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PANDUAN PENGGUNAAN
APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN

SIM PERSURATAN (SIMPERA)
Universitas Islam Malang

 Seputar Aplikasi

SIM PERSURATAN (Sistem Informasi Manajemen Surat Menyurat) merupakan aplikasi
yang digunakan untuk memudahkan dalam pengelolahan surat masuk dan surat keluar secara
digital (komputerisasi) di lingkungan Universitas Islam Malang. SIM PERSURATAN
membantu proses melakukan pencatatan surat masuk, pengendalian surat keluar,
mendistribusikan kepada pihak yang dituju, disposisi surat, monitoring surat, dan proses
menyimpan. Selain itu SIM PERSURATAN ini membantu proses membuat surat keluar
oleh setiap Biro mulai dari drafting surat, mendapat persetujuan pimpinan, dan
pendistribusian surat.

 Fitur-Fitur

SIM PERSURATAN memiliki beberapa fitur pada surat masuk dan surat keluar antara lain:

SURAT MASUK
1. Pengendalian Surat Masuk

Dengan  fitur ini memungkinkan surat masuk dapat terkendali dengan adanya
pemeriksaan surat oleh Kepala BAUPK

2. Pengarsipan Digital (Retensi)
Surat masuk diinputkan kedalam system berupa file terlampir (gambar hasil scan
surat).

3. Disposisi Surat
Memudahkan aplikasi sistem pendistribusian surat dengan lebih mudah, hemat dan
tepat sasaran

4. Penomoran Surat atau Agenda Surat Secara Otomatis
Memudahkan dalam pemberian nomor Surat Masuk

5. Monitoring Surat
Dengan fitur ini memungkinkan setiap pengguna dapat mengetahui alur disposisi
surat, berapa lama respon memberi dan menerima disposisi

6. Ekspedisi Surat
Memungkinkan pencatatan alur-alur surat mulai Surat Masuk hingga semua proses
disposisi

7. Multiuser
Aplikasi bisa diakses dengan oleh banyak pengguna dalam waktu yang
bersamaan, dengan level akses yang berbeda.
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8. Notifikasi via whatsapp
Pegawai sebagai penerima surat akan mendapatkan pesan notifikasi melalui
whatsapp bahwa pegawai tersebut telah mendapat disposisi surat.

9. Pelaporan
SIM PERSURATAN menyediakan bentuk laporan jumlah Surat Masuk per hari, per
minggu, per bulan, dan per tahun excel, maupun HTML.

SURAT KELUAR
1. Pengendalian Surat Keluar

Melalui fitur ini surat keluar dapat terkendali dengan adanya pemeriksaan surat
oleh Kepala Biro.

2. Pengarsipan Digital (Retensi)
Surat keluar diinputkan kedalam system berupa file terlampir (gambar hasil scan
surat).

3. Penomoran Surat Otomatis
Memudahkan dalam pemberian nomor surat keluar

4. Monitoring Surat
Dengan fitur ini memungkinkan setiap pengguna dapat memantau dan mengetahui
alur drafting surat, persetujuan, dan mencetak surat untuk di tandatangani.

5. Ekspedisi Surat
Memungkinkan pencatatan surat yang didistribusikan, mulai surat keluar hingga
semua proses disposisi

6. Multiuser
Aplikasi bisa diakses dengan oleh banyak pengguna dalam waktu yang
bersamaan, dengan level akses yang berbeda.

7. Notifikasi via whatsapp
Pegawai sebagai penerima surat akan mendapatkan pesan notifikasi melalui
whatsapp bahwa pegawai tersebut telah mendapat surat.

8. Pelaporan
SIM PERSURATAN menyediakan bentuk laporan jumlah Surat Keluar per hari, per
minggu, per bulan, dan per tahun excel, maupun HTML.

 Panduan Penggunaan

SIM PERSURATAN memiliki tampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan pengguna
sehingga mudah untuk dipahami  dan digunakan.  Adapun cara penggunaan aplikasi SIM
PERSURATAN adalah sebagai berikut:
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TUTORIAL SIM PERSURATAN

Tata cara menggunakan Aplikasi SIM PERSURATAN
1. Buka browser internet, seperti : Mozila Firefox, Google Chrome, Opera, dsb.
2. Pada kolom link browser favorit Anda, ketikkan alamat link e-surat.unisma.ac.id., maka

akan muncul tampilan layar sebagai berikut:

3. Jika Anda sudah memiliki username dan password untuk melakukan login, masukkan data
tersebut sesuai kolom yang ada, seperti gambar di bawah ini :
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PENGGUNAAN APLIKASI

SURAT MASUK
Dalam fitur surat masuk ini hanya bisa dipergunakan oleh BAUPK. Surat-surat dari luar baik
eksternal dan internal akan dikelola oleh BAUPK untuk selanjutnya disampaikan atau
didistribusikan kepada alamat / tujuan surat melalui SIM PERSURATAN.

1. STAF BAUPK

Staf BAUPK bertugas untuk menerima surat masuk, menscan surat dan melakukan entri data
semua surat masuk di SIM PERSURATAN. Setelah mengakses masuk di SIM
PERSURATAN sebagai user Staf BAUPK, selanjutnya bisa mengentri surat masuk dengan
cara clik TAMBAHKAN SURAT. Pada dashboard ini Staf BAUPK juga dapat melihat daftar
surat masuk.

Setelah klik TAMBAHKAN SURAT akan terlihat tampilan seperti berikut:
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Staf BAUPK mengisi data secara rinci surat masuk seperti Tanggal Surat, Tanggal Surat di
Terima, Jenis Surat, Kategori Surat, Nomor Surat, Kode Arsip, Tujuan, Perihal, Dari, Isi
Surat, Upload File Surat. Sedangkan Nomor Agenda secara otomatis (berurutan) akan terisi.

2. VERIFIKATOR

Verifikator dalam hal ini dilakukan oleh Kepala BAUPK sebagai penanggungjawab untuk
proses selanjutnya. Verifikator bertugas untuk melakukan verifikasi pada surat masuk (Daftar
Surat Masuk) pada SIM PERSURATAN. Pada halaman ini Verifikator melihat secara
keseluruhan isi surat masuk. Tampilan terlihat sebagai berikut ini:

Setelah melihat detail surat masuk, Verifikator bisa mengambil langkah selanjutnya yaitu
meneruskan atau menolak. Jika surat masuk tersebut adalah benar dan perlu ditindaklanjuti,
selanjutnya akan diteruskan kepada tujuan yang dituju seperti Rektor dan Wakil Rektor. Atau
ditolak untuk diarsipkan dikarenakan telah selesai kegiatan atau salah alamat. Verifikator
juga bisa mengedit data yang telah diisi oleh Staf BAUPK untuk diperbaiki.

3. REKTOR

Rektor menerima notifikasi bahwa ada surat masuk yang perlu mendapatkan tindaklanjut
dengan melihat daftar surat masuk. Selanjutnya Rektor melihat secara detail isi surat dengan
klik kotak kuning seperti tampilan berikut:
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Rektor membaca, mencermati, dan menindaklanjuti surat tersebut berdasarkan surat masuk
dengan cara mendownload surat sebagaimana tampilan berikut:

Rektor memberikan disposisi terkait dengan isi surat dengan cara klik DISPOSISI SURAT
(kiri) dan kemudian klik DISPOSISI (kanan) untuk memberikan disposisi kepada yang dituju.
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Rektor memberi disposisi dengan cara klik TAMBAH DISPOSISI seperti tampilan berikut:

Beberapa isian data disposisi yang diisikan adalah kepada (tujuan disposisi), Isi Disposisi
(dengan mengklik salah satu atau lebih) dari opsi yang ada, dan Catatan (untuk menambah isi
disposisi lebih rinci) setelah itu KIRIM DISPOSISI seperti tampilan berikut:
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Selain itu Rektor dapat menggunakan fitur monitoring untuk mengetahui dan memantau
disposisi surat yang telah dikirimkan. Kepada siapa,  hari/tanggal, dan berapa lama direspon
seperti berikut:

4. WAKIL REKTOR 1, 2, 3, DAN 4

Wakil Rektor menerima notifikasi disposisi dari Rektor. Selanjutnya Wakil Rektor yang telah
mendapat disposisi dari Rektor dapat mendisposisikan kembali (jika diperlukan) terkait surat
masuk tersebut kepada Kepala Biro seperti berikut:
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Proses pemberian disposisi kepada Kepala Biro sama persis dengan proses Rektor
memberikan disposisi kepada Wakil Rektor. Selain itu Wakil Rektor juga bisa memantau
disposisi surat (fitur monitoring) untuk mengetahui dan memantau disposisi surat yang telah
dikirimkan. Kepada siapa,  hari/tanggal, dan berapa lama direspon.

5. KEPALA BIRO

Kepala Biro mendapatkan notifikasi disposisi dari Wakil Rektor dengan cara klik DISPOSISI
SURAT (kiri) dan selanjutnya klik DISPOSISI (kanan), kemudian Kepala Biro dapat melihat,
membaca dan melaksanakan isi disposisi seperti tampilan berikut:
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Kepala Biro juga dapat memberikan disposisi kepada Kepala Bagian di Biro masing-masing.
Contoh tampilan berikut adalah Kepala Biro memberikan disposisi kepada Kepala Bagian.

6. KEPALA BAGIAN

Kepala Bagian mendapatkan notifikasi bahwa mendapatkan disposisi dari Kepala Biro.
Proses untuk melihat, membaca, dan menindaklanjuti disposisi yaitu dengan cara klik
Disposisi Surat seperti tampilan berikut.

Apabila Kepala Bagian telah membaca isi disposisi dan telah melaksanakan tugas, bisa klik
SELESAI. Artinya dengan klik SELESAI proses sirkulasi surat pada SIM PERSURATAN
telah selesai.
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SURAT KELUAR

Dalam fitur surat keluar ini akan digunakan oleh 4 (empat) biro yaitu BAAK, BAUPK,
BAKAK, dan BAKPTI. Surat-surat yang akan dibuat atau diterbitkan oleh biro dan
ditandatangani oleh Rektor atau Wakil Rektor akan dikelola oleh masing-masing biro. Proses
pembuatan draf surat dan mendapatkan persetujuan oleh Pimpinan akan direkam melalui SIM
PERSURATAN.

1. STAF BIRO

Dalam proses pembuatan surat keluar, Staf Biro membuat draf surat dan menyampaikan draf
tersebut kepada Kepala Bagian untuk mendapatkan koreksi dan revisi. Setelah Kepala Bagian
membaca draf surat, memberi koreksi/merevisi,  dan memberikan persetujuan pada surat
yang akan diproses di SIM PERSURATAN.

Klik SURAT KELUAR dibagian sebelah kiri atau sebelah kanan seperti contoh diatas.
Kemudian Staf Biro baru bisa mengisi surat keluar seperti berikut:
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Staf Biro dapat melihat daftar Surat Keluar yang pernah dibuat seperti contoh diatas. Apabila
Staf Biro akan membuat surat keluar, selanjutnya bisa klik TAMBAHKAN SURAT dan akan
terlihat sebagai berikut:

Staf Biro dapat memilih jenis surat yang akan dibuat. Pertama, UPLOAD FILE SURAT yaitu
staf telah membuat draf surat yang akan diupload dan telah disimpan dalam satu file (format
doc.). Kedua, SURAT DENGAN FORMAT yaitu surat yang akan dibuat berdasarkan format
yang telah tersedia pada SIM PERSURATAN dengan cara mengisi data yang dibutuhkan.

UPLOAD FILE SURAT

Berikut adalah tampilan ketika Staf Biro klik UPLOAD FILE SURAT. Staf Biro mengisi
data yang diperlukan antara lain: Tanggal Surat, Jenis Surat, Nomor Surat, Perihal, Kode
Arsip, Upload File Surat (memilih File Surat dengan Format upload .Docx), dan
memasukkan File Lampiran (apabila ada dengan format pdf).
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SURAT DENGAN FORMAT

SURAT DENGAN FORMAT adalah pembuatan surat keluar dengan cara mengisi data surat
melalui template yang sudah tersedia. Apabila Staf Biro memilih jenis surat dengan
menggunakan SURAT DENGAN FORMAT, maka Staf Biro klik FORMAT SURAT untuk
memilih surat yang akan dibuat seperti berikut:.

Setelah klik FORMAT SURAT akan terlihat beberapa opsi pilihan surat. Contoh dengan klik
SURAT UNDANGAN maka tahap selanjutnya staf mengisi data yang diperlukan seperti
berikut:

Tanggal Surat, Nomor Surat, Lampiran, Perihal, Hari, Tanggal, Kode Arsip, Jam, Tempat,
Acara, Penandatangan, Tujuan, Tembusan, File Lampiran (Format pdf.).
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2. KEPALA BIRO

Kepala Biro akan memverifikasi kembali, melihat, dan mengamati draf surat keluar pada
daftar surat keluar.

1. Klik Kotak Merah untuk memberikan tindaklanjut : DITERIMA atau DITOLAK. Dari
detail surat keluar, apabila surat dianggap sudah benar dan memenuhi standar surat bisa
diproses selanjutnya dengan klik DITERIMA dan memilih opsi klik LANJUTKAN untuk
mendapat persetujuan dari Wakil Rektor atau klik DICETAK (seperti tampilan dibawah)
bahwa telah mendapat persetujuan untuk diprint oleh Staf Biro dan selanjutnya dimintakan
paraf dan tandatangan.
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Klik DITOLAK apabila surat dianggap belum memenuhi standar surat atau masih ada
yang perlu diperbaiki, dikembalikan untuk direvisi dan memberi catatan terhadap surat
ditolak.

2. Klik Kotak Hijau untuk memberikan perbaikan atau koreksi (jika diperlukan) yaitu bisa
mengurangi, menambah, dan menghapus.
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3. Klik Kotak Biru untuk melihat secara detail isi surat seperti contoh dibawah ini.

3. WAKIL REKTOR 1, 2, 3, DAN 4

Setelah Kepala Biro menyatakan surat keluar DITERIMA maka Wakil Rektor akan
menerima notifikasi bahwa ada draf surat keluar pada daftar surat keluar seperti tampilan
berikut:
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Yang akan dilakukan oleh Wakil Rektor adalah:
1. Klik Kotak Biru untuk melihat secara detail isi surat dan mendownload draf surat seperti

contoh dibawah ini.

Setelah mendownload draf surat, Wakil Rektor bisa memperbaiki dan merevisi isi surat
pada file surat (apabila ada yang perlu diperbaiki).

2. Klik Kotak Merah untuk memberikan tindaklanjut : DITERIMA atau DITOLAK. Dari
detail surat keluar, apabila surat dianggap sudah benar dan memenuhi standar surat bisa
diproses selanjutnya dengan klik DITERIMA dan memilih opsi klik DICETAK bahwa
draf surat telah mendapat persetujuan untuk diprint oleh Staf Biro dan selanjutnya
dimintakan paraf dan tandatangan.

Apabila DITOLAK bisa memberikan catatan penting tentang alasan ditolak, sehingga
Kepala Biro dapat mengganti, merevisi draf surat atas arahan (catatan) dari Wakil Rektor.
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3. Klik Kotak Hijau untuk memberikan perbaikan atau koreksi jika diperlukan yaitu
mengurangi, menambah, dan menghapus. Selain itu Wakil Rektor bisa memperbaiki file
draf surat dan diuplod kembali seperti dibawah.

Selanjutnya Kepala Biro akan memperbaiki surat seperti arahan (catatan) dari Wakil
Rektor seperti tampilan dibawah. Kemudian mengupload kembali untuk mendapat arahan
Wakil Rektor. Jika sudah benar maka Wakil Rektor akan menerima dan meminta untuk
dicetak.
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4. STAF BIRO

Setelah Wakil Rektor menyetujui draf surat keluar dan klik DICETAK, maka pada tampilan
di Staf Biro akan terlihat tanda baru (icon warna kuning) bahwa file tersebut siap dicetak,
diparaf, ditandatangani pimpinan, dan dikirim/didistribusikan. terlihat seperti tampilan
berikut:

Staf Biro menjalankan tugasnya yaitu:
1. Mencetak file yang telah mendapat persetujuan dari Wakil Rektor
2. Memintakan paraf Kepala Biro dan Wakil Rektor
3. Memintakan tandatangan kepada Rektor
4. Memberi tanda sah (stempel) pada tandatangan
5. Menscan surat keluar dokumen (format pdf)
6. Mengupload surat pada SIM PERSURATAN
7. Klik ARSIPKAN SURAT seperti berikut:
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Setelah Staf Biro melakukan scan surat (telah ditandatangani dan stempel), selanjutnya Staf
biro mengupload file surat. Kemudian klik ARSIPKAN SURAT, maka proses pengiriman
atau pendistribusian surat kepada semua tujuan dan tembusan (apabila ada) secara otomatis
akan terkirim melalui SIM PERSURATAN atau mendapatkan notifikasi melalui whatsapp.
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