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FITUR UNTUK PETUGAS FRONT 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. 

 

  

http://www.ptspkemenagbanyumas.com/


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 diseHelah 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 : けﾐeﾐi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. Setelah berhasil login, akan 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 
belum selesai diproses atau belum dinyatakan selesai oleh petugas back office. 

 

 

C. Membuat tiket baru 

Tiket baru dibuat apabila ada tamu atau pemohon mengajukan permohonan terhadap suatu 

layanan tertentu. Langkah-langkah untuk membuat tiket : 

1. Klik sub ﾏeﾐu さTiket Baruざ pada modul Tiket 

mailto:hadi.kusumanto@kemenag.go.id


 

2. MuﾐIul halaﾏaﾐ さBuka Tiket Baruざ. Masukkaﾐ informasi pemohon pada form yang 

disediakan meliputi alamat email, nama lengkap dan nomor telepon / HP pemohon, 

keﾏudiaﾐ Heri Ieﾐtaﾐg pada kotak di seHelah tulisaﾐ さKiriﾏ peﾏHeritahuaﾐ ke 
peﾐgguﾐaざ jika iﾐgiﾐ aplikasi ﾏeﾐgiriﾏ ﾐotifikasi ke eﾏail peﾏohoﾐ. Jika pemohon tidak 

memiliki email maka langsung tulis nama saja, maka kolom email akan terisi dengan 

sendirinya. 

Contoh : Bapak Ahmad Muzakki mau mengurus ijin pendirian TPQ AL Munawar dengan 

alamat Desa Tiparkidul Kecamatan Ajibarang. 

 

3. Pilih jeﾐis layaﾐaﾐ pada kotak pilihaﾐ さPilih topik Haﾐtuaﾐざ. 



 

4. Isikan detail perﾏohoﾐaﾐ di Hagiaﾐ さDetail Tiketざ.  

 

5. Periksa semua kelengkapan persyaratan. Lalu beri centang di setiap kotak persyaratan. 



 

6. Klik toﾏHol さBukaざ uﾐtuk ﾏeﾐyiﾏpaﾐ tiket. 

 

7. Tiket berhasil disimpan. 



 

D. Mencetak Bukti Terima Berkas Permohonan 

Setelah proses pembuatan tiket selesai, maka dilanjutkan dengan pencetakan tanda terima 

berkas permohonan. Langkah-langkahnya sebagai berikut : 

1. Klik tanda panah bawah di sebelah icon Printer 

 

2. Pilih さBukti Teriﾏa Berkas Perﾏohoﾐaﾐざ 



 

3. Akan muncul preview cetak Bukti Terima Berkas Permohonan 

 

4. Klik tombol Printer untuk mencetak bukti terima. 



 

 

5. Bukti terima berkas permohonan dicetak melalui printer. 

 

E. 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 43 menunjukkan bahwa ada 43 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. 



 

 

F. Menugaskan Tiket 

Penugasan tiket dilakukan jika kita ingin menugaskan tiket layanan ke petugas yang spesifik 

untuk menyelesaikannya, atau yang bertugas untuk itu. Langkah-langkah untuk menugaskan 

tiket sebagai berikut : 

1. Pilih tiket yang akan ditugaskan.  

 

2. Klik toﾏHol さMeﾐugaskaﾐざ 



 

3. Pilih さAgeﾐざ 

 

4. Muncul kotak Penugasan Tiket 



 

5. Pilih agen yang ditugaskan 

 

6. Klik toﾏHol さMeﾐugaskaﾐざ 



 

7. Tiket berhasil ditugaskan. 

 

G. 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 



 

2. Ketikkaﾐ kata kuﾐIi, Ioﾐtohﾐya けrekoﾏeﾐdasiげ, keﾏudiaﾐ tekaﾐ toﾏHol 
ENTER atau tombol  

 

3.  Tiket yang sesuai dengan kriteria pencarian akan ditampilkan. 



 

 

H. 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 

departemen. 

 

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.  



 

I. 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 pengguna / agen 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. “uH ﾏeﾐu さDitutupざ 

Bagian ini menampilkan tiket yang sudah selesai diproses dan dinyatakan 

selesai oleh petugas backoffice. 

 

J. 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. 



 

 

2. Respon tersimpan 

Menu ini digunakan untuk memberikan respon atau jawaban/tanggapan 

otomatis kepada pengirim tiket/pemohon. 

 

 

 


