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USER MANUAL 
 

APLIKASI  SISTEM  INFORMASI  E-OFFICE 
KABUPATEN  BLORA 

 

Panduan bagi Pengguna Aplikasi E-Office Kabupaten Blora 
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1. Pendahuluan 

Sistem Informasi Manajemen Arsip dan Persuratan Daerah atau E-Office 

merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk mengelola persuratan dan 

pengarsipan agar administrasi pengelolaan surat dapat berjalan dengan baik. 

Aplikasi E-Office Kabupaten Blora dipasang pada server Pemkab Blora, sehingga 

aplikasi dapat diakses oleh komputer/workstation yang terkoneksi dengan jaringan 

intranet Pemkab Blora maupun melalui jaringan internet. 

 

2. Memulai Aplikasi 

Aplikasi E-Office Kabupaten Blora dapat diakses melalui browser seperti Google 

Chrome atau Mozilla Firefox. Pengguna akan dihadapkan pada tampilan dashboard 

publik dari aplikasi E-Office seperti pada gambar 1. 

 

Gambar 1. Halaman login Aplikasi E-Office 

 

Pada halaman login ini, silahkan masukkan username dan password pada form 

tersebut dan klik login atau enter. Apabila login sukses, anda akan dibawa menuju 

halaman dashboard administrator seperti yang terlihat pada gambar 2. 
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Gambar 2. Halaman Dashboard Aplikasi E-Office 

 

3. Kotak Masuk 

Fitur kotak masuk ini berfungsi untuk mengolah surat masuk SKPD yang akan dikelola 

untuk dicatatkan, di disposisi sampai diarsipkan. Berikut ini beberapa menu yang terdapat 

pada fitur Kotak Masuk. 

a. Entri Surat Masuk 

Menu entri surat masuk ini digunakan untuk menginput surat yang masuk ke SKPD. 

Tampilan awal halaman entri surat masuk bisa dilihat seperti pada gambar 3. 
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Gambar 3. Halaman Entri Surat Masuk 

 

Isi semua isian formulir entri surat masuk diatas mulai dari memilih kategori 

pengirim surat, apakah dari SKPD Blora atau Instansi luar Blora/swasta. Berikutnya 

pilih register surat seperti pada gambar 4. 

 

Gambar 4. Tampilan Pilihan Register Surat 

 

Selanjutnya pilih surat ditujukkan kepada Kepala SKPD, Tulis Hal, dan Pilih 

Pengolah. Selesaikan semua isian sampai dengan bagian unggah file dokumen dan 

terakhir klik simpan. 

 

b. Disposisi 

Fitur disposisi ini berfungsi untuk memudahkan pimpinan dalam melakukan 

disposisi dari surat kepada para staff di jajarannya. Tampilan awal halaman disposisi 

bisa dilihat pada gambar 5. 
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Gambar 5. Tampilan Daftar Disposisi 

 

Untuk memulai melakukan disposisi, klik surat yang dipilih akan muncul halaman 

detail dari surat masuk tersebut seperti pada gambar 6. 

 

Gambar 6. Tampilan Halaman Detail Surat Masuk 

 

Selanjutnya untuk melakukan disposisi, klik tombol disposisi dan akan 

muncul form disposisi surat masuk seperti yang terlihat pada gambar 7 dibawah. 
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Gambar 7. Tampilan Form Disposisi Surat Masuk 

 

Isi seluruh isian disposisi surat masuk diatas mulai dari tanggal penyelesaian, tujuan 

disposisi, informasi/intruksi, catatan, kendali, cetak full sampai dengan simpan 

agenda ke google calender. Selanjutnya klik simpan disposisi untuk memproses 

disposisi tersebut. Untuk mencetak disposisi, silahkan klik tombol 

Apabila ada kasalahan dalam memberikan instruksi pada disposisi, klik tombol edit 

disposisi dan akan muncul form edit.  

Setelah proses disposisi selesai ditindaklanjuti, klik tombol akan 

muncul form untuk memberikan catatan dari tindaklanjut disposisi tersebut sekaligus 

mengakhiri disposisi seperti terlihat pada gambar 8. 

 

Gambar 8. Tampilan Form Tutup Disposisi 

Proses perjalanan disposisi dari surat masuk diatas bisa dilihat seperti pada gambar 9 

dibawah ini. 
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Gambar 9. Tampilan Histori Disposisi 

c. Disposisi Kabupaten 

Fitur disposisi kabupaten ini berisi daftar surat masuk dari seluruh SKPD di 

kabupaten Blora. Untuk menampilkan surat masuk dari SKPD tertentu, pilih filter 

SKPD/Instansi dibagian atas. Tampilannya bisa dilihat pada gambar 10. 

 

Gambar 10. Tampilan Daftar Disposisi Seluruh SKPD 

 

Untuk melihat detail surat masuk, klik surat masuk yang dipilih. Setelah diklik, akan 

menuju halaman detail surat masuk seperti pada gambar 11. 
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Gambar 11. Tampilan Detail Surat Masuk 

d. Disposisi SKPD 

Fitur ini berisi daftar disposisi di akun SKPD yang digunakan. Tampilannya bisa 

dilihat pada gambar 12. 

 

Gambar 12. Tampilan Daftar Disposisi di SKPD 

 

Untuk melihat detail disposisi surat masuk tersebut, klik salah satu surat dan akan muncul 

tampilan detailnya seperti pada gambar 13. 
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Gambar 13. Tampilan Daftar Disposisi di SKPD 

 

e. Surat Masuk Tercatat 

Fitur ini digunakan untuk mencetak kartu disposisi dan kartu kendali dari daftar surat 

masuk yang sudah diproses. Tampilannya bisa dilihat pada gambar 14. 

 

 Gambar 14. Tampilan Daftar Surat Tercatat 

Untuk mencetak kartu disposisi maupun kartu kendali klik tombol  dan akan 

muncul tampilannya seperti pada gambar 15. 
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Gambar 15. Tampilan Cetak Disposisi 

 

Untuk memulai proses mencetak, klik tombol  . Selanjutnya untuk 

cetak kartu kendali prosesnya sama dengan mencetak kartu kendali. 

 

4. Kotak Keluar 

Fitur kotak keluar ini berfungsi untuk mencatat dan mendokumentasikan surat yang 

dibuat SKPD untuk dikirimkan kepada instansi luar.  Sebelum mengentri surat keluar, 

terlebih dahulu daftarkan nomor surat seperti langkah dibawah ini. 

a. Daftar Nomor Surat 

Untuk memulai menginput surat keluar, daftarkan dulu nomor surat. Tampilan awal 

daftar nomor surat seperti pada gambar 16. 

 

Gambar 16. Daftar Nomor Surat Keluar 

 

Untuk menambah nomor baru, klik tombol dan akan muncul form 

tambah nomor surat keluar seperti pada gambar 17. 
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Gambar 17. Form Tambah Nomor Surat Keluar 

 

Isi form tersebut dengan Pilih keterangan dan isi perihal dari surat keluar yang akan 

dikirim. Isian yang lain akan otomatis terisi setelah keterangan dipilih. Terakhir klik 

simpan untuk menambah nomor. 

 

b. Entri Surat Keluar 

Bagian ini berfungsi untuk menginput atau mendata surat keluar. Tampilan awalnya 

bisa dilihat pada gambar 18. 

 

Gambar 18. Form Pendataan Surat Keluar 

 

Pilih jenis register surat dan isi semua form sampai upload dokumen. Terakhir, klik 

tombol save and finish untuk menyelesaikan proses input surat keluar. 
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c. Surat Keluar Tercatat 

Fitur ini berisi daftar surat keluar yang berhasil di input pada proses sebelumnya. 

Tampilannya pengendali surat keluar seperti pada gambar 19. 

 

Gambar 19. Daftar Surat Keluar 

 

5. Kotak Arsip 

a. Daftar Arsip Aktif 

Fitur ini berfungsi untuk menampung arsip semua jenis surat baik surat masuk 

maupun surat keluar. Daftar surat yang ditampilkan merupakan surat - surat yang 

masih aktif dalam masa 2 tahun dari awal pengarsipan. Tampilan daftar arsip aktif 

seperti pada gambar 20. 

 

Gambar 20. Daftar Arsip Aktif 

 

Dari daftar arsip diatas bisa kita kelola dengan cara klik tombol dan 

akan muncul form pengaturan arsip seperti pada gambar 21. 
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Gambar 21. Form Pengaturan Arsip 

 

Lengkapi isian form tersebut mulai dari pilihan lokasi arsip, klasifikasi keamanan, 

hak akes, pertimbangan arsip, masa aktif arsip dan keterangan arsip. Untuk masa 

aktif arsip, diisi dengan angka dalam satuan tahun. Langkah terakhir adalah klik 

tombol simpan arsip atau close apabila tidak jadi menyimpan. 

 

b. Daftar Arsip Aktif SKPD 

Bagian ini merupakan fitur untuk menampilkan daftar arsip aktif untuk SKPD sesuai 

dengan akun SKPD yang digunakan untuk mengelola aplikasi. Tampilan seperti pada 

fitur - fitur sebelumnya atau bisa dilihat pada gambar 22. 

 

Gambar 22. Daftar Arsip Aktif SKPD 
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c. Daftar Arsip Inaktif 

Bagian ini menjadi fitur untuk menampilkan daftar arsip yang sudah tidak aktif atau 

masa aktifnya sudah habis. Masa aktif dihitung ketika mengelola arsip diawal yang 

disetup dengan satuan tahun. Setingan masa aktif arsip tersebut dapat dilihat seperti 

gambar 23. 

 

Gambar 23. Setting Masa Aktif Arsip 

 

d. Daftar Arsip Media Baru 

Bagian ini digunakan untuk mengunggah lampiran yang berupa file, foto, video 

maupun rekaman suara. Tampilan awal daftar arsip media baru bisa dilihat pada 

gambar 24.  

 

Gambar 24. Daftar Arsip Media Baru 

 

Untuk menambah file atau mengunggah media, klik tombol dan 

akan muncul form input media baru seperti pada gambar 25. 

 

Gambar 25. Form Input Media Baru 

 

Pilih jenis medianya dan tulis caption. Berikutnya unggah dengan klik tombol upload 

atau drag file yang akan diupload. Selanjutnya klik tombol Simpan. 
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6. Agenda 

Agenda Kegiatan 

Fitur ini digunakan untuk menjadwalkan agenda kegiatan user pengguna aplikasi E-

Office. Agenda yang sudah terjadwal akan terintegrasi dengan google calender agar 

pengguna mendapatkan notifikasi melalui smartphone android yang digunakan. Tampilan 

awal agenda kegiatan bisa dilihat pada gambar 26. 

 

Gambar 26. Daftar Agenda Kegiatan 

 

Untuk menginput agenda kegiatan, isi form diatas tabel tersebut mulai dari jenis kegiatan, 

tanggal kegiatan, s/d tanggal, lokasi, acara dan catatanan. Terakhir klik tombol simpan 

untuk menyelesaikan proses input agenda kegiatan. 
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7. Laporan 

Laporan Surat 

Fitur ini merupakan bagian untuk menampilkan laporan - laporan hasil pengolahan surat 

dan pengarsipannya. Tampilan awalnya bisa dilihat pada gambar 27. 

 

Gambar 27. Laporan 

 

8. Master Data 

Merupakan modul untuk mengelola data dasar yang digunakan untuk mengelola aplikasi 

E-Office ini. Beberapa master data yang disiapkan antara lain: 

a. Master Data Bidang 

b. Master Data Instansi 

c. Master Data Instruksi 

d. Master Data Kategori File 

e. Master Data Kegiatan 

f. Master Data Lokasi 

g. Master Data Nomor Surat 

h. Master Data Sifat Surat 

i. Master Data Staff 
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9. Update Ver 2.0 

Fitur ataupun menu hasil pengembangan pada aplikasi E-Office  ini antara lain : 

a. Tampilan Dashboard 

Tampilan dashboard aplikasi lebih informatif dengan penambahan dan pengaturan 

layout resume informasi dari aplikasi. Tampilannya bisa dilihat pada gambar 28. 

 

 

Gambar 28. Dashboard Aplikasi E-Office 

 

b. Menu Kotak Arsip Depo 

Fitur ini digunakan untuk menampung arsip depo. Tampilannya bisa dilihat pada 

gambar 29. 
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Gambar 29. Tampilan Menu Kotak Arsip Depo 

 

Untuk menambah arsip baru pada kotak arsip depo, caranya klik Kotak Arsip Depo 

 Daftar Arsip Inaktif  Tambah Arsip Baru. Akan muncul formulir input arsip 

yang tampilannya bisa dilihat seperti pada gambar 30. 

 

Gambar 30. Formulir Entri Arsip 

 

Isikan seluruh isian formulir diatas dan klik tombol simpan arsip. Arsip yang telah 

diinput tadi akan masuk ke dalam tabel daftar arsip inaktif. 
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c. Fitur Sync Instansi 

Bagian fitur ini digunakan untuk mensinkronisasi data instansi dan pegawai atau user 

dari aplikasi sistem informasi manajemen kepegawaian ke aplikasi E-Office. Dengan 

fungsi sync ini, perubahan data kepegawaian (misal pindah/promosi) akan mudah 

dilakukan sinkronisasi data. Untuk masuk ke bagian ini, caranya klik Administrator 

 Sync Instansi. Akan muncul daftar instansi dan tombol sinkronisasi data seperti 

pada gambar 31. 

 

Gambar 31. Fitur Sinkronisasi Data Instansi 

Untuk memulai proses sinskronisasi data, pilih instansi yang akan diproses dan klik 

tombol Sync Data pada bagian kanan. Data akan otomatis diproses dari aplikasi 

simpeg. 

 

d. Realtime Notifikasi 

Fitur ini merupakan penambahan fungsi notifikasi surat yang bersifat realtime atau 

saat itu juga. Jadi apabila ada proses input surat masuk dilakukan, otomatis saat 

diproses itu akan muncul notifikasi surat masuk pada aplikasi user penerima. 

Tampilannya bisa dilihat pada gambar 32. 

 

Gambar 32. Fitur Notifikasi Surat Masuk 


