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E –Surat FTI merupakan apliakasi yang digunakan untuk mengirim surat dalam bentuk pdf 

ataupun dalam bentuk gambar. Aplikasi ini memiliki mekanisme kerja layaknya email yang dapat 

digunakan untuk kegiatan surat - menyurat, akan tetapi aplikasi ini memiliki perbedaan dengan 

email yaitu tidak dapat untuk membuat atau menulis surat, melainkan hanya untuk mengirimkan 

surat dalam bentuk file maupun gambar. Aplikasi ini memiliki ruang lingkup hanya pada Fakultas 

Teknologi Industri IST AKPRIND Yogyakarta. 

Instalasi Aplikasi 

Buka Aplikasi Google Play Store dan masukkan kata kunci pencarian “kirim surat fti ista” 

 
 

Regsitrasi 

Setelah diinstal dari google play store buka aplikasi tersebut dan lakukan registrasi terlebih 

dahulu dengan mengeklik tombol “SIGN UP”  

 



Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Surat FTI 

FTI AKPRIND YOGYAKARTA | 2020 

 

 

 

Kemudian isikan data yang diminta pada halaman registrasi yaitu Nama,NIP/NIK, Jurusan, 

Jabatan, No HP, Email, dan Password 
 

 
 

Setelah selesai mengisikan data yang diperlukan selanjutnya klik tombol “REGISTRASI” 

dan tunggu sampai ada email verifikasi masuk. 
 

 
Sesudah diverifikasi via email maka harus menunggu data kita diverifikasi oleh admin 

fakultas terlebih dahulu, yang kemudian kita baru dapat login jika sudah verifikasi lewat 

email dan data telah diverifikasi oleh admin fakultas. 
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Login 

Setelah data diverifikasi oleh fakultas dan sudah verifikasi via email maka selanjutnya 

pengguna dapat melakukan login pada halaman login aplikasi E- Surat menggunakan email 

dan password yang telah dimasukan pada saat registrasi. 

 
 

Lupa Paaword 

Pada halaman Login terdapat fitur Lupa Password yang dapat digunakan jika suatu saat 

pengguna lupa password untuk akun E – Surat. 
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Untuk mendapatkan link reset password , pengguna harus memasukkan email yang telah 

terdaftar pada aplikasi E- Surat yang kemudian akan dikirimkan link reset password ke 

email tersebut. 

 
 

Ganti Foto Profil 

Untuk mengganti tampilan foto profil dapat dilakukan dengan menekan gambar profil 

yang ada pada halaman utama  

 
Kemudian dapat memilih apakah akan mengambil foto menggunakan kamera atau 

mengambil dari galeri foto. Setelah memilih foto maka akan terdapat tulisan “Simpan” 

dibawah tampilan foto untuk menyimpan perubahan tersebut. 
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1. Superadmin 

Superadmin memiliki 5 menu utama yaitu menu Surat Keluar, Diskusi, Lihat User, Surat 

Masuk, dan Kirim Surat. Untuk menu Surat Keluar berisi daftar surat yang keluar dari 

Fakultas , menu Lihat User berisi daftar semua user yang terdaftar pada aplikasi E- Surat, 

dan pada menu Surat Masuk berisi daftar surat yang masuk ke Fakultas. Untuk menu 

Kirim Surat superadmin memiliki hak untuk mengirimkan surat ke semua jurusan dan juga 

ke semua dosen maupun staf. 

 
 
 

1.1.Edit Profil 

Untuk mengubah data pribadi seperi nama, nik, jurusan, atau yang lainya dapat 

melalui menu Edit Profil yang ada pada pojok kanan atas. 
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Setelah menekan menu Edit Profil maka akan diarahkan pada halaman Edit Profil. 

Untuk superadmin pada halaman Edit Profil tidak tersedia edit jurusan karena 

superadmin hanya dari fakultas. 

 
 

1.2.Menu Surat Keluar  

Menu Surat Keluar untuk superadmin berisi surat keluar dari fakultas.  
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Pada halaman Surat Keluar terdapat fitur pencarian surat berdasarkan judul surat.  

 
Terdapat juga fitur untuk menyortir surat berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. 

 
 

Jika salah satu surat diklik maka akan menampilkan secara detail surat tersebut yaitu 

nama file surat, waktu surat keluar, pengirim surat, penerima surat , dan terdapat 

tombol untuk mengunduh surat tersebut dan tombol untuk menghapus surat tersebut. 
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1.3.Menu Diskusi  

Menu Diskusi merupakan menu yang digunakan semua pengguna untuk melakukan 

percakapan yang bersifat grup. 

 
 
Untuk superadmin memiliki menu untuk menghapus semua percakapan dengan 
tombol hapus yang ada pada pojok kanan atas 

 
 

1.4.Menu Lihat User 

Menu Lihat User berisi semua pengguna yang terdaftar pada aplikasi E- Surat. 



Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Surat FTI 

FTI AKPRIND YOGYAKARTA | 2020 

 

 

 
 
Untuk superadmin memiliki menu untuk memverifikasi data pengguna yang diisikan 

pada proses registrasi , menu tersebut berada pada pojok kanan atas yaitu “Verifikasi 

User” 

 
Jika salah satu data user diklik maka akan ditampilkan data user tersebut secara 

detail  
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Superadmin juga dapat mengubah status user tersebut menjadi admin, user maupun 

menjadi superadmin menggunakan tombol berbentuk pensil 

 
Sedangkan jika akan menghapus user menggunakan tombol hapus  
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1.5.Menu Surat Masuk 

Menu Surat Masuk berisi surat yang masuk ke Fakultas dimana jika surat sudah 

dibuka maka akan berwana abu-abu dan jika belum dibuka akan berwarna hitam. 

 
 
Pada halaman Surat Masuk juga terdapat menu pencarian yang berada di pojok kanan 

atas, dengan kata kunci pencarian berdasarkan judul surat. 

Jika salah satu surat diklik maka akan ditampilkan secara detail surat tersebut yaitu 

judul surat, pengirim surat, waktu surat masuk, tampilan surat, dan terdapat tombol 

untuk mengunduh surat maupun tombol untuk menghapus surat tersebut. 
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1.6.Menu Kirim Surat 

Menu Kirim Surat digunakan superadmin untuk mengirimkan surat ke semua jurusan, 

dosen , maupun staf. Untuk membuka menu tersebut menggunakan tombol “MULAI” 

pada halaman utama. 

 
Setelah itu akan dialihkan pada halaman Kirim Surat 
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Pada halaman Kirim Surat akan diminta masukan berupa judul surat, mengunggah 

file surat, dan memilih penerima tersebut. Untuk mengirim surat, superadmin harus 

melakukan secara urut dari memasukkan judul , memilih file , dan memilih penerima. 

Untuk file surat yang dapat dikirim yaitu hanya file pdf dan juga gambar yang akan 

diberikan pilihan pada saat menekan tombol “PILIH FILE” 

 
 

Jika mengirim surat berupa gambar, superadmin harus memberikan file tersebut 

sebelum diunggah untuk menggambarkan isi dari surat tersebut. 

 
Setelah mengupload file surat maka selanjutnya memilih penerima yang akan 

diberikan pilihan apakah akan mengirim ke semua dosen , jurusan, atau mengirim ke 
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staf fakultas. 

 

 
Sebelum menekan tombol “KIRIM” superadmin harus memilih satu persatu penerima 

surat tersebut dengan memberikan tanda centang pada setiap nama penerima. 

 

Setelah memilih penerima maka selanjutnya superadmin harus menekan tombol 

“KIRIM” yang selanjutnya akan diberikan konfirmasi pengiriman , jika diklik 

“YAKIN” maka surat akan dikirimkan ke penerima yang telah dipilih. 
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2. Admin 

Admin memiliki 5 menu utama yaitu menu Surat Keluar, Diskusi, Lihat User, Surat 

Masuk, dan Kirim Surat. Untuk menu Surat Keluar berisi daftar surat yang keluar dari 

Jurusan , menu Lihat User berisi daftar user yang ada pada jurusan, dan pada menu Surat 

Masuk berisi daftar surat yang masuk pada jurusan. Untuk menu Kirim Surat admin 

memiliki hak untuk mengirimkan surat ke semua dosen dalam satu jurusan dan juga ke 

admin jurusan lain dalam lingkup FTI, serta mengirim surat kepada Fakultas. 
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2.1.Edit Profil 

Untuk mengubah data pribadi seperi nama, nik, jurusan, atau yang lainya dapat 

melalui menu Edit Profil yang ada pada pojok kanan atas. 

 
 
 
 
Setelah menekan menu Edit Profil maka akan diarahkan pada halaman Edit Profil.  
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2.2.Menu Surat Keluar  

Menu Surat Keluar untuk admin berisi surat keluar dari jurusan.  

 
Pada halaman Surat Keluar terdapat fitur pencarian surat berdasarkan judul surat.  

 
Terdapat juga fitur untuk menyortir surat berdasarkan tanggal, bulan, dan tahun. 
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Jika salah satu surat diklik maka akan menampilkan secara detail surat tersebut yaitu 

nama file surat, waktu surat keluar, pengirim surat, penerima surat , dan terdapat 

tombol untuk mengunduh surat tersebut dan tombol untuk menghapus surat tersebut. 

 
 

 

 

2.3.Menu Diskusi  

Menu Diskusi merupakan menu yang digunakan semua pengguna untuk melakukan 

percakapan yang bersifat grup. 
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2.4.Menu Lihat User 

Menu Lihat User berisi pengguna yang terdapat pada jurusan. 
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Jika salah satu data user diklik maka akan ditampilkan data user tersebut secara 

detail  

 
2.5.Menu Surat Masuk 

Menu Surat Masuk berisi surat yang masuk ke jurusan dimana jika surat sudah dibuka 

maka akan berwana abu-abu dan jika belum dibuka akan berwarna hitam. 

 
 
Pada halaman Surat Masuk juga terdapat menu pencarian yang berada di pojok kanan 

atas, dengan kata kunci pencarian berdasarkan judul surat. 
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Jika salah satu surat diklik maka akan ditampilkan secara detail surat tersebut yaitu 

judul surat, pengirim surat, waktu surat masuk, tampilan surat, dan terdapat tombol 

untuk mengunduh surat maupun tombol untuk menghapus surat tersebut. 

 

 
 

2.6.Menu Kirim Surat 

Menu Kirim Surat digunakan admin untuk mengirimkan surat ke semua pengguna 

dalam jurusan, dan juga mengirim surat ke admin jurusan lain dalam FTI. Untuk 

membuka menu tersebut menggunakan tombol “MULAI” pada halaman utama. 
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Setelah itu akan dialihkan pada halaman Kirim Surat 

 
Pada halaman Kirim Surat akan diminta masukan berupa judul surat, mengunggah 

file surat, dan memilih penerima tersebut. Untuk mengirim surat, admin harus 

melakukan secara urut dari memasukkan judul , memilih file , dan memilih penerima. 

Untuk file surat yang dapat dikirim yaitu hanya file pdf dan juga gambar yang akan 

diberikan pilihan pada saat menekan tombol “PILIH FILE” 

 
 

Jika mengirim surat berupa gambar, admin harus memberikan file tersebut sebelum 

diunggah untuk menggambarkan isi dari surat tersebut. 
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Setelah mengupload file surat maka selanjutnya memilih penerima yang akan 

diberikan pilihan apakah akan mengirim ke anggota jurusan, admin jurusan lain, atau 

mengirim ke fakultas. 

 

 
Sebelum menekan tombol “KIRIM” admin harus memilih satu persatu penerima surat 

tersebut dengan memberikan tanda centang pada setiap nama penerima. 
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Setelah memilih penerima maka selanjutnya admin harus menekan tombol “KIRIM” 

yang selanjutnya akan diberikan konfirmasi pengiriman , jika diklik “YAKIN” maka 

surat akan dikirimkan ke penerima yang telah dipilih. 

 
 

 

3. User 

User memiliki 2 menu utama yaitu menu Diskusi dan Surat Masuk.  

 

 
 
 

3.1.Edit Profil 

Untuk mengubah data pribadi seperi nama, nik, jurusan, atau yang lainya dapat 

melalui menu Edit Profil yang ada pada pojok kanan atas. 
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Setelah menekan menu Edit Profil maka akan diarahkan pada halaman Edit Profil.  

 
 

 

 

 

3.2.Menu Diskusi  

Menu Diskusi merupakan menu yang digunakan semua pengguna untuk melakukan 

percakapan yang bersifat grup. 



Buku Petunjuk Penggunaan Aplikasi E-Surat FTI 

FTI AKPRIND YOGYAKARTA | 2020 

 

 

 

 
 

3.3.Menu Surat Masuk 

Menu Surat Masuk berisi surat yang masuk dari jurusan maupun dari fakultas dimana 

jika surat sudah dibuka maka akan berwana abu-abu dan jika belum dibuka akan 

berwarna hitam. 
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Pada halaman Surat Masuk terdapat menu pencarian yang berada di pojok kanan atas, 

dengan kata kunci pencarian berdasarkan judul surat. 

 
Jika salah satu surat diklik maka akan ditampilkan secara detail surat tersebut yaitu 

judul surat, pengirim surat, waktu surat masuk, tampilan surat, dan terdapat tombol 

untuk mengunduh surat maupun tombol untuk menghapus surat tersebut. 

 

 
 


