma 

Jika tidak ingin merubah password, abaikan kolom password 
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ADA BEBERAPA MENU YANG PERLU DIKETAHUI, YAITU  

 

1. BERANDA -> Menampilan halaman home / utama 
2. ARSIP SURAT -> untuk proses memasukan bagan surat, mengarsip surat, 

input disposisi dan pencarian surat. 
3. REKAP SURAT -> Melihat laporan / rekap surat 
4. PENGATURAN -> Manajemen User / email, identitas satker, ( hanya tampil 

pada username kepala ) 
5. USERNAME ( kanan atas ) -> untuk merubah password dan untuk keluar / 

Logout  
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II.4. ARSIP SURAT -> * 

 

 

Untuk manajemen surat masuk / surat keluar / nota dinas, klik ARSIP SURAT -> *.  

Perlu diketahui beberapa hal berikut : 

1. Khusus surat keluar dan nota dinas, diberlakukan penomoran otomatis 
2. Setiap input surat yang ada lampiran Scan dokumen, maka akan ada Notifikasi 

email kepada penerima surat 
3. Setiap input disposisi juga ada notifikasi email kepada penerima disposisi 

meskipun tidak ada lampiran scan 
4. Untuk mencari surat tertentu berdasarkan tanggal / isi ringkas / no surat, klik 

tombol Cari. 
5. Setiap Baris surat dengan background abu abu berarti belum ada disposisi, dan 

jika background biru muda berarti sudah ada disposisi 
6. Jika ingin lihat atau share rangkuman lengkap, klik tombol Ctk pada sisi kanan, 

lalu copy alamat url / alamat web kepada teman 
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7. Data pada menu arsip surat dikelompokkan menjadi 2 bagian : 
a. Surat yang terkait di Bidang nya masing masing saja. 

contohnya jika user login sebagai bidang ks maka data yang akan keluar 
adalah semua surat yang dibuat / asalnya dari bidang ks atau ditujukan ke 
bidang ks saja.  

 
 

b. Semua surat yang terkait pada semua bidang.  
Cara melalukannya dengan klik tombol “Data semua Bidang” seperti 
gambar dibawah 
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II.4.1. Arsip Surat -> Nota Dinas -> Tambah Data 
 

Untuk input arsip surat ( missal nota dinas ), klik tombol “Tambah Data” seperti 
gambar dibawah 

 

 

Lalu akan keluar Formulir Pengisian Bagan Surat termasuk File Surat / Scan 
sebagaimana gambar dibawah 

 
Isilah formulir diatas dan perlu diingat, jika pesan dikirim tanpa ada lampiran file 
scan, maka tidak ada notifikasi email kepada penerima, kita juga dapat mengirim 
notif email dengan cara edit Kembali surat ini lalu masukkan lampiran file scan agar 
penerima dapat notif email.  
 
Jika ingin memilih lebih dari 1 Tujuan Bagian, sebelum klik bagian, tekan tombol 
CTRL dulu lalu klik bagian yang akan dipilih. 
 
Penomoran surat pada nota dinas dan surat keluar dilakukan secara otomatis oleh 
sistim 
 
Jika nomor surat butuh banyak, misal nomor PAK pada 1000 PKB/PLKB, caranya isi 
kolom Jumlah Surat dengan angka 1000 
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Jika sudah selesai klik Simpan lalu akan kembali secara otomatis ke halaman data 
surat masuk. 
 
Untuk melakukan proses (Edit, Del, Disposisi dan Cetak disposisi) perhatikan pada 
kolom Aksi 

 
1. Tombol Edit, untuk merubah data arsip surat 
2. Tombol Del, untuk menghapus data  
3. Tombol Ctk, untuk cetak/print disposisi, URL / link pada halaman Ctk / cetak 

dapat dikirimkan / share ke teman agar teman segera mendapat informasi 
cepat 

4. Tombol Disp, untuk mengisi / membalas disposisi, klik tombol Disp 
Akan keluar data rekap Disposisi surat terkait 

 

Setiap membuat disposisi, maka penerima akan mendapatkan notif email, 
meskipun tidak melampirkan lampiran scan file 
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Untuk menambah disposisi, klik tombol Tambah Data, akan keluar formulir seperti 
dibawa 

 

 

CONTOH MEMBUAT SURAT HINGGA DISPOSISI : 
Sebagai contoh Bidang KB membuat surat nodin ditujukan ke kepala dan bidang ks ( 
tembusan ), berikut langkahnya :  

1. Username bidang kb Login,  
2. Admin bidang kb membuka menu arsip surat -> nota dinas 
3. Lalu buat nota dinas dan pilih tujuan kepada Kepala dan bidang ks ( tembusan 

).  
4. Kemudian kepala mendapatkan email notif, lalu kepala login dan membuat 

disposisi ditujukan kepada bidang kb dan ks ( tembusan ) 
5. Bidang kb dan ks mendapatkan notif dari email tentang isi disposisi dan 

ringkasan detailnya  
6. Bidang kb dapat Kembali membuka data rekap di menu arsip surat -> nota 

dinas untuk menambah disposisi atau edit jika diperlukan 
 

II.5. ARSIP SURAT -> SURAT KELUAR/ SURAT MASUK / dll  

Cara manajemen surat masuk, keluar, nota dinas hampir sama 
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Jika diperhatikan ada menu yang bersifat pilihan ( bisa digunakan atau tidak ), yaitu  

1. Jadwal Kegiatan -> untuk manajemen jadwal kegiatan, mirip nota dinas 
namun tidak ada penomoran surat 

2. Kontrak MOU -> hampir sama dengan surat keluar, ada penomoran otomatis 
3. Draft / Teks Editor -> masih dalam tahap pengembangan  
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II.6. REKAP SURAT 

Untuk melihat data rekap surat masuk / nota dinas / surat keluar dalam bentuk 
tabel, caranya  

1. Klik  Rekap Surat -> Surat Masuk / Surat keluar / Nota Dinas 
Akan keluar tampilan seperti gambar dibawah ini 

 
 

2. Isi dari tanggal dan Sampai Tanggal Surat lalu klik Cetak
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II.7. MERUBAH PASSWORD 

Disarankan agar masing masing username untuk merubah password masing masing 
demi keamanan bersama. Caranya klik Username ( contoh Bidang ks ) -> 
Rubah password 

 

 

II.8. LOGOUT / KELUAR 

Semua data yang di input akan terekam siapa yang meng-input data berdasarkan 
username saat login. Maka dari itu jika aplikasi ini sudah tidak digunakan agar di 
Logout supaya tidak digunakan oleh orang lain. 

Caranya : Klik Username ( contoh Bidang ks ) -> Logout 
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III.  PENGEMBANGAN LANJUTAN 
 

1. Akan dilakukan kerjsama dengan BSSN / BSrE untuk tandatangan elektronik 
yang sah berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 sehingga 
penandatanganan dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja dengan aman 
dan sah secara hukum 

2. Akan ditambahkan teks editor pada aplikasi, tujuannya untuk menghemat 
cetak kertas ( paperless ), memudahkan dalam editing dokumen karena dapat 
diedit juga oleh username lain yang levelnya lebih tinggi  

3. Akan dilakukan sinkronisasi penomoran urut pada perjalanan dinas 
4. Username bukan lagi perbidang namun per nama sehingga memudahkan 

pelacakan dan manajemen, dan nama tersebut sinkron dengan aplikasi 
perjadin 

5. Akan menerapkan RESTfull API sehingga aplikasi dapat juga di unduh di 
android dan IPhone, tujuan utamanya agar penerima surat dapat notif 
langsung di HP nya dan memudahkan scan dokumen langsung dari HP. Saat 
ini notif hanya melalui email 

 

IV. PENUTUP 

Demikian panduan penggunaan aplikasi http://surat.kbjatim.id telah saya buat 
dengan harapan bahwa pengguna dapat memanfaatkan aplikasi tersebut dengan 
tepat 

Saya berharap melalui aplikasi ini dapat membantu pengguna untuk melakukan arsip 
scan surat, membuat bagan surat untuk memudahkan pencarian surat dan 
melakukan disposisi secara online hanya dalam hitungan detik.  

Aplikasi ini tidak bermaksud agar surat tidak disimpan secara fisik namun hanya 
memudahkan pencarian dan melakukan disposisi yang selama ini mungkin masih 
menggunakan peng-arsip-an surat secara manual yang memerlukan ruang arsip 
khusus, yang masih perlu membongkar berkas-berkas untuk menemukan arsip yang 
diinginkan yang rawan rusak, terselip maupun hilang.  

Akhir dari penyusunan panduan ini saya ucapkan terimakasih kepada semua pihak 
yang telah ikut membantu dan berpartisipasi dalam pembuatan aplikasi ini, Jika ada 
kata-kata yang kurang dapat di mengerti ataupun salah-salah kata, mohon maaf dan 
maklum. 

 

© Adetya Surya – Prakom Mahir 

http://surat.kbjatim.info/
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