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ABSTRAK

Balai Pengelolaan Air Minum (BPAM) Banjarbakula merupakan UPTD Dinas Pekerjaan Umum dan
Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Selatan yang merupakan Satuan Organisasi Perangkat Daerah (SOPD)
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berlandaskan pada visi dan
misi pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

Surat menyurat merupakan salah satu kegiatan yang penting dalam menunjang operasioanal suatu Instansi.
Pada setiap kegiatan Instansi Pemerintahan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan diperlukan adanya
kegiatan prosedur surat masuk dan surat keluar. Oleh karena itu perlu adanya kegiatan administrasi atau
pengelolaan surat yang tertib dan terorganisir. Sebagai diketahui bahwa surat merupakan salah satu sarana
komunikasi secara tertulis untuk menyampaikan informasi dari pihak (orang, instansi, atau organisasi) kepada
pihak lain (orang, instansi, atau organisasi). Informasi yang ada dalam surat dapat berupa pemberitahuan,
pernyataan, permintaan, laporan, pemikiran, sanggahan, dan sebagainya.

Berdasarkan pengamatan yang dilakukan pada sub bagian Tata Usaha, dalam melaksanakan pengelolaan
surat masuk dan surat keluar masih menggunakan cara konvensional yaitu dicatat pada buku register surat masuk
untuk mencatat surat yang masuk kemudian dibuatkan lembar disposisi untuk diajukan kepada pimpinan sebagai
langkah menindaklajuti maksud dari surat tersebut. Register surat keluar untuk mencatat surat yang keluar untuk
dikirimkan kepada penerima tujuan.

Aplikasi pengelolaan surat dan dokumen Pemerintah ini memiliki fitur-fitur pencatatan surat beserta
dokumen digital dilengkapi dengan pemberitahuan untuk disposisi atasan melalui pesan whatsapp memanfaatkan
API (Application Programming Interface) terintegrasi. Aplikasi dokumen berfungsi sebagai interface
penyimpanan dokumen Pemerintah yang penting dengan mengunggah dalam bentuk file data sehingga keamanan
dapat terjaga dan efisien serta menghemat ruang penyimpanan berkas.
Kata Kunci: dokumen elektronik, pengelolaan surat, surat menyurat

ABSTRACT
The Banjarbakula Drinking Water Management Center (BPAM) is the UPTD of the South Kalimantan Provincial
Public Works and Spatial Planning Service which is the Regional Apparatus Organization Unit (SOPD) of the
South Kalimantan Provincial Government, in carrying out its duties and functions based on the vision and mission
of the South Kalimantan Provincial Government development.
Correspondence is one of the important activities in supporting the operations of an agency. In every activity of
Government Agencies in order to achieve the goals that have been set, it is necessary to have procedures for
incoming and outgoing letters. Therefore, there is a need for orderly and organized administrative activities or
mail management. It is known that a letter is a means of written communication to convey information from a
party (person, agency, or organization) to another party (person, agency, or organization). The information
contained in the letter can be in the form of notices, statements, requests, reports, thoughts, rebuttals, and so on.
Based on observations made in the Administration sub-section, in carrying out the management of incoming and
outgoing letters, they still use the conventional method, which is recorded in the incoming mail register book to
record incoming letters and then a disposition sheet is made to be submitted to the leadership as a step to follow
up on the intent of the letter. Outgoing mail register to record outgoing mail to be sent to the intended recipient.
This Government letter and document management application has features for recording letters and digital
documents equipped with notifications for the disposition of superiors via whatsapp messages using an integrated
API (Application Programming Interface). The document application functions as an interface for storing
important Government documents by uploading in the form of data files so that security can be maintained and
efficiently and saves file storage space.
Keywords: electronic documents, mail management, correspondence

PENDAHULUAN



Badan Pengelola Air Minum Banjarbakula (BPAM) merupakan UPTD Dinas Pekerjaan Umum
dan Penataan Ruang Kalsel yang merupakan Unit Perhimpunan Mekanikal Daerah (SOPD) Pemerintah
Daerah Kalsel, dalam melaksanakan kewajiban dan kapasitasnya tergantung pada visi dan misi
kemajuan Pemerintah Bersama Kalsel. Badan Air Minum Banjarbakula Badan Pengelola (BPAM) juga
mampu memberikan bantuan yang tidak seberapa bagi daerah dalam memberikan persediaan air bersih
yang cukup besar sehingga dapat lebih mengembangkan bantuan pemerintah, pembangunan keuangan
dan membuka pintu kerja yang terbuka. Dengan demikian dapat dipahami suatu Pembentukan (Bebas
dan Mengemudi) Kalsel sesuai dengan visi Kepala Daerah Kalsel.

Surat menyurat merupakan salah satu latihan penting dalam menunjang aktivitas sebuah kantor.
Dalam setiap pergerakan Instansi Pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, penting
untuk memiliki strategi pendekatan dan surat aktif. Oleh karena itu, ada persyaratan untuk latihan
otoritatif yang metodis dan terkoordinasi atau mengirim surat ke dewan. Disadari bahwa surat adalah
suatu cara surat menyurat yang tersusun untuk menyampaikan data dari suatu pihak (perorangan, kantor,
atau perkumpulan) kepada pihak lain (perseorangan, kantor, atau perkumpulan). Data-data yang terdapat
dalam surat tersebut dapat berupa pemberitahuan, artikulasi, tuntutan, laporan, pertimbangan, tanggapan,
dan lain-lain.

Surat merupakan salah satu sarana atau media untuk menyampaikan hasil rekaman berupa hard
copy. Surat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu surat individu khusus dan surat dinas. Surat individu
akan menjadi surat yang ditujukan dimulai dengan satu individu kemudian ke yang berikutnya dan
santai. Sedangkan surat kuasa adalah surat yang ditujukan dari suatu kantor atau organisasi ke kantor
lain dan memang benar, dalam pembuatan surat kuasa biasanya menggunakan kop surat dan
mencantumkan nomor surat, subjek dan biasanya digunakan stempel agar lebih berwibawa. . Sebagian
dari penentu sifat data adalah presisi, idealisme, signifikansi dan kesederhanaan pembuatannya adalah
huruf.

Banyak asosiasi atau organisasi yang tidak fokus pada keberadaan surat di unit kerja. Dalam
persepsi singkat, beberapa surat ditumpuk di dalam ruangan tanpa dimasukkan ke dalam kotak pos.
Surat-surat yang bertumpuk dan tidak teratur akan mengganggu kelancaran kerja perkumpulan atau
pendirian. Selain itu, email yang mendekat dan aktif yang tidak diawasi dengan tepat akan hilang, rusak,
atau bahkan hilang. Surat pengurus adalah kewajiban dan kewajiban organisasi agar individu tidak
terlalu khawatir dengan administrasi surat yang mendekat dan ramah.

Selain berfungsi sebagai alat khusus, surat juga berfungsi sebagai utusan pembuat surat,
menyusun bukti yang mempunyai kekuatan hukum, sumber informasi yang digunakan untuk mengikuti
petunjuk dan pembaruan data terkini dalam latihan sebelumnya, surat sebagai jaminan keamanan,
sebagai perangkat pembatas antara dua pertemuan. pertemuan dan perangkat yang efisien. Mencermati
akibat dari tinjauan pendahuluan terhadap organisasi Pengurus Komunitas Air Minum Banjarbakula
Wilayah Kalimantan Selatan, maka tidak dapat dibedakan dengan pekerjaan otoritatif, salah satu tugas
utama pekerjaan pengaturan adalah administrasi surat-surat pendek dan aktif. Organisasi memiliki
banyak latihan yang dihadapkan dengan berbagai masalah dewan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya
surat lamaran dan surat ramah yang datang dari berbagai organisasi pemerintah, tempat kerja/kantor,
sekolah dan orang yang berbeda.

Mengingat persepsi yang dibuat di subbidang Organisasi, dalam melakukan administrasi surat-
surat mendekati dan aktif, mereka sebenarnya menggunakan strategi tradisional, yang dicatat dalam
buku register surat mendekati untuk mencatat surat-surat mendekati dan kemudian dibuat lembar sikap
untuk diajukan ke prakarsa sebagai tahap untuk memutar kembali harapan surat itu. Daftar surat aktif
untuk mencatat surat aktif yang akan dikirim dari penerima yang direncanakan.

Bersamaan dengan peningkatan cepat inovasi data, korespondensi harus dimungkinkan dengan
lebih efektif dan cepat menggunakan kerangka kerja data berbasis elektronik. Pengiriman arsip



sebaiknya dapat dilakukan melalui surat elektronik, aplikasi media online, misalnya whatsapp dan pesan
dengan tujuan agar administrasi berkas surat dapat lebih menghemat realita.

METODE PENELITIAN
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Metode Studi Pustaka
Metode studi pustaka merupakan metode dengan mempelajari buku, brosur yang ada kaitannya
dengan objek yang akan diteliti. Pada metode ini dapat digunakan untuk mengetahui teori yang
diperlukan dalam melakukan penelitian.

b. Metode Dokumentasi
Metode dokumentasi merupakan metode untuk mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan
dari sumber-sumber penelitian atau masalah yang serupa.

c. Metode Perancangan Perangkat Lunak
Metode pengembangan perangkat lunak yaitu melakukan implementasi dari sistem yang akan
dibangun, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1) Analisis, berisi informasi dari sistem yang akan dirancang dan akan dituangkan dalam
Spesifikasi Kebutuhan Perangkat Lunak.

2) Perancangan Sistem, berisi gambaran dari sistem yang akan dirancang dan akan dituangkan
dalam Deskripsi Perancangan Perangkat Lunak.

3) Pengkodean, proses penulisan program yang digunakan untuk merancang sistem yang
dikembangkan dengan menggunakan bahasa pemrograman yang tepat.

4) Pengujian Perangkat Lunak, yaitu proses pengujian terhadap sistem yang dibuat, apakah
sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan rencana.

ANALISIS DAN PERANCANGAN SISTEM
Analisis Sistem Berjalan Model yang ditawarkan tersebut berupa penyimpanan arsip dan

pengelolaan data surat masuk atau keluar. Semua data tercatat secara elektronik dan tersimpan di
database dan web server, sehingga tidak ada lagi arsip surat atau dokumen yang hilang dan
mengakibatkan hal-hal yang tidak diinginkan

Analisis kebutuhan sistem menggambarkan proses kegiatan yang akan diterapkan dalam sistem
dan menjelaskan kebutuhan yang diperlukan agar sistem dapat berjalan dengan baik serta sesuai dengan
kebutuhan sistem pengarsipan. Adapun kebutuhan fungsionalnya dari bagian Tatausaha adalah:
mengolah data surat masuk, memberikan disposisi surat, mengolah surat keluar, kemudian menghasilkan
beberapa output yang diantaranya, rekapitulasi agenda surat dan arsip surat berupa file scan
dokumen.Gambaran pengembangan model yang diusulkan dalam perancangan pengembangan ini
menggunakan Framework Codeigniter yang berbasiskan Bahasa pemrograman PHP dan Database
MySQL.

Meningkatkan efisiensi dan kinerja bagian Tatausaha dalam pengelolaan surat atau dokumen
pemerintah menjadi hal pokok dalam pengembangan model ini. Penelusuran data yang diperlukan,
pencarian arsip surat atau dokumen dapat dilakukan dengan cepat. Melalui laporan agenda surat dapat
dilihat siapa pengguna dan bagaimana arahan dari kepala Balai terkait surat tersebut.Usulan Hardware
dan Software,Diagram Konteks Dan Data Flow Diagram

Rancangan Basis Data Basis data yang digunakan pada sistem aplikasi ini menggunaka MySQL,
berikut rancangan file data-data Inputan pengarsipan surat di Balai Pengelolaan Air Minum
Banjarbakula.Relasi Antar TabelAgar suatu Aplikasi mudah digunakan, maka diperlukan interface yang
dapat dengan mudah dimengerti oleh user. Untuk menghasilkan interface yang mudah dimengerti dan
dipahami maka diperlukan rancangan antar muka masukan sistem sebelum diimplementasikan dalam
bentuk program.Antarmuka keluaran sistem merupakan interface hasil input data dalam bentuk tabel



yang dilengkapi dengan tombol aksi berupa edit data, disposisi dan hapus data sebagai pelengkap
operasi Create, Read, Update and Delete (CRUD). Interface ini bertujuan agar pengguna lebih mudah
melihat hasil input data.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Langkah-langkah Pembuatan Sistem

Dalam pembuatan sistem aplikasi pengelolaan surat dan arsip Pemerintah pada Balai
Pengelolaan Air Minum Banjarbakula ini diperlukan beberapa tools diantaranya :
1. Framework CodeIgniter, Codeigniter adalah salah satu framework php.
2. Webserver XAMPP
3. Editor PHP menggunakan Codelobster
Langkah pembuatannya adalah sebagai berikut:
1. Menginstal dan mengatur XAMPP sebagai kebutuhan penyimpanan aplikasi dan database mysql.
2. Menginstal codeigniter pada folder htdocs didalam path XAMPP.
3. Membuat database dan tabel-tabelnya menggunakan phpmyadmin.
4. Mengatur configurasi, database dan library pada codeigniter menggunakan Codelobster untuk

kebutuhan CRUD aplikasi surat dan arsip ini.
5. Selanjutnya pembuatan MVC (Moduls, Views dan Controller) pada CodeIgniter.

B. Hasil Tampilan Aplikasi
1. Halaman Login
Pada halaman login tersedia 2 Level User yang bisa login di website ini yaitu Admin sebagai petugas
pengelola aplikasi, kemudian user adalah pengelola surat menyurat di BPAM Banjarbakula, akun
tersebut akan login sesuai username mereka masing-masing. Berikut adalah Halaman Login.

Gambar 4.2 Halaman Login

2. Halaman Utama
Pada halaman ini berisi tampilan awal pada saat Admin login ke web Admin langsung ditujukan

ke halaman beranda. Berikut adalah tampilan halaman utama Admin.



Gambar 4.3 Halaman Utama Admin
3. Halaman Referansi

Pada Halaman Referensi terdapat menu klasifikasi surat sesuai dengan keputusan menteri dalam
negeri republik indonesia Nomor 78 tahun 2012 tentang
tata kearsipan di lingkungan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah. Halaman ini hanya
muncul jika admin menggunakan akses super admin. Adapun tampilan halaman klasifikasi dapat dilihat
pada gambar 4.5.

Gambar 4.4 Halaman Klasifikasi



Gambar 4.5 Halaman Input dan Update Klasifikasi
4. Halaman Setting Instansi

Pada Halaman setting instansi ini berfungsi untuk mengatur nama dan alamat instansi sebagai kop
laporan dan identitas kepala kantor. Adapun gambar halaman setting instansi dapat dilihat pada gambar
dibawah.

Gambar 4.6 Halaman Setting Instansi
5. Halaman Manajemen Pengguna

Pada halaman manajemen pengguna terdapat beberapa informasi akses aplikasi berupa nama
pengguna, hak akses dan indentitas lainnya. Jika nama pengguna sudah terdaftar pada halaman
manajemen pengguna, maka pengguna dapat mengkases aplikasi sesuai hak yang telah diberikan.
Adapun gambar halaman manajemen akses dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Gambar 4.7 Halaman Pengguna

Gambar 4.8 Halaman Input dan Update Pengguna

6. Halaman Surat Masuk
Pada halaman surat masuk ini digunakan untuk penginputan data surat yang diterima dari instansi

lain. Surat masuk biasanya dibuatkan lembar disposisi untuk disampaikan kepada atasan guna
mendapatkan arahan selanjutnya. Halaman surat masuk dapat dilihat pada gambar 4.9 dan juga halaman
disposisi sebagai lanjutan input data surat masuk. Berdasarkan disposisi dari atasan inilah nantinya
tindak lanjut terhadap surat tersebut dilakukan. Biasanya ditujukan langsung kepada kepala seksi atau
bisa juga kepada staf yang biasa mengerjakan seperti isi surat dimaksud.



Gambar 4.9 Halaman Surat Masuk

Gambar 4.10 Halaman Input dan Update Surat Masuk



Gambar 4.11 Halaman Disposisi

Gambar 4.12 Halaman Input dan Update Disposisi
7. Halaman Surat Keluar

Halaman surat keluar dapat dibuka melalui menu catatan surat sub menu surat keluar. Pada
halaman surat keluar ini berfungsi untuk pengagendaan surat yang dikirimkan ke instansi atau pihak lain.
Adapun gambar halaman surat keluar dapat dilihat pada gambar 4.13.



Gambar 4.13 Halaman Surat Keluar

Gambar 4.14 Halaman Input dan Update Surat Keluar
8. Halaman Dokumen

Halaman dokumen berfungsi untuk penyimpanan dokumen dalam bentuk elektronik, bisa berupa
file pdf, msexcel, msword dan images. File-file ini kemudian di rekam dan diunggah kedalam server
sehingga kapanpun dibutuhkan akan dengan sangat mudah ditemukan dan diunduh kembali.



Gambar 4.15 Halaman Dokumen

Gambar 4.16 Halaman Input dan Update Dokumen

9. Halaman Laporan
Admin dapat melihat laporan-laporan dari data yang sudah input oleh petugas pengelola surat dan

dokumen. Semua laporan dapat dicetak dalam bentuk hardcopy maupun dalam bentuk softcopy.

Gambar 4.17 Halaman Laporan Agenda Surat Masuk

Gambar 4.18 Halaman Laporan Agenda Surat Keluar

Gambar 4.19 Halaman Laporan Filter Agenda Surat Masuk

Gambar 4.20 Halaman Laporan Filter Agenda Surat Keluar



Gambar 4.21 Halaman Lembar Disposisi

Gambar 4.22 Halaman Daftar File Dokumen
C. Pengujian

Pengujian perangkat lunak (software testing) merupakan suatu investigasi yang dilakukan untuk
mendapatkan informasi mengenai kualitas dari produk atau layanan yang sedang diuji. Pengujian
perangkat lunak juga memberikan pandangan mengenai perangkat lunak secara obyektif dan independen,
yang bermanfaat dalam operasional bisnis untuk memahami tingkat resiko pada implementasinya.
1. Pengujian Sistem (Blackbox Testing)

Black box testing adalah pengujian yang dilakukan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data
uji dan memeriksa fungsional dari perangkat lunak.



1. Pengujian Halaman Login
Tabel 4.1 Pengujian Halaman Login

No Pengujian Hasil Yang
Diharapkan

Hasil Keterangan

1 Menginputkan
Username,
Password dan klik
tombol login

Masuk ke menu utama Login Berhasil
Website
Memunculkan
Halaman Utama

Hasil Sesuai

2 Menginputkan
Username,
Password yang
salah dan klik
tombol login

Gagal masuk ke menu
utama

Login Gagal,
Website
Memunculkan
Halaman Login
Kembali

Hasil Sesuai

2. Pengujian Data Surat Masuk
Tabel 4.2 Pengujian Data Surat Masuk

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

No Pengujian Hasil Yang
Diharapkan

Hasil Keterangan

1 Menginputkan data
Surat Masuk

Data berhasil
tersimpan kedalam
database dan file
berhasil di uanggah
ke server

Hasil Sesuai

2 Menghapus salah
satu data surat masuk
dengan klik icon
tempat sampah pada
list surat masuk

Data yang dipilih
untuk dihapus akan
terhapus dari list surat
masuk dan database

Hasil Sesuai

3 Mengedit salah satu
data surat masuk
dengan klik tombol
edit yang berbentuk
icon pensil.
Memunculkan input
edit data.

Data yang dipilih
untuk diedit akan
terberubah sesuai dari
form data edit data
dan tersimpan
didatabase.

Hasil Sesuai

4 Mencetak lembar
disposisi dengan klik
tombol icon printer

Halaman lembar
disposisi tampil
sesuai id terpilih

Printer tampil
dengan data
disposisi siap
cetak

Hasil sesuai

5 Mengirim disposisi
kepada penerima
melalui pesan
Whatsapp

Pesan terkirim sesuai
isi disposisi dan
kepada penerima
yang dipilih

Hasil sesuai



3. Pengujian Data Surat Keluar

Tabel 4.3 Pengujian Data Surat Keluar

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.

4. Pengujian Data Dokumen
Tabel 4.4 Pengujian Data Dokumen

No Pengujian Hasil Yang
Diharapkan

Hasil Keterangan

1 Menginputkan data
surat keluar

Data berhasil
tersimpan kedalam
database dan file
berhasil diuanggah
ke server

Hasil Sesuai

2 Menghapus salah
satu data surat keluar
dengan klik icon
tempat sampah pada
list surat keluar

Data yang dipilih
untuk dihapus akan
terhapus dari list
surat keluar dan
database

Hasil Sesuai

3 Mengedit salah satu
data surat keluar
dengan klik tombol
edit yang berbentuk
icon pensil.
Memunculkan input
edit data.

Data yang dipilih
untuk diedit akan
terberubah sesuai
dari form data edit
data dan tersimpan
didatabase.

Hasil Sesuai

No Pengujian Hasil Yang
Diharapkan

Hasil Keterangan

1 Menginputkan data
dokumen

Data berhasil
tersimpan kedalam
database dan file
berhasil diuanggah
ke server

Hasil Sesuai

2 Menghapus salah
satu data dokumen
dengan klik icon
tempat sampah pada
list dokumen

Data yang dipilih
untuk dihapus akan
terhapus dari list
dokumen dan
database

Hasil Sesuai

3 Mengedit salah satu
data dokumen dengan
klik tombol edit yang
berbentuk icon
pensil. Memunculkan
input edit data.

Data yang dipilih
untuk diedit akan
terberubah sesuai
dari form data edit
data dan tersimpan
didatabase.

Hasil Sesuai



PENUTUP
Aplikasi pengelolaan surat dan dokumen pemerintah yang dirancang berbasis website ini berhasil

di ujicoba dengan hasil yang seperti diharapkan yaitu:
1. Pengelolaan surat masuk dan surat keluar dapat berjalan sesuai rancangan, yaitu data surat

masuk dapat tersimpan didalam database, file dokumen surat yang di scan dalam bentuk file
berekstensi pdf dapat tersimpan didalam server.

2. Notifikasi berupa pesan WhatsApp kepada penerima disposisi atasan dapat terkirim sesuai
yang diharapkan.

3. Penyimpanan file dokumen penting seperti dokumen perencanaan, penatausahaan keuangan
dan laporan kinerja serta keuangan dapat diarsipkan secara elektronik dan tersimpan pada
server, sehingga pencarian dapat dilakukan dengan cepat dan mudah.
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