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Pendahuluan 
 

Aplikasi android pelayanan surat mandiri berbasis sistem, sesuai dengan nama tersebut 

aplikasi ini merupakan portal yang dapat diakses masyarakat untuk melakukan pengajuan 

surat secara mandiri. Dimana aplikasi tersebut sudah terintegrasi pada setiap kelurahan yang 

menggunakan sistem E-Suket. Tujuan dibuatnya aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat 

untuk mengurus surat pada masing-masing kelurahan serta masyarakat juga dapat melacak 

proses pengajuan surat melalui aplikasi ini.  

Aplikasi android pelayanan surat mandiri berbasis sistem sudah terintegrasi dengan database 

kependudukan yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Pada aplikasi ini 

terdapat beberapa pelayanan yaitu, pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu, Surat 

Keterangan Catatan Kriminal, Surat Keterangan Belum Menikah, dan Surat Keterangan yang 

terintegrasi dengan kelurahan. Selain itu terdapat pelayanan Surat Kematian, Surat Kelahiran, 

Pembuatan / Penggantian KTP, dan Pembuatan KIA yang terintegrasi dengan sistem Sakti 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. 

Agar aplikasi ini dapat dioperasikan dengan optimal, maka selanjutnya akan dijelaskan secara 

singkat alur dari sistem dan cara pengoperasian aplikasi pelayanan surat mandiri berbasis 

sistem. 
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Deskripsi Sistem 

Otentikasi Pengguna / User Authentification 

 

Sistem otentikasi user terintegrasi dengan database yang dimiliki oleh Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil. Dengan parameter yang digunakan adalah nomor induk kependudukan (NIK) dan 

nomor kartu keluarga (KK) dari pengguna. Dengan asumsi bahwa pengguna yang harus mengetahui 

nomor kartu keluarga terlebih dahulu agar dapat mengakses aplikasi ini. setelah itu dilakukan verifikasi 

apakah nomor induk kependudukan dan nomor keluarga tersebut terdaftar, bila NIK atau No KK 

terdaftar maka penguna dapat mengakses aplikasi pelayanan begitu juga sebaliknya. Hal ini dilakukan 

untuk membatasi akses aplikasi hanya dapat dipergunakan kusus oleh penduduk kota kediri. 

Pengajuan Surat 

 

NIK Pengguna 
No KK Pengguna 

Mulai 

Verifikasi terintegrasi 
dengan database 
dispendukcapil 

Terdaftar 

Stop 

Tidak 

Aplikasi Pelayanan Surat 
Mandiri Berbasis Sistem 

ya 

Aplikasi Pelayanan Surat 

Mandiri Berbasis Sistem 

Mulai 

Pilihan 
Surat 

Kelurahan 
Sistem E-Suket 

Dispenduk Capil 

Sistem Sakti 

Notifikasi 

Nomor Antrian & 

Form Pengurusan 
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Pengajuan surat yang dilayani menggunakan aplikasi ini, terintegrasi dengan dua penyedia sistem 

yaitu E-Suket dan Sistem Sakti Dispendukcapil. Dimana terdapat beberapa jenis surat yang tersedia 

dari masing-masing sistem yaitu surat keterangan, skck, surat tidak mampu, dan surat keterangan 

belum menikah yang terintegrasi dengan sistem E-Suket kelurahan lalu surat kelahiran, surat 

kematian, pengurusan ktp, dan pengurusan KIA yang terintegrasi dengan sistem sakti. Dari masing 

masing integrasi sistem dibutuhkan parameter input yang berbeda dan output sistem yang berbeda, 

dari sistem E-suket kelurahan pengguna akan mendapatkan notifikasi dari kelurahan secara langsung 

apabila surat sudah selesai dibuat. Lalu pada sistem Sakti pengguna akan diarahkan langsung menuju 

website sakti dengan aplikasi ini, lalu pengguna akan mendapatkan nomor antrian serta form yang di 

sediakan diwebsite sistem sakti dispendukcapil. 

Pelacakan Poses Pengajuan Surat 

  

Pengajuan surat yang terintegrasi dengan layanan sistem e-suket dapat diterima langsung oleh 

kelurahan terkait. Dimana surat yang dapat diurus adalah, surat keterangan, surat tidak mampu, surat 

belum menikah, dan surat catatan kriminal. Dengan aplikasi ini pengguna cukup mengunggah berkas 

persyaratan lalu berkas langsung dapat diterima oleh kelurahan. Setelah itu dilakukan validasi oleh 

pihak kelurahan,  terkait dengan kelengkapan persyaratan, penggunaan, dan jenis surat tersebut. Bila 

surat serta kelengkapan sudah sesuai maka, surat dapat dicetak dan diproses. Pada bab selanjutnya 

akan dijelaskan fitur dari aplikasi pelayanan surat mandiri berbasis sistem serta cara penggunaannya. 

  

Jenis surat & isi 
surat 

Sistem E-suket 
Kelurahan 

validasi 
Pengajuan 

Dicetak dan 
Diproses 

Lolos 

Selesai 

Pengajuan Tidak Sesuai 

Tidak 
Lolos Persyaratan Kurang 
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Fitur Dan Cara Pengggunaan Aplikasi 

Penjelasan Fitur 
Terdapat 3 fitur utama dalam aplikasi pelayanan surat mandari berbasis sistem yaitu  

Login Menu Pengajuan Surat Menu 
  

 
Pada fitur login terdapat dua form yaitu form Nik dan nomor kartu keluarga lalu tombol login, dimana 

nik atau nomor kk tersebut langsung terintegrasi dengan database dispendukcapil kot kediri. Lalu 

apabila pengguna sukses dan bisa masuk kedalam aplikasi pengguna diminta memasukan nomor 

telepon. Setelah itu pengguna dapat masuk kedalam menu pengajuan surat dimana terdapat 8 pilihan 

menu surat yang terdiri 4 surat yang terintgrasi sistem e-suket kelurahan dan 4 surat yang terintegrasi 

sistem sakti dispedukcapil. Yang ketiga adalah menu profil pada menu profil terdapat tiga tombol yaitu 

profil, history pengajuan surat dan menu logout. Cara penggunaan masing-masing fitur akan 

dijelaskan pada bab penggunaan fitur. 

Cara Penggunaan Aplikasi 

Login Aplikasi 

Pada proses Tersebut dilakukan pengecekan apakah nik dan no. kartu keluarga terdapat di database 

Dispendukcapil, bila nik dan no. kartu keluarga valid akan muncul form permintaan nomor telepon 

yang bisa dihubungi seperti berikut ini 

Masukan NIK 

Masukan No. Kartu Keluraga 

Klik Tombol Login 
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Pengajuan Surat 

 

Pilih jenis surat yang akan diajukan hingga muncul tampilan form seperti berikut ini  

 

 

No. Handphone yang bisa dihubungi 

Nama pengguna  

Menu surat yang terintegrasi 

pada kelurahan dengan Sistem E-

suket 

Menu surat yang terintegrasi 

pada dispendukcapil dengan 

Sistem Sakti 
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Pada surat keterangan catatan kepolisian, surat keterangan, dan surat keterangan belum menikah 

mempunyai form yang sama dan cara penggunaan yang sama yang di ilustrasikan seperti berikut 

 

Namun pada surat keterangan tidak mampu, cara pengisian berbeda dengan surat lainya pengguna 

memilih jenis surat keterangan tidak mampu terlebih dahulu lalu akan ditampilkan tampilan formnya. 

Terdapat dua jenis surat tidak mampu, yang dibedakan berdasarkan peruntukannya yaitu surat tidak 

mampu individu dan sekolah 

 

Untuk SKTM individu maka akan tampil form seperti dibawah ini, lalu anda diharuskan memilih jenis 

peruntukan SKTM individu yang disesuaikan dengan tujuan anda 

 

Isikan keperluan / tujuan pembuatan surat 

Klik pada tombol individu 

untuk pengajuan SKTM 

individu 

Klik pada tombol sekolah untuk 

pengajuan SKTM permohonan 

keringanan pendidikan 

Isikan tujuan pembuatan SKTM 

Klik Jenis SKTM 

lalu muncul 

tampilan 

Pilih peruntukan SKTM 

yang anda buat 
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Untuk SKTM sekolah maka akan muncul form seperti berikut ini, lalu anda diminta memasukan NIK 

anak/cucu/saudara yang anda usulkan untuk surat SKTM. 

 

Setelah form diisi maka pengguna harus mengunggah foto dokumen pendukung surat pengantar dari 

RT lalu melampirkan seluruh dokumen disaat mengambil surat keterangan di kelurahan, berikut 

adalah cara mengunggah gambar dokumen pendukung 

 

Setelah seluruh langkah selesai dan gambar dokumen diupload lalu klik ajukan surat 

 

Masukan NIK anak atau yang dimohonkan 

Klik tombol cari 

Klik hubungan maka muncul 

dialog seperti beritkut 

Pilih hubungan dengan pemohon 

Isi nama sekolah 

Isi kelas atau semester 

termohon 

Isi alamat sekolah 

Isi tujuan permohonan surat 

Klik tombol dengan gambar kamera 

Lalu muncul dialog 

seperti berikut 

Klik untuk mengunggah 

langsung gambar dari 

kamera 

Klik untuk mengunggah 

langsung gambar dari kamera 

Klik ajukan surat maka surat akan 

langsung diterima oleh kelurahan 
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Pelacakan Pengajuan Surat 
Untuk melacak pengajuan surat pengguna dapat langsung melihat pada fitur profil dan memilih 

history pengajuan surat. Sehingga muncul tampilan surat yang sudah diajukan berikut statusnya 

 

Bila status diklik maka akan muncul tampilan seperti berikut ini 

 

 

  

Klik history pengajuan 

surat untuk menampilkan 

tampilan berikut 

Status diterima 

Status ditolak 

Status proses berjalan 
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Melihat Identitas Pengguna 
Untuk melihat identitas pengguna, pada menu profil pengguna dapat memilih menu profil. Setelah itu 

akan ditampilkan profil pengguna yang berisi identitas pengguna 

 

Form edit nomor handphone 


