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FITUR UNTUK PETUGAS BACK OFFICE 

A. Beranda 

Akses http://www.ptspkemenagbanyumas.com. Halaman Beranda adalah halaman awal 

yang akan muncul saat mengakses aplikasi pertama kali. Halaman ini juga bisa digunakan 

oleh pengguna tamu yang akan mengecek status tiket atau membuka tiket permohonan 

baru. 
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B. Login dan ﾏeﾐu さTiketざ 

1. Klik さMasukざ pada bagian kanan atas. 

 

2. Klik さMasuk di siﾐiざ di seHelah kaliﾏat さ“aya Ageﾐざ 

 

3. Ketik ﾐaﾏa peﾐgguﾐa daﾐ kata saﾐdi. Coﾐtoh ﾐaﾏa peﾐgguﾐa : けaliげ kata saﾐdi : けヱヲンヴヵヶげ. 
Lalu klik toﾏHol さMasukざ. 



 

Jika lupa identitas login Anda, silakan hubungi admin di hadi.kusumanto@kemenag.go.id 

atau Whatsapp 0856-4770-7275. 

4. “etelah Herhasil logiﾐ, akaﾐ ditaﾏpilkaﾐ ﾏeﾐu さTiketざ. Bagiaﾐ tiket akaﾐ ﾏeﾐaﾏpilkaﾐ 
daftar tiket perﾏohoﾐaﾐ layaﾐaﾐ deﾐgaﾐ status さopeﾐざ, yaitu tiket perﾏohoﾐaﾐ yaﾐg 
baru masuk atau belum selesai diproses atau belum dinyatakan selesai oleh petugas back 

office. 

 

Gambar di atas adalah contoh tiket permohonan yang baru masuk pada seksi PD 

Pontren. 
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C. Memproses Tiket 

Petugas back office yang login, hanya bisa melihat tiket permohonan layanan yang 

diasosiasikan dengan Seksi atau Unit kerjanya, dia tidak bisa melihat tiket pada seksi / unit 

kerja lainnya. Hanya petugas front office saja atau pengguna dengan hak akses tertentu saja 

yang bisa melihat keseluruhan tiket. Tiket yang baru masuk bisa diproses oleh petugas back 

office, diantaranya sebagai berikut :  

1. Membaca tiket permohonan 

Petugas back office perlu mempelajari dahulu permohonan sebelum memprosesnya. 

Untuk membaca tiket, ada dua cara yaitu dengan preview dan dengan membaca secara 

utuh. Cara pertama yaitu preview, dengan cara menyorot nomor tiket dan diamkan 

sesaat posisi kursor mouse sampai muncul preview tiket. 

 

 

 

Cara kedua yaitu deﾐgaﾐ ﾏeﾐgklik tulisaﾐ pada koloﾏ さ“uHjekざ. 



 

Maka akan ditampilkan detail tiket : 

 

 



 

2. Mengirim jawaban  

Setelah membaca tiket permohonan, petugas back office kadang perlu untuk 

memberikan jawaban sebagai informasi kepada pemohon bahwa permohonannya sudah 

diterima oleh petugas back office. Untuk membuat jawaban, scroll halaman detail tiket 

ke Hagiaﾐ Hawah, yaitu Hagiaﾐ さkiriﾏ jawaHaﾐざ. 

 

Ketikkaﾐ jawaHaﾐ pada kotak さBalasaﾐざ, daﾐ klik toﾏHol さKiriﾏ JawaHaﾐざ uﾐtuk 
mengirim jawaban. 

Selain mengetikkan jawaban secara langsung, ada cara lain untuk mengirim jawaban 

yaitu dengan memanfaatkan fitur Jawaban Otomatis. Caranya adalah klik pada kotak 

さPilih seHuah Halasaﾐ yaﾐg direkaﾏざ. 



 

Contohnya kita akan memberi jawaban otomatis bahwa permohonan sudah diterima 

oleh seksi, ﾏaka kita pilih さDiproses oleh departeﾏeﾐざ pada kotak pilihaﾐ di atas. Maka 
jawaban akan muncul dengan sendirinya sesuai dengan kata-kata yang sudah disimpan 

sebelumnya. 

 

Gambar di atas adalah contoh jawaban otomatis sehingga menghemat waktu penulisan 

oleh petugas Back Office. 

 

3. Mengubah status tiket 

Status tiket yang baru masuk adalah Open atau terbuka, maksudnya permohonan 

tersebut masih dalam proses penyelesaian dan belum dinyatakan selesai. Apabila 

permohonan sudah selesai diproses, maka perlu untuk mengubah status tiket menjadi 



さClosedざ atau tertutup, maksudnya permohonan sudah diproses dan dinyatakan selesai. 

Uﾐtuk ﾏeﾐguHah status tiket, klik pada kotak さ“tatus Tiketざ daﾐ pilih さDitutupざ uﾐtuk 
memberi tanda bahwa pekerjaan sudah dinyatakan selesai dan tiket ditutup. 

 

Maka detail tiket akan berubah seperti berikut : 

 

Jadi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai lupa untuk mengubah status menjadi 

Ditutup apabila sudah selesai memproses suatu tiket permohonan. Tiket yang sudah 

ditutup akan pindah ke bagian Tiket Ditutup, Tiket Buka kembali kosong. 



 

Gambar berikut adalah daftar tiket dengan status Ditutup atau sudah dinyatakan selesai. 

 

4. Menambahkan catatan internal  

Catatan internal adalah pesan yang dipertukarkan atau hanya bisa dibaca oleh sesama 

petugas back office, dan tidak bisa dibaca oleh pemohon. Maksud catatan internal 

adalah semacam pengingat atau pesan yang sifatnya kedinasan dan tidak perlu diketahui 

oleh pemohon. 

Untuk menambahkan catatan internal caranya hampir sama dengan さMengirim 

Jawabanざ pada poiﾐ ﾐoﾏor ヲ, haﾐya peﾐulisaﾐﾐya di taH  さMeﾐaﾏHahkaﾐ Iatataﾐ 
iﾐterﾐalざ. 



 

Beri judul catatan pada bagian atas, kemudian catatan rinci pada kotak di bawahnya, klik 

toﾏHol さKiriﾏ Catataﾐざ uﾐtuk ﾏeﾐyiﾏpaﾐ. 
5. Menugaskan tiket 

Penugasan tiket dilakukan jika kita ingin menugaskan tiket layanan ke petugas back 

office lain, atau yang bertugas untuk itu. Langkah-langkah untuk menugaskan tiket 

sebagai berikut : 

Pilih satu atau lebih tiket yang akan ditugaskan dengan cara memberi centang pada 

kotak di sebelah nomor tiket: 

 

Keﾏudiaﾐ Klik toﾏHol さMeﾐugaskaﾐざ 



 

  Pilih さAgeﾐざ: 

 

Muncul kotak Penugasan Tiket : 



 

 

Pilih petugas back office yang ditugaskan: 

 

Klik tombol さMeﾐugaskaﾐざ: 



 

Tiket berhasil ditugaskan: 

 

6. Klaim / Menugaskan tiket ke diri sendiri 

Klaim adalah proses mengambil tiket untuk diproses oleh Anda sendiri. Kondisi ini terjadi 

jika Anda memang petugas yang berwenang untuk memproses permohonan tersebut, 

atau apabila saat itu tidak ada lagi petugas back office lain yang siap memproses, dalam 

hal ini Anda mengambil alih tugas itu. Langkah-langkah untuk klaim tiket hampir sama 

deﾐgaﾐ poiﾐ ヵ ﾏeﾐugaskaﾐ tiket, Hedaﾐya yaitu kita pilih さKlaiﾏ Tiketざ. 



 

MuﾐIul koﾐfirﾏasi, klik toﾏHol さYa, klaiﾏ tiketざ uﾐtuk ﾏelaﾐjutkaﾐ. 

 

Klaim tiket berhasil : 

 

 

  



D. Menghapus Tiket 

Kadang kita ingin menghapus tiket yang sudah dibuat, atau karena pertimbangan tertentu 

butuh untuk menghapus tiket tertentu. Untuk menghapus tiket langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut : 

1. Klik suH ﾏeﾐu さBukaざ pada ﾏeﾐu さTiketざ. Angka 14 menunjukkan bahwa ada 14 tiket 

deﾐgaﾐ status さOpeﾐざ atau Heluﾏ selesai diproses. 

 

2. Akan tampil daftar tiket. Pilih tiket yang akan dihapus. Anda bisa memilih lebih dari satu 

tiket. Uﾐtuk ﾏeﾏilih tiket, Heri Ieﾐtaﾐg pada kotak di seHelah koloﾏ さNoﾏorざ. 
 

 

 

  



3. Klik tombol hapus untuk menghapus tiket 

 

4. MuﾐIul kotak koﾐfirﾏasi, klik toﾏHol さHapusざ uﾐtuk ﾏelaﾐjutkaﾐ. 

 

 

E. Mencari Tiket 

Fasilitas pencarian tiket digunakan untuk memudahkan mencari tiket 

berdasarkan kata kunci tertentu, contoh : kita ingin menampilkan seluruh tiket 

layanan rekomendasi, maka kita bisa melukan pencarian dengan kata kunci 

さrekoﾏeﾐdasiざ daﾐ hasil peﾐIariaﾐ akaﾐ ditaﾏpilkaﾐ sesuai deﾐgaﾐ kriteria 

yang kita masukkan. Berikut langkah-langkah mencari tiket : 

  



1. Klik menu tiket, tempatkan kursor pada kotak Pencarian 

 

2. Ketikkan kata kunci, contohnya ingin mencari tiket permohonan dengan 

pemohon ibu Jumiyem, maka ketikkan けjumiyemげ, keﾏudiaﾐ tekaﾐ toﾏHol 
ENTER atau tombol  

 

  



3. Tiket yang sesuai dengan kriteria pencarian akan ditampilkan. 

 

 

F. Menu Dashboard 

Dashboard adalah bagian aplikasi yang menampilkan informasi yang mudah 

dibaca. Informasi atau laporan bisa ditampilkan sesuai pilihan rentang waktu 

yang ditentukan. Adapun fitur – fitur yang terdapat pada dashboard :  

1. Aktivitas tiket, yaitu informasi dalam bentuk grafik tentang jumlah tiket 

dalam berbagai jenis meliputi tiket yang dibuat, yang ditutup, yang 

ditugaskan, dan yang sudah kadaluarsa.  

 
  



2. Statistik, yaitu informasi dalam bentuk tabel berkaitan jumlah tiket per 

seksi/unit kerja. 

 

3. Direktori Agen, menampilkan daftar petugas front office, back office, kepala 

seksi, dsb . 

 

  



4. Profile saya, menampilkan profil lengkap dari pengguna aktif. Pada bagian 

ini, pengguna bisa merubah kata sandinya.  

 

G. Menu Tiket (Lanjutan) 

1. “uH ﾏeﾐu さTiket “ayaざ 

Bagian ini menampilkan tiket kepunyaan dari pengguna sendiri, yaitu tiket 

hasil penugasan dari petugas / pengguna lain. Disini tiket akan muncul 

ketika pengguna mengirimkan tiket ke dirinya sendiri atau mendapat 

kiriman dari pengguna lain.  

 

2. “uH ﾏeﾐu さJatuh teﾏpoざ 

Bagian ini menampilkan tiket yang gagal atau tidak terselesaikan karena 

melebihi batasan waktu penyelesaian. 



 

3. Sub menu さDitutupざ 

Bagian ini menampilkan tiket yang sudah selesai diproses dan dinyatakan 

selesai oleh petugas backoffice. 

 

H. Menu Basis Pengetahuan 

Bagian ini menampilkan pusat informasi berkaitan dengan daftar informasi 

yang sering ditanyakan oleh tamu/pengunjung dan juga tempat penyimpanan 

jawaban / respon tersimpan yang dipakai saat komunikasi dengan pemohon 

layanan. 



 

1. FAQs (Pertanyaan yang sering diajukan) 

Bagian ini digunakan untuk menampilkan daftar pertanyaan yang sering 

diajukan. Daftar pertanyaan dikelompokkan ke dalam beberapa kategori. 

Contoh: layanan PTSP ada 34 daftar pertanyaan. 

 

 



 

 

 

Pengguna juga bisa mencetak melalui tombol Cetak. 



 

FAQ akan ditampilkan pada halaman utama website : 

 

Tidak semua petugas backoffice/frontoffice bisa menambahkan FAQ hanya 

pengguna tertentu saja yang bisa menambahkan FAQ. 

Sebelum menambahkan FAQ, perlu dibuat kategori terlebih dahulu. 



 

Untuk menambahkan kategori, klik Tambah Kategori Baru : 

 

Pilih jeﾐis kategori : fitur, uﾏuﾏ, atau khusus. Pilih さFiturざ jika ingin 

menampilkan FAQ di halaman depan website. Kemudian tuliskan nama 

kategori (jangan terlalu panjang), dan isikan deskripsi kategori. Simpan 

deﾐgaﾐ klik toﾏHol さTaﾏHahざ. 

 



Selesai, kategori Layanan Bimas Islam berhasil ditambahkan : 

 

Perhatikan, jumlah FAQ masih 0 karena belum ditambahkan FAQ. 

Untuk menambahkan FAQ, klik menu Basis Pengetahuan dan kemudian klik 

Sub Menu FAQs. KLik ke kategori yang akan ditambahkan FAQ-nya. 

 

Contoh kita akan menambahkan FAQ pada kategori Layanan Bimas Islam, 

maka klik toﾏHol さTaﾏHah FAQ Haruざ : 

 



Pilih jenis / tipe listing yaitu Umum (terbitkan), isi judul pertanyaan, dan 

tuliskan jawaban di kotak bawahnya. Simpan dengan menekan tombol 

さTaﾏHah FAQざ. 

 

FAQ berhasil ditambahkan dan muncul di halaman depan website. Untuk 

ﾏeﾐguHah FAQ Hisa ﾏelalui toﾏHol さ“uﾐtiﾐg FAQざ. 

 

Anda bisa menambahkan file lampiran pada FAQ melalui menu Lampiran : 



 

Pilih file laﾏpiraﾐ deﾐgaﾐ ﾏeﾐgklik tulisaﾐ さatau cari di komputer/media 

penyimpan さ : 

 

Tunggu sampai file selesai teruplod dan simpan dengan mengklik tombol 

さ“iﾏpaﾐ PeruHahaﾐざ. 

http://www.ptspkemenagbanyumas.com/scp/faq.php?id=36&a=edit
http://www.ptspkemenagbanyumas.com/scp/faq.php?id=36&a=edit


 

File lampiran berhasil ditambahkan : 

 

Tampilan di halaman depan : 



 

 

 

2. Respon tersimpan 

Menu ini digunakan untuk memberikan respon atau jawaban/tanggapan 

otomatis kepada pengirim tiket/pemohon. 

 

Untuk menambah Respon Tersimpan, klik tombol Tambah Respon Baru : 



 

Muncul form Tambah Respon Tersimpan Baru : 

 

Pilih seksi/unit kerja, beri judul dan isikan jawaban pada kotak respon 

tersiﾏpaﾐ. Akhiri deﾐgaﾐ klik toﾏHol さTaﾏHah ‘espoﾐざ. 

I. Menu Preferensi 

Menu preferensi digunakan untuk mengatur pilihan tampilan / kustomisasi 

aplikasi. Disini pengguna bisa menentukan Kecepatan Refresh Otomatis untuk 

mengatur seberapa cepat tiket baru bisa ditampilkan secara otomatis tanpa perlu 

refresh halaman manual. 



 

 


