
 

 

 

 

PANDUAN SINGKAT 
SISTEM INTRANET 

BAPPENAS 
(SIB) 

V.1.2 
 

 

 

 

 

 

PUSAT DATA DAN INFORMASI PERENCANAAN 
PEMBANGUNAN 

BAPPENAS 

JULI 2007

 1 



 

PANDUAN SINGKAT PENGGUNAAN SISTEM INTRANET 
BAPPENAS 

DAFTAR ISI 

A. TUJUAN SIB ...............................................................................................................................3 

B. LOGIN. ......................................................................................................................................3 

C. TAMPILAN LAYAR DEPAN SIB ................................................................................................4 

D. MENGUBAH PASSWORD........................................................................................................5 

E. MENGUBAH BAHASA..............................................................................................................6 

F. CALENDAR...............................................................................................................................6 

G. PENDELEGASIAN CALENDAR................................................................................................8 

H. NASKAH DINAS......................................................................................................................12 

I. ALUR NASKAH DINAS............................................................................................................14 

J. SURAT MANUAL (Khusus untuk Tata Usaha atau Sekretaris). ........................................15 

K. SURAT MASUK, DISPOSISI, atau MEMORANDUM yang masuk ke dalam Inbox.........27 

L. TIMER.......................................................................................................................................38 

M. AUTO RECEIVER.....................................................................................................................40 

N. FITUR “Telah Dilaksanakan” ( ) ......................................................................................44 

O. TRACKING SUATU PEKERJAAN ............................................................................................45 

P. PEMBUATAN MEMO DRAFT .................................................................................................47 

Q. PENCETAKAN (PRINTOUT)....................................................................................................58 

R. PENOMORAN SURAT. ...........................................................................................................60 

S. SISTEM INTRANET BAPPENAS, VERSI MOBILE......................................................................64 

 

 2 



A. TUJUAN SIB 

1. Efektivitas dan efisiensi. 
a. Dari segi waktu. 
b. Dari segi biaya. 

2. Mengetahui siapa berbuat apa. 
a. Penilaian kinerja perorangan. 
b. Penilaian kinerja institusi/unit kerja. 

3. Sistem pengarsipan atau filing Naskah Dinas yang bisa diintegrasikan ke dalam 
suatu database. 

4. Memperlancar suatu kegiatan koordinasi yang telah diSOP-kan. 
5. Ubiquitous Office/U-Office (existing or being everywhere at the same time). Bisa 

diakses melalui internet: Laptop, PDA atau Smartphone. 

B. LOGIN. 

Alamat Sistem Intranet Bappenas (SIB) adalah: http://sib.bappenas.go.id. 
Tampilan login SIB adalah seperti pada gambar berikut: 

 
Gambar 1. Tampilan Login SIB 

 
 
 

Pengguna/User untuk masuk SIB harus login dengan menggunakan username 
yang sama dengan username email. Sedangkan untuk password awal tidak 
sama dengan password email. Password akan diberitahu pada waktu 
sosialiasasi SIB. 
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Password awal yang diberitahu pada saat sosialisasi SIB tersebut, nantinya 
dapat diubah sesuai dengan keinginan pengguna/users. 

C. TAMPILAN LAYAR DEPAN SIB 

Gambar 2. Tampilan Layar Depan SIB 

 

TAB 

1 2

3 4 5

76

 
Layar Depan/Frontpage SIB terlihat seperti pada gambar di atas dan secara 
default terdiri dari 7 channels : 

1. Ucapan Selamat Datang. 
2. Calendar. 
3. Data Personal, yaitu Nama dan Jabatan. 
4. Inbox dari Naskah Dinas. 
5. Jadwal Kegiatan Harian, yang bisa diubah menjadi Mingguan, Bulanan 

atau Tahunan. 
6. Customization 
7. Webmail yang berfungsi sama dengan email di e-Office Bappenas. 
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Di samping 7 channels tersebut, ada juga 7 TAB, yaitu: FRONTPAGE, Folder, 
Calendar, Webmail, Naskah Dinas, Data Personal, IntegrasiApp. 

1. FRONTPAGE/Layar Depan, adalah tampilan awal seperti terlihat pada 
gambar di atas. 

2. Folder, adalah tempat penyimpanan file-file baik untuk file pribadi, My 
Files; file unit kerja,  Organization Files; ataupun file-file yang dishared oleh 
pengguna lain, Shared Files. 

3. Calendar, adalah jadwal kerja atau kegiatan yang bisa dilihat secara 
harian, mingguan, bulanan, maupun tahunan. Pengguna bisa (1) 
menambah atau memasukkan, (2) menghapus, ataupun (3) mengedit 
jadwal kegiatannya. 

4. Webmail, adalah fasilitas dari ebDesk yang fungsinya hampir sama 
dengan fasilitas email dari e-Office Bappenas yang biasa digunakan. 

5. Naskah Dinas, adalah kegiatan persuratan atau administrasi harian 
Bappenas. Kegiatan tersebut antara lain, pengiriman atau penerimaan 
suatu Disposisi atau Lembar Edaran, Memorandum, Surat Masuk (yang 
diisi oleh Tata Usaha/Sekretaris), dll. 

6. Data Personal, data utama pengguna SIB, yang terdiri dari Nama, NIP, 
Unit Kerja dan email. 

7. Integrasi App, adalah jendela masuk ke aplikasi e-Office Bappenas. 
 
Fitur/Feature lain dari SIB adalah: [MyDesk/Meja Kerja], 
[Personalization/Personalisasi], dan [Sign out] yang terletak di sudut kanan atas. 

1. [MyDesk/Meja Kerja] adalah fitur untuk bekerja bagi pengguna, yaitu 
seperti yang terlihat pada gambar 2 di atas. 

2. [Personalization/Personalisasi] adalah fitur untuk mengubah Profil 
Pengguna, seperti User Properties, Mengubah Password, Mengubah 
Tampilan atau Display, dll. 

D. MENGUBAH PASSWORD. 

1. Klik “Personalization atau Personalisasi” di kanan atas. 
2. Di Tab “Profile atau Profil”, klik “Accounts”. 
3. Pada “Password atau Kata Sandi”, ketik password lama yang akan 

diubah. 
4. Pada “New Password atau Kata Sandi Baru”, ketik password baru yang 

diinginkan, dan 
5. Pada “Confirm Password atau Ulangi Kata Sandi”, ketik kembali password 

baru tsb. 
6. Klik “Apply atau Terapkan”.  Di bagian bawah akan ada kata “Password 

successfully changed“ sebagai tanda password telah diubah. 
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E. MENGUBAH BAHASA.  

SIB menggunakan 2 bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan English. Secara default 
bahasa yang dipakai adalah Bahasa Indonesia. Untuk mengubah ke English, 
maka langkah yang dilakukan adalah  

1. Klik “Personalization atau Personalisasi” 
2. Di Tab “Profile atau Profil” dan “Personal,” bahasa dapat diubah pada 

pilihan “Bahasa atau Language” yaitu Indonesia atau Western Europe 
and United States. 
 

Dalam Panduan Singkat SIB ini adalah 2 TAB di halaman “MyDesk” atau “Meja 
Kerja” yang akan ditelusuri lebih lanjut, yaitu TAB “Calendar” dan TAB “Naskah 
Dinas”. 

F. CALENDAR. 

Gambar 3. Calendar 
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Tampilan Calendar pada TAB “VIEW EVENT” seperti pada Gambar 3 di atas. Di 
samping kiri adalah “CALENDAR BOX” dan sebelah kanan adalah “CONTENTS.” 
Tampilan “CONTENTS” pada gambar 3 di atas adalah tampilan “MONTHLY” 
atau “BULANAN”. Tampilan dapat diganti ke “HARIAN” atau “DAILY”, 
“MINGGUAN” atau “WEEKLY”, atau bahkan “TAHUNAN” atau “YEARLY” dengan 
mengklik TAB yang sesuai. 

• Tanda  (Tambah Kegiatan atau Add Event) adalah tanda untuk 
memasukkan kegiatan baru. 

• Tanda  (Hapus atau Delete) adalah tanda menghapus kegiatan. 
• Untuk mengedit kegiatan yang telah ada, cursor di arahkan ke 

kegiatan yang akan diedit, dan diklik kemudian diedit. 
 

Pada Calendar ada 2 TAB, yaitu . Tampilan “VIEW EVENT” 
seperti terlihat pada Gambar 3 di atas. Sedangkan Tampilan “OPTIONS” dapat 
dilihat pada Gambar 4 di bawah. 

 
Gambar 4. OPTIONS pada CALENDAR untuk Preferensi Umum 

 
 
Pada Preferensi umum atau General preferences, pengguna dapat mengubah 
penampilan default dari Calendar. Dalam contoh gambar, default viewnya 
adalah Bulanan, dengan interval waktu harian 1 jam. Jam yang tersedia untuk 
harian adalah dari jam 8.00 pagi sampai dengan jam 20.00 malam. Defaulti 
untuk jam harian ini adalah dari jam 0.00 malam sampai dengan jam 24.00 
malam. 
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G. PENDELEGASIAN CALENDAR 

Gambar 5. OPTIONS pada CALENDAR untuk Delegasi/Delegation 

 
 
Salah satu fitur yang sangat menarik dari CALENDAR ini adalah pengguna 
dapat mendelegasikan calendarnya kepada orang lain, untuk hanya sekedar 
dibaca, atau bahkan dapat mengubah atau memasukkan kegiatan baru. Hal 
ini sangat berguna bagi pimpinan unit kerja. Menteri, Pejabat Eselon 1 dan 2 
dapat memberikan delegasi kepada Tata Usaha atau Sekretaris dengan “Role” 
yaitu “Write,” yaitu hak untuk menulis, menghapus atau mengedit jadwal 
kegiatan pimpinan. Sedangkan bawahan dari pimpinan unit kerja dapat diberi 
hak atau role untuk hanya “Read”, yaitu hanya membaca. 

 
Tata cara pendelegasian tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Klik  untuk mencari pengguna yang akan diberikan hak untuk 
Calendar. 

2. Aplikasi akan memberikan popup untuk User list seperti gambar di bawah. 
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Gambar 6. Tampilan User List/Daftar User 

 
 

3. Pengguna dapat mengklik Abjad yang terletak di sebelah kiri untuk 
mencari username. Untuk abjad A ada 6 halaman. 

4. Apabila pengguna telah memilih username yang diinginkan, klik 
 atau  yang terdapat di bagian bawah, untuk 

memasukkan username tersebut ke kotak User List yang akan diberi 
delegasi seperti terlihat pada Gambar 7 di bawah. 
 

Gambar 7. Kotak Daftar Pengguna untuk Delegasi 
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5. Setelah itu klik  atau  pada kotak User list, maka 
nama username tersebut tampil pada daftar yang diberi delegasi. Pada 
Gambar 8 di bawah tampil di posisi paling bawah. 
 

Gambar 8. Daftar Pengguna Delegasi 

 
 

6. Role/Hak default adalah “Read.” Pemberi delegasi bisa mengubah 

menjadi “Update” atau “Write.” Tanda  adalah untuk mengukuhkan 
pilihan yang diambil. Bila pemberi delegasi mau mengubah hak 
pengguna delegasi dari “Read” ke “Write,” maka si pemberi delegasi 

harus mengklik tanda . Sedangkan untuk menghapus pengguna 

delegasi, harus diklik . 
 

7. Tampilan Calendar pemberi delegasi atau pimpinan unit kerja dapat 
dilihat pada Calendar pengguna delegasi. Seperti pada Gambar 9, yaitu 
mengklik pilihan pada Delegasi. 
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Gambar 9. Cara Menampilkan Calendar Pimpinan Unit Kerja pada Calendar 
Pengguna Delegasi 

 
 

8. Pengguna Delegasi yang mempunyai hak “Write,” biasanya Tata Usaha 
atau Sekretaris, apabila ingin menambahkan jadwal acara baru harus 

mengklik . Tampilan berikut yang muncul adalah seperti pada 
Gambar 10 di bawah ini. 
 
Gambar 10. Tampilan Penambahan Kegiatan Baru Pada Calendar 
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H. NASKAH DINAS 

Gambar 11. Tampilan Default Naskah Dinas (Inbox) 

 

1

B 
2A
3

4

 
Secara umum Naskah Dinas dapat dibagi atas 2 bagian utama yaitu Bagian A, 
yaitu bagian tentang Inbox, Sent, dan Compose; dan Bagian B, yaitu Rincian 
dari Bagian A. 
Bagian A, terdiri dari Subbagian 1, yaitu: 

1. “Directory” yang berisikan “Draft,” yaitu tempat penyimpanan draft 
seperti Draft Memo; 

2. “Inbox” yang merupakan gabungan Inbox untuk Disposisi, Memorandum, 
Surat Masuk dll;  
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3. “Sent” yang merupakan gabungan Disposisi, Memorandum, Surat Masuk 
dll yang telah dikirim; dan  

4. “Arsip” yang berisikan surat yang telah disimpan atau disave. 
 

Untuk Subbagian 2 pada “Jenis Surat” atau naskah dinas berisikan “INBOX,” 
surat yang masuk ke dalam masing-masing kategori, yaitu Disposisi, 
Memorandum, Surat Edaran, Surat Keputusan, External Letter, dan Surat Masuk. 

 
Subbagian 3 berisikan “SENT,” surat yang telah dikirim oleh pengguna untuk 
masing-masing kategori seperti di atas. 

 
Subbagian 4 berisikan “COMPOSE,” yang fitur yang digunakan untuk membuat 
Disposisi baru, Memorandum baru dst. 

 
BAGIAN B pada Gambar 11 memperlihatkan semua jenis persuratan atau 
naskah dinas yang masuk (INBOX), baik berupa Surat Masuk, Memorandum, 
maupun Disposisi. Pada rincian “Inbox” ini, kolom-kolomnya terdiri dari: 

1. “Jenis” surat adalah naskah dinas yang bisa berupa Surat Masuk, Disposisi, 
ataupun Memorandum; 

2. “ Ref” yang berarti Referensi yaitu Referensi dari naskah dinas yang 
masuk. Apabila pada suatu naskah dinas ada tanda , berarti naskah 
dinas tersebut mempunyai referensi sebelumnya;  

3. “Rep ” yang berarti Reply yaitu bagaimana tindak lanjut dari naskah 
dinas tersebut. Apabila ada tanda , berarti naskah dinas tersebut 
sudah ditindaklanjuti; 

4. Perihal; 
5. Tanggal Kirim;  
6. Pengirim; dan 
7. Kolom sebelah kiri “Jenis” surat ada kolom yang berisikan , yaitu tanda 

bahwa suatu pekerjaan itu telah selesai dilaksanakan. Apabila kursor 
diletakkan pada tanda tersebut akan muncul siapa saja yang telah telah 
menyelesaikan pekerjaan tersebut. Seperti contoh: 

 
Berarti bahan tentang Perpres No. 78 Tahun 2007 dengan Surat Masuk no. 
780 telah diterima oleh Perpustakaan tanggal 24 Juli 2007 jam 15.10. 
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I. ALUR NASKAH DINAS 

Alur Naskah Dinas dalam suatu unit kerja adalah sebagai berikut: 

 
 

Alur Naskah Dinas – Disposisi, Memorandum dll – masuk ke dalam suatu unit 
kerja bisa secara digital maupun secara manual.  

• Kalau secara digital, Disposisi dan Memorandum yang masuk langsung 
diterima oleh yang dituju. Dalam hal ini adalah pimpinan unit kerja. 
Selanjutnya pimpinan unit kerja bisa mendisposisikan surat digital tersebut 
ke bawahannya atau membuat memo balasan. (Catatan: Definisi 
Disposisi adalah Lembar Edaran yang diberikan kepada bawahan si 
pemberi disposisi. Sedangkan Memorandum adalah Surat yang ditujukan 
kepada seseorang yang mempunyai level yang sama atau atasan 
pembuat memorandum). 

• Kalau secara manual, surat tersebut harus discan lebih dahulu oleh Tata 
Usaha kemudian surat yang telah discan tersebut diberikan ke pimpinan 
unit kerja dengan fasilitas “Surat Masuk.” Setelah itu prosesnya sama 
seperti surat digital. 

• Setiap disposisi atau memorandum yang dikirim oleh pimpinan unit kerja, 
secara otomatis Tata Usaha atau Sekretaris menerimanya. Fitur ini sangat 
penting dan difasilitas dengan fitur “Auto Receiver” yang akan 
diterangkan nanti bagaimana menggunakannya. 
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J. SURAT MANUAL (Khusus untuk Tata Usaha atau Sekretaris). 

 
Kalau ada naskah dinas yang masuk berupa hard copy, berarti Tata Usaha 
harus menscan naskah dinas tersebut. (Catatan: scanner untuk penunjang 
kegiatan SIB ini akan dibagi untuk setiap unit kerja eselon 1 dan 2). Tata cara 
scanner tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Tata Cara Scanning. 
a. Scanner yang dibagikan untuk masing-masing UKE 1 dan 2 adalah HP 

Scanjet 4370 seperti gambar berikut: 

 
 
b. Setelah software scanner diinstal, aktifkan scanner tersebut, dan untuk 

melakukan scanning lakukan hal sebagai berikut: 
i. Letakkan naskah dinas (hardcopy) pada tempat scanning sesuai 

dengan ketentuan berlaku 
ii. Kemudian klik tombol “Scan Document.” 
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c. Pengurangan ukuran dokumen yang akan discan. 
i. Pilih jenis dokumen yang akan discan. 
ii. Ubah default resolusi dari 300 ppi menjadi 100 ppi dengan 

mengklik tombol “Scan Document Settings.” 
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d. Penurunan resolusi scanning. 
i. Pilih resolusi dengan mengarahkan kursor ke angka 100. 
ii. Tekan tombol “OK.” 
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e. Tipe file, penamaan file, pembuatan monthly sub-folder. 
i. Pilih “File Type” sebagai “GIF image (*.gif). 
ii. Beri nama file dengan cara Unit Kerja Pengirim-Nomor Referensi- 

pada pilihan “Base File Name.” 
iii. Jangan lupa mentick pilihan “Sub Monthly Sub-Folder.” 
iv. Tekan tombol “OK.” 
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f. Melakukan scanning. 
i. Scanner akan menscan naskah dinas/dokumen yang diletakkan 

pada perangkat scanner. Pada monitor akan tampak seperti 
tampilan di bawah. Pada saat itu, scanner hanya menscan 
dokumen, tetapi belum mengexecute menjadi sebuah file. 

ii. Untuk mengexecute menjadi sebuah file, tekan tombol “Accept”. 
iii. Setelah itu aplikasi scanning akan mengcreate sebuah file 

softcopy. 
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g. Scanning lebih dari satu halaman. 
i. Setelah selesai menscan satu halaman, scanner akan 

menanyakan apakah masih ada dokumen lanjutannya. 
ii. Bila ada, ganti dokumen yang terdapat pada mesin scanner 

dengan dokumen lanjutan, kemudian klik tombol “Yes” untuk 
melanjutkan scanning. Bila tidak ada, tekan tombol “OK”. 
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h. Penyimpanan file scanning. 
i. Aplikasi scanning akan menyimpan file tersebut pada folder My 

Documents/My Scans dan subfolder yang secara otomatis akan 
dicreate oleh aplikasi berdasarkan bulan pada saat scanning 
dilakukan. 

ii. File-file ini yang nantinya dilampirkan untuk keperluan administrasi 
digital Naskah Dinas Surat Masuk. 
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2. Tata Cara Pengisian SURAT MASUK 
a. SURAT MASUK secara default tertuju ke pimpinan unit kerja. 

 
 

b. Surat Masuk terdiri dari 4 bagian utama, seperti terlihat pada Gambar 
13. 

i. Bagian 1 adalah catatan yang menyangkut ketatausahaan. 
ii. Bagian 2 adalah catatan mengenai surat yang akan discan. 
iii. Bagian 3 adalah tujuan dari Surat Masuk 
iv. Bagian 4 adalah lampiran softcopy dan hardcopy, ringkasan surat 

dan agenda untuk dimasukkan ke dalam Calendar. 
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Gambar 13. Tampilan Surat Masuk 

 

1 
2 

4 3 
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c. Khusus mengenai Bagian 1 dan 2, cara pengisiannya yaitu: 
 

 
i. Nomor Agenda: terisi secara otomatis. 
ii. Nomor Referensi: Nomor Acuan Surat Masuk (Bisa nomor memo 

atau nomor disposisi). Dalam contoh No. 1110/MK?03/07 adalah 
nomor agenda Meneg PPN. 

iii. Tanggal Terima: adalah tanggal surat masuk tersebut diterima 
oleh unit kerja yang bersangkutan. 

iv. Sifat Surat: ada 3 yaitu Biasa, Sangat Segere, dan Rahasia. 
v. Dari: asal surat. 
vi. Kepada: tujuan surat. 
vii. Nomor Surat: nomor surat dari asal surat (contoh dari Sekkab). 
viii. Tanggal Surat: tanggal surat dari asal surat. (contoh tanggal surat 

Sekkab). 
ix. Perihal: masalah yang dikemukakan. 

 
d. Apabila Bagian 1 dan 2 telah diisi, Bagian 3 secara default  tertuju ke 

pimpinan unit kerja. Tata Usaha bisa mentick nama selain dari 
pimpinan unit kerja apabila surat tersebut memang ditujukan pada 
selain pimpinan unit kerja. 
 

e. Bagian 4 adalah mengattach atau melampirkan softcopy dari hasil 
scanning. File yang dilampirkan bisa lebih dari satu dengan menekan 
tombol . Apabila ada hardcopy, maka nama atau judul dari 
hardcopy tersebut bisa diketik dalam isian hardcopy. Kemudian 
menulis ringkasan surat. Dan terakhir memasukkan jadwal agenda. 
(Catatan: khusus untuk jadwal agenda, pimpinan unit kerja akan 
dapat memasukkan jadwal agenda tersebut ke dalam Calendarnya). 
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f. Setelah semua diisi baru tekan tombol  atau kirim. 
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K. SURAT MASUK, DISPOSISI, atau MEMORANDUM yang masuk ke 
dalam Inbox. 

Apabila ada Surat Masuk, Disposisi atau Memorandum baru, maka pada Inbox 
akan terlihat Surat Masuk, Disposisi atau Memorandum yang bercetak tebal 
atau bold. Ini berarti bahwa naskah dinas tersebut belum pernah dibaca.  
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Apabila suatu naskah dinas dibuka, seperti contoh adalah Surat Masuk, dapat 
dilihat pada Gambar 14 di bawah ini. 

Gambar 14. Tampilan Surat Masuk 
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1. Surat Masuk di atas diisi oleh Tata Usaha dan telah terkirim ke pimpinan 
unit kerja.  

2. Surat Masuk tersebut bernomor agenda 768, tanggal diterima 20 Juli 2007, 
dengan sifat surat biasa. Dari Warta Ekonomi ditujukan ke Kapusdatin, 
Tanggal Surat 20 Juli 2007 dengan Perihal Pengumuman Tahap II Warta 
Ekonomi e-Government Award 2007. 

3. Surat Masuk mempunyai Lampiran yang telah discan oleh Tata Usaha 
dengan nama 1. Warta ekonomi-07-07.gif (Catatan: Tata cara scanning 
dan penamaan file ada pada bagian Surat Manual khusus untuk Tata 
Usaha). Apabila surat masuk mempunyai hardcopy seperti buku, maka 
Tata Usaha akan menuliskan judul buku tersebut, dan judul buku tersebut 
akan muncul di bawah lampiran Softcopy dengan judul Hardcopy. 

4. Surat Masuk tersebut juga mempunyai agenda. 
5. Tindak lanjut dari Surat Masuk ini adalah: 

a. Karena Surat Masuk tersebut mempunyai agenda, maka klik dulu 

 atau tambah kegiatan di sebelah kanan atas yang akan 
secara otomatis menambah agenda kegiatan tersebut ke dalam 
Calendar. 

b. Selanjut adalah klik   atau lanjutkan. Maka akan timbul 

reminder seperti  . Ini berarti SIB mengingatkan 
pengguna apakah agenda kegiatan tersebut sudah dimasukkan ke 
dalam Calendar. 

c. PENTING!!!! Setiap ada naskah dinas yang masuk, untuk 
menindaklanjuti atau merespon naskah dinas tersebut, HARUS 

mengklik  atau  . Hal ini sangat penting karena 
dengan mengklik continue atau lanjutkan berarti pengguna telah: 
i. Meneruskan semua informasi penting dari naskah dinas yang masuk 

tersebut seperti Nomor Agenda, Tanggal Diterima, Tujuan Surat, 
Asal Surat, Perihal dan lain-lain termasuk juga Lampiran kepada 
tindak lanjut atau response dari naskah dinas tersebut, apakah 
dalam bentuk Disposisi atau Memorandum. 

ii. Membuat link antara naskah dinas yang masuk dengan tindak 
lanjut naskah dinas tersebut berupa Nomor Referensi sehingga 
perjalanan naskah dinas tersebut bisa dilacak atau traceable. 

 29 



Pimpinan unit kerja dapat melacak disposisi yang diberikan ke 
bawahannya. 

d. Dengan mengklik  atau  , maka akan ada 
tampilan seperti Gambar 15 di bawah. 
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Gambar 15. Tampilan RESPONSE (Tindak Lanjut) terhadap Naskah 
Dinas Yang Masuk 

 
 

e. Pengguna harus mengklik salah satu pilihan dari RESPONSE, bukan 
pilihan yang terletak di sebelah kiri seperti pilihan di INBOX, SENT atau 
COMPOSE. 

f. Apabila responsenya adalah Disposisi maka setelah mengklik Disposisi, 
maka akan ada tampilan seperti di bawah ini. (Reminder: pilihan 
Disposisi adalah apabila tindak lanjut dari naskah dinas yang masuk 
perlu ditindaklanjuti oleh BAWAHAN si pemberi Disposisi). 
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Gambar 16. Tampilan DISPOSISI 
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Seperti terlihat pada Gambar 16 di atas, semua informasi dari naskah 
dinas yang masuk yaitu SURAT MASUK diteruskan, karena mengklik 
continue atau lanjutkan. 

g. Pengguna tinggal mengtick siapa saja yang diberi disposisi atau 
lembar edaran, kemudian bentuk tugasnya pada bagian tengah, dan 
bisa menambahkan Catatan/Arahan tambahan di bagian bawah. 
Kemudian tinggal klik “Send” atau “Kirim” di bagian paling bawah 
Disposisi tersebut. 

h. Apabila responsenya adalah Memorandum maka setelah mengklik 
Memorandum, maka akan ada tampilan seperti di bawah ini. 
(Reminder: pilihan Memorandum adalah apabila tindak lanjut naskah 
dinas yang masuk ditindaklanjuti dengan memberikan response 
kepada ATASAN atau LEVEL SAMA). 
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Gambar 17. Tampilan MEMORANDUM (Normal) 
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Seperti terlihat pada Gambar 17 di atas, informasi penting dari naskah 
dinas yang masuk yaitu SURAT MASUK diteruskan seperti Perihal, No. 
Referensi, dan Softcopy, karena mengklik continue atau lanjutkan. 

i. Untuk mengisi “Kepada Yth.”, pengguna mengklik , yaitu daftar 

penerima. Apabila  diklik, maka akan ada tampilan pada Gambar 
18. 

Gambar 18. Tampilan Daftar Penerima. 
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Secara default, tampilan Daftar Penerima akan menampilkan unit 
kerja dimana pengguna bekerja. Apabila pengguna mau mengubah 

Daftar Penerima, tinggal mengklik pilihan di sehingga akan 
ada tampilan seperti pada Gambar 19 di bawah, dan klik Unit kerja 
yang diinginkan dan kemudian klik . Tampilan Daftar 
Penerima akan berubah ke unit kerja yang diinginkan. 
 

Gambar 19. Tampilan Pilihan dari Daftar Penerima. 
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j. Secara default juga, tampilan Daftar Penerima akan ditampilkan 
dalam kategori “Jabatan.” Pengguna bisa mengubah tampilan 
default “Jabatan” menjadi “User,” “Eselon,” atau “Unit Kerja,” yaitu 

mengklik salah satu dari: di bagian 
atas Daftar Penerima. Apabila telah ada pilihan, maka pengguna 
tinggal mengklik  di bagian bawah dan untuk menutupnya 
bisa klik atau . 

k. Tampilan Memorandum apabila telah diisi “Kepada Yth.” dan 
“Tembusan” (bila perlu) akan terlihat seperti Gambar 20 di bawah ini. 
Pada isian “Kepada Yth.” dan “Tembusan” ada tampilan kosong 
pada no. 1, hal ini bisa diabaikan saja karena apabila telah dikirim, 
tampilan kosong tersebut akan hilang, atau bisa juga dengan 
menghapusnya dengan mengklik “Hapus” di sebelah kanan. 
 

Gambar 20. Tampilan Memorandum (Terisi) 
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L. TIMER 

Timer berfungsi untuk memantau berapa lama siklus waktu penyelesaian suatu 
pekerjaan yang didisposisikan oleh pimpinan unit kerja. Tampilan timer dapat 
dilihat pada Inbox seperti gambar di bawah ini 

 

 

Berikut ini siklus penyelesaian pekerjaan beserta timer-nya 

Tata Usaha Pimpinan 

Staf A 

Staf B 

Surat Masuk 

Disposisi 

Disposisi 
Memorandum 

Memorandum 
1 

2 

3 
4 

5 

Sudah dilaksanakan 
6 

 

1. Tata usaha mengirimkan surat masuk ke pimpinan unit kerja. Ketika Surat 
Masuk sampai di inbox Pimpinan, timer mulai menghitung dari awal (0 day 0 
hr 0 min). 
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2. Pimpinan mendisposisikan tugas berdasarkan surat masuk ke Staf A. Ketika 
Disposisi masuk di inbox Staf A, timer mulai menghitung dari awal untuk Staf A 
(0 day 0 hr 0 min). 

3. Staf A mendisposisikan tugas ke Staf B berdasarkan disposisi Pimpinan. Ketika 
Disposisi masuk di inbox Staf B, timer mulai menghitung dari awal untuk Staf B 
(0 day 0 hr 0 min). 

4. Staf B mengirimkan memorandum ke Staf A yang menandakan bahwa 
pekerjaan yang didiposisikan telah selesai. Sistem secara otomatis memberi 
notifikasi bahwa pekerjaan Sudah Diselesaikan dan waktu penyelesaian 
telah dicatat. Namun, timer di inbox masih terus berlanjut karena Pimpinan 
belum menandakan bahwa pekerjaan tersebut Sudah Diselesaikan. 

5. Staf A mengirimkan memorandum ke Pimpinan yang menandakan bahwa 
pekerjaan yang didiposisikan telah selesai. Sistem secara otomatis memberi 
notifikasi bahwa pekerjaan Sudah Diselesaikan dan waktu penyelesaian 
telah dicatat. Namun, timer di inbox masih terus berlanjut karena Pimpinan 
belum menandakan bahwa pekerjaan tersebut Sudah Diselesaikan. 

6. Pimpinan melihat memorandum dari Staf A. Jika Pimpinan merasa tugas 
sudah diselesaikan, Pimpinan harus membuka Surat Masuk, kemudian 
memberi tanda Sudah Dilaksanakan. Dengan demikian, timer yang dilihat 
oleh Pimpinan beserta Stafnya sudah berenti, ditandai oleh tulisan “selesai” 
dalam kolom Timer. 
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M. AUTO RECEIVER 

Setiap naskah dinas, Disposisi atau Memorandum, yang dikirim ke luar oleh 
pimpinan unit kerja, secara otomotis diterima oleh Tata Usaha atau Sekretaris, 
kecuali kalau sifat naskah dinas tersebut Rahasia, maka yang menerima hanya 
pengguna yang dituju. Auto Receiver ini perlu diperlakukan seperti itu, sehingga 
Tata Usaha bisa mengambil tindakan yang perlu dilakukan sesuai dengan 
Disposisi atau Memorandum yang dikirim oleh pimpinan unit kerja. 

Auto Receiver ini diberikan atau diotorisasikan oleh pimpinan unit kerja. Dengan 
kata lain, pimpinan unit kerja bisa memilih siapa saja yang akan menerima 
secara otomatis semua Disposisi dan Memorandum yang dia kirim. 

Cara untuk mengaktifkan Auto Receiver adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menampilkan Auto Receiver pada TAB Naskah Dinas seperti berikut ini 

langkah yang dilakukan adalah: 
a. Klik  di kanan atas, 

b. Klik TAB  
c. Tampilan akan seperti gambar di bawah ini 
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d. Klik  pada MyDesk sehingga akan tampil seperti di bawah ini. 

 
 

e. Kemudian klik “Naskah Dinas” sehingga akan tampil seperti gambar di 
bawah ini. 
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f. “Naskah Dinas” akan bercetak tebal atau bold. Pada box 
“CONFIGURATION” bagian bawah akan terlihat “Auto_Receiver” belum 
ditick. Silahkan tick, kemudian klik  atau terapkan. Maka pada 
TAB Naskah Dinas akan muncul TAB Auto Receiver seperti ini. 

 
 

g. Apabila diklik TAB Auto Receiver, maka akan muncul 

 
 

h. Klik , maka akan muncul, 

 
 

i. Klik , untuk memilih daftar Auto-Receiver seperti memilih 
pendelegasian Calendar. 
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j. Apabila telah dipilih Tata Usaha yang akan menerima Auto Receiver, 

silahkan tick jenis surat apa saja yang bisa dia terima, periode waktu 
berlaku. Apabila telah selesai dengan pemilihan penerima Auto Receiver 

silahkan klik . Tampilan akan berupa 
 

 

Ini berarti proses pemilihan Auto Receiver telah selesai. Maka setiap 
Disposisi atau Memorandum yang dikirim oleh si pemberi delegasi Auto 
Receiver akan diterima secara otomatis walaupun nama penerima Auto 
Receiver tsb tidak ditick. Fitur Auto Receiver ini tidak berlaku bagi Disposisi 
atau Memorandum yang bersifat Rahasia. 
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N. FITUR “Telah Dilaksanakan” ( ) 

Fitur “Telah Dilaksanakan” berguna untuk memberitahukan kepada pengguna 
yang berhubungan dengan suatu naskah dinas, bahwa suatu pekerjaan sudah 
dilaksanakan. Apabila ada satu Disposisi dari atasan, langkah yang dilakukan 
oleh penerima disposisi adalah: 

1. Mengklik disposisi tersebut, kemudian melihat dan mengerti disposisi tersebut 
secara menyeluruh.  

2. Selanjutnya apabila disposisi tersebut didisposisikan lagi ke level 

bawahannya, langkah yang dilakukan adalah mengklik tombol  

atau   di kanan atas dan response dengan Disposisi. 
3. Pada level staf yang mengerjakan pekerjaan tersebut, apabila pekerjaan 

tersebut telah selesai dilaksanakan, maka staf tersebut mengklik  

atau   di kanan atas, dan melaporkan hasil pekerjaaannya 
dengan merespon melalui Memorandum. 

4. Pada level staf tersebut, setelah membalas disposisi tersebut dengan 
Memorandum, maka staf tersebut telah selesai mengerjakan pekerjaannya. 
Langkah selanjutnya yang harus dia lakukan adalah memberi tanda bahwa 
pekerjaan itu telah dilaksanakan dengan cara: 

a. Klik kembali tombol  atau  di kanan atas, kemudian 
pada halaman Response klik “Sudah Dilaksanakan,” seperti yang terlihat 
pada gambar di bawah ini (merefer ke Gambar 15). 
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b. Apabila tombol   diklik, maka akan ada muncul tanda 

 pada bagian kiri dari naskah dinas di Inbox. (Silahkan lihat Gambar 
11). 

 

O. TRACKING SUATU PEKERJAAN 

Seorang atasan dapat mentrack suatu pekerjaan yang didisposisikan ke 
bawahannya. Apabila seorang atasan memberikan disposisi ke bawahannya, 
kemudian bawahannya tersebut mendisposisi lagi ke bawahannya, dan 
seterusnya dapat dilacak atau ditrack oleh atasannya, dengan syarat bahwa 
pembuatan disposisi-disposisi atau responsenya memakai atau mengklik tombol 

 atau   yang ada di sebelah kanan atas. Kalau tombol itu 
tidak diklik, maka tracking akan putus. 

Untuk mentracking suatu pekerjaan, pengguna dapat melihatnya pada 
Disposisi atau Memorandum dll di box “Sent” saja, yang terletak pada kotak 
sebelah kiri pada Tampilan Naskah Dinas. 

 

Sebagai contoh adalah: 

1. Untuk mentrack Disposisi bernomor , klik Disposisi 
tersebut. 
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2. Pada bagian paling bawah dari Disposisi tersebut akan ada tampilan seperti 
berikut: 

 
 

3. Pada Box REFERENCE, Disposisi yang bercetak tebal atau bold adalah 
Disposisi yang sedang dibuka (Disposisi pimpinan unit kerja), sedangkan 
Disposisi di bawahnya, adalah Disposisi bawahannya diteruskan lagi kepada 
bawahannya. Pimpinan unit kerja dapat membuka disposisi bawahannya 
tersebut. 
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P. PEMBUATAN MEMO DRAFT 

Fitur Pembuatan Draft Memo sangat berguna bagi pengguna yang akan 
membuatkan draft memo untuk atasannya seperti yang sering terjadi pada 
pekerjaan manual selama ini di Bappenas. Dengan SIB, pembuatan draft 
memo akan dilakukan secara digital. Tata cara pembuatan draft memo 
tersebut adalah sebagai berikut: (Berikut adalah contoh pembuatan draft) 

1. Kepala Pusdatin membuat disposisi ke bawahannya, Kasubbid Pengkajian 
dan Pengembangan Sistem Aplikasi Komputer (PPSAK), untuk menyiapkan 
draft memo, dari Kapusdatin ke Sesmeneg/Sestama.  
 

 
 

2. Berdasarkan Disposisi yang masuk dari Sesmeneg/Sestama, Kapusdatin 

mengklik  atau , untuk membuat Disposisi ke Kasubbid 
PPSAK dengan tugas membuatkan draft memo ke Sesmeneg/Sestama. 
Tugas tersebut adalah membuat laporan hasil rapat. Tampilan tugas dalam 
Disposisi dari Kapusdatin tersebut adalah: 
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TAMPILAN PADA PEMBUAT DRAFT MEMO 

3. Setelah mengirim Disposisi tersebut, tampilan yang muncul pada layar 
komputer Kasubbid PPSAK adalah: 
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Terlihat pengirim Disposisi adalah Kapusdatin. Dengan adanya penugasan 
ini, berarti Kasubbid PPSAK harus membuat 2 memorandum, yaitu dengan 
urutan: 
a. Draft memorandum dari Kapusdatin ke Sesmeneg/Sestama. 
b. Memorandum dari Kasubbid sendiri ke Kapusdatin. 

 
4. Dengan mengklik Disposisi tersebut, dan setelah mengerti apa yang 

ditugaskan, Kasubbid PPSAK mengklik  atau , untuk 
menindaklanjuti tugas tersebut. Pada pilihan “Response” yang dipilih adalah 
Memorandum. Pilihan pertama pada Memorandum tersebut adalah untuk 
membuatkan Draft Memo dari Kapusdatin ke Sesmeneg/Sestama. Tampilan 
Memorandum Pertama tersebut adalah: 

 
Terlihat pada tujuan memo adalah ke Sesmeneg/Sestama, sedangkan asal 
memo adalah dari Kasubbid PPSAK. Asal memo ini diabaikan saja karena 
nanti apabila telah dikirim ke Kapusdatin, asal memo tersebut akan berubah 
menjadi dari Kapusdatin. PENTING !!!. Yang menjadi penekanan dari 
memorandum pertama ini (draft memo) adalah tujuan memo yaitu 
“Kepada Yth.” dan tembusan memo “Tembusan Yth.” harus sesuai dengan 
yang diperintahkan. 
 

5. Setelah “Kepada Yth” dan “Tembusan Yth” (kalau ada) diisi sesuai dengan 
yang diperintahkan, dan setelah isi memo itu sendiri telah diketik seperti 
Gambar di bawah ini, maka draft memo tersebut di save ke . 
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6. Dengan mengklik , berarti si pembuat draft memo telah 
mengsave draft memo tersebut ke dalam Directory Draft yang ada di 
sebelah kiri atas pada tampilan Naskah Dinas. Dengan mengklik , 
maka ada tampilan sbb.: 

 
Terlihat pada kolom perihal, draft memo tersebut telah tersimpan di Directory 
Draft Kasubbid PPSAK. 
 

7. Langkah selanjutnya adalah Kasubbid PPSAK membuat memo kedua, yaitu 
Memo dari Kasubbid sendiri ke Kapusdatin (memo pengantar). Langkah 

yang sama dilakukan, yaitu mengklik  sekali lagi  atau  
dari disposisi yang sama, kemudian menindaklanjuti dengan mengklik 
Memorandum sekali lagi. Tujuan atau “Kepada Yth.” dari memo yang 
sekarang adalah ke Kapusdatin. 
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8. Pada bagian bawah memo kedua tersebut ada tombol 
. Tombol ini bertujuan untuk menghubungkan draft 

memo yang ada dalam Directory Draft ke memo ke dua ini. 

 
 

9. Dengan mengklik  pada “Link Draft” akan muncul popup draft 
memo yang ada di Directory Draft tersebut. Silahkan mentick draft memo 
yang paling atas, kemudian mengklik  di bagian paling bawah 
dari Directory Draft, dan kemudian mengklik . 
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10. Dengan menutup Directory Draft tersebut, tampilan pada memo ke dua 
untuk link draft akan terlihat seperti: 
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11. Untuk melihat judul dari link draft tersebut, klik  dan tampilan akan 
seperti: 

 
Dimana nama “Link draft” telah berubah dengan nama perihal dengan 
tambahan kata (Sesmen) di belakangnya untuk membedakan dengan 
draft-draft yang lain. 
 

12. Setelah selesai dengan “Link draft” memo ke dua siap untuk di kirim. 

TAMPILAN PADA PENERIMA MEMO DRAFT (Pimpinan Unit Kerja) 

13. Tampilan selanjutnya adalah Tampilan yang terlihat di Layar Komputer 
Kapusdatin, yaitu ada Memorandum baru yang masuk dari Kasubbid PPSAK. 
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14. Dengan mengklik Memorandum tersebut, tampilan yang terlihat seperti: 

 

 

15. Langkah selanjutnya, Kapusdatin akan mengklik “Link draft” tersebut 
sehingga akan timbul Popup yang menyatakan data baru telah dimasukkan 
ke Directory Draft dari Kapusdatin. 
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16. Dengan mengklik  pada Directory , maka 
akan terlihat seperti: 

 

Sekarang draft memo yang dibuat oleh Kasubbid PPSAK telah masuk ke 
Directory Draft Kapusdatin. 

17. Dengan mengklik draft memo yang bersangkutan, maka akan tampil seperti 
di bawah ini, dimana tampilan tersebut hanya dalam bentuk preview dan 
belum bisa diedit. 
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18. Untuk bisa mengedit draft memo tersebut, klik  atau , 
sehingga tampilan selanjutnya adalah draft memo yang bisa diedit. 

 

Terlihat bahwa asal memo sudah berubah dari Kasubbid PPSAK menjadi dari 
Kapusdatin. 

19. Apabila draft memo tersebut telah dianggap selesai, maka bisa dikirim ke 

Sesmeneg/Sestama dengan menekan tombol  atau   
yang terletak di bagian bawah memorandum. 
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Q. PENCETAKAN (PRINTOUT) 

Untuk mencetak suatu naskah dinas dari suatu webpage perlu dilakukan 
langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Untuk mencetak memo seperti tampilan berikut 

 
Perlu diklik  atau , sehingga akan terlihat seperti 
berikut. (PENTING!!! Jangan mengklik “File,” dan kemudian “Print” sebelum 
ada dalam bentuk Tampilan atau Preview). 
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2. Dengan mengklik “File,” kemudian “Page Setup” akan timbul Popup: 
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Header dan Footer dihapus semuanya dan kalau mau Footer bisa diisi 
seperti yang terlihat di atas. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan 
default header dan footer. 

 
3. Setelah itu klik lagi “File” kemudian siap di “Print.” 

 

R. PENOMORAN SURAT. 

Dalam Sistem Intranet Bappenas, penomoran naskah dinas berbeda dengan 
penomoran secara manual. Kalau selama ini penomoran manual suatu memo 
adalah seperti No. 100/P.02/07/2007, maka penomoran digital agak lebih 
dikembangkan. Secara manual, penomoran memo tersebut adalah 
penomoran hanya pada unit kerja, sehingga tidak bisa tahu siapa yang 
menyiapkan draft atau siapa saja yang berkontribusi dalam pembuatan memo 
tersebut. Sedangkan secara digital, penomoran memo tidak hanya penomoran 
unit kerja, tetapi juga ditambahkan penomoran pribadi pengguna dan 
jabatannya. Karena dengan sistem digital akan bisa dilacak atau ditrace siapa 
saja yang berkontribusi dalam pembuatan suatu memo. 

Untuk itu SIB telah mengembangan sistem penomoran digital. Sistem 
penomoran tersebut adalah 

No.: ??/H.XX.YYY.ZZZ. 
1. ?? adalah nomor suatu naskah dinas yang secara otomatis dibuat oleh 

sistem 
2. H adalah unit kerja. 

a. MK adalah untuk Meneg PPN/Kepala Bappenas. 
b. SES untuk Sesmeneg/Sestama Bappenas. 
c. SA untuk Staf Ahli 
d. I untuk Inspektorat. 
e. D untuk Kedeputian dan Direktorat. 
f. P untuk Pusat. 
g. B untuk Biro. 

3. XX adalah nomor unit kerja eselon 1 dan 2. 
a. Untuk Unit Kerja Eselon 1, digit ke dua dari X adalah O (angka nol). 

i. MK.00 untuk Meneg PPN/Kepala Bappenas. 
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ii. SES.00 untuk Sesmeneg PPN/Sestama Bappenas. 
iii. SA.00 untuk Staf Ahli. 
iv. I.00 untuk Inspektorat Utama.  
v. D.10 s/d D.80 untuk Deputi 1 s/d Deputi 8. 
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b. Untuk Unit Kerja Eselon 2, digit kedua dari X tidak nol. 
i. I.01 adalah Inpektorat Umum. 
ii. D.11 adalah Direktorat Kesehatan Gizi dan Masyarakat 
iii. D.54 adalah Direktorat Sumberdaya Energi, Mineral dan 

Pertambanga 
iv. P.01 adalah Pusat Data dan Informasi 
v. B.03 adalah Biro Hukum. 

4. YYY adalah penomoran jabatan atau status seseorang. 
a. Untuk pimpinan unit kerja baik Pejabat Eselon 1 maupun Pejabat 

Eselon 2, maka YYY mereka adalah 000 
b. 010 s/d 050 adalah untuk eselon 3. Struktur eselon 3 pertama dalam 

suatu UKE 2 akan diberi kode 010, yang ke dua dengan kode 020, 
yang ke tiga dengan kode 030 dst sampai ke lima. Urutan eselon 3 
pertama sampai dengan ke lima mengacu pada Peraturan Menteri 
Negara Perencanaan Pembangunan/Kepala Badan Perencanaan 
Pembangunan Nasional Nomor:PER-01/M.BAPPENAS/08/2005 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan 
Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan 
Nasional. 

c. 011 dan 012 adalah pejabat eselon 4 ke satu dan ke dua dalam 
eselon 3 yang pertama. Jadi pada eselon 3 pertama apabila 
mempunyai pejabat eselon 4 akan diberi nomor urut 011 dan 012. 
Demikian seterusnya untuk eselon 3 ke dua seperti 021 dan 022, eselon 
3 ke tiga menjadi 031 dan 032, dst. 

d. 060 adalah untuk fungsional perencana, yaitu 061 untuk perencana 
utama, 062 untuk perencana madya, 063 untuk perencana muda, 
dan 064 untuk perencana pertama. 

e. 070 untuk staf perencana 
f. 080 untuk tata usaha 
g. 090 untuk pramubakti 
h. 100 untuk pengmudi 

i. 110 untuk petugas parkir 

j. 120 untuk teknisi listrik 

k. 130 untuk operator telepon 

l. 131 untuk teknisi telepon 
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m. 140 untuk petugas kafetaria 

n. 150 untuk caraka 

o. 151 untuk caraka luar 

p. 160 untuk operator foto copy 

q. 170 untuk satpam 

r. 210 untuk widyaiswara 

s. 220 untuk staf khusus 

t. 230 untuk penasehat 

u. 240 untuk pensiunan 
v. Masih dapat lagi dikembangkan apabila diperlukan. 

 
5. ZZZ adalah nomor urut seorang pegawai dalam unit kerja, apakah dalam 

unit kerja eselon 1 atau 2. Misalnya: 

a. P.02.000.001 adalah Kepala Pusat Data dan Informasi,  

b. P.02.010.002 adalah Kepala Bidang Prasarana Teknologi Informasi dan 

Komunikasi,  

c. P.02.021.008 adalah Kepala Sub Bidang Pengkajian dan 

Pengembangan Jaringan Sistem Informasi dan Komunikasi.  

d. P.02.070.014 adalah Staf Perencana A. 
e. P.02.079.025 adalah Staf Teknis Kontrakan. 
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S. SISTEM INTRANET BAPPENAS, VERSI MOBILE 

Sistem Intranet Bappenas (SIB) mempunyai versi mobile, yang bisa diakses lewat PDA, 
Smartphone dll. Versi mobile ini bisa dilihat pada http://sib.bappenas.go.id/mobile

Tampilan versi mobile. 

 

Untuk masuk ke versi mobile, seperti biasa, username dan password, dan tampilan 
yang akan timbul adalah: 

 

Versi mobile ini dilengkapi fitur untuk melihat email (webmail), Naskah Dinas, Agenda, 
Folder. 
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PENTING!!!. Versi mobile yang ada sekarang hanya bisa untuk melihat berita yang 
masuk, seperti email, naskah dinas, agenda atau folder yang masuk. Versi mobile ini 
tidak bisa menjawab atau merespon setiap naskah dinas atau yang lain yang masuk. 

 

Dengan klik pada “Naskah Dinas”, maka tampilan yang timbul seperti gambar di atas. 

Sedangkan dengan klik pada “Agenda”, maka akan tampil agenda hari ini. 

 

Untuk fitur-fitur selanjutnya, pengguna dapat mentelusuri versi mobile tersebut. 
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