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ABSTRAK 

Pengelolaan layanan ambulan merupakan salah satu tugas dari Dinas Sosial kota 

Surabaya (Dinsos). Dinsos mengkoordinir layanan ambulan yang terdapat pada 5 

posko di Surabaya. Petugas posko akan melakukan pengisian lembar formulir 

pemesanan ambulan dan akan menyerahkannya kepada admin Dinsos untuk di 

rekap. Pengelolaan formulir masih dilakukan secara konvensional menggunakan 

sistem paperbase sehingga kurang efektif dan efisien karena terdapat banyak proses 

yang membutuhkan waktu lama seperti proses perekapan formulir. Perekapan 

formulir membutuhkan waktu setengah hari hanya untuk merekap sebagian 

formulir dari satu posko. Selain itu form kertas juga memiliki potensi kehilangan 

dan kerusakan lebih tinggi. Oleh karena itu untuk mengatasi permasalahan tersebut 

diberikanlah sebuah solusi yang berupa pemanfaatan aplikasi Google yang yang 

prosesnya melalui 3 tahap. Tahap pertama menganalisis permasalahan dimana 

ditemukan kurangnya tingkat efektifitas dan efesiensi dari sistem pengelolaan 

formulir pemesanan ambulan. Pada tahap kedua yaitu tahap perancangan yang 

merupakan tahapan penyusunan sistem yang dapat digunakan dengan 

memanfaatkan sebuah aplikasi guna menjawab setiap permasalahan yang 

ditemukan. Pada tahap terakhir yaitu pemodelan proses yaitu tahap merangkaikan 

aplikasi Google dalam pengelolaan formulir pemesanan layanan ambulan. Melalui 

tahapan yang telah dilakukan maka dihasilkan e-form pemesanan layanan ambulan 

pada Dinas Sosial Surabaya dengan memanfaatkan aplikasi Google. Dengan 

memanfaatkan aplikasi Google proses pengelolaan form pemesanan layanan 

ambulan dapat menjadi lebih efektif dan efisien. 

 

Kata Kunci: Administrasi, Pengelolaan Data, Form Pemesanan 
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ABSTRACT 

Ambulance service management is one of the tasks of the Surabaya Social Affairs 

Office. Surabaya Social Affairs Office coordinates the ambulance services at 5 

posts in Surabaya. The postal officer will fill out the ambulance order form and 

submit it to the Surabaya Social Affairs Office’s admin for recap. The form 

management is still done conventionally using a paper-base system so that it is less 

effective and efficient because there are many processes that take a long time, such 

as the form recording process. It took half a day only to recapitulate a part of the 

form from one post.. In addition, paper forms also have a higher potential for loss 

and damage. Therefore, to overcome these problems, there is a solution offered 

which is e-form made by utilizing the Google application, which process goes 

through 3 stages. The first stage is problem analysis stage, where problems are 

found which are the lack of effectiveness and efficiency of the ambulance order 

form management system. In the second stage, namely the design stage, which is 

the stage of compiling a system that can be used by utilizing an application to 

answer any problems found. The last stage is process modeling, which is the stage 

of assembling the use of Google applications in managing the ambulance service 

order form. Through the stages that have been carried out, then generated an e-form 

of ambulance service order at Surabaya social service office by utilizing Google 

Apps. By utilizing the Google application, the process of managing the ambulance 

service order form can be more effective and efficient. 

 

Keywords: Administrative, Data Organizing, Order Form
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah 

Di era digital ini, setiap aktivitas dalam perusahaan selalu terekam dalam 

bentuk dokumen yang diarsipkan baik secara digital maupun manual. Dokumen 

tersebut bisa dijadikan patokan atau langkah kegiatan selanjutnya. Menurut 

(Lestanti & Susana, 2016), Dokumen merupakan sebuah lembaran berharga atau 

penting yang bersifat tercetak atau tertulis yang fungsinya digunakan sebagai 

keterangan ataupun sebuah bukti. Mengingat pentingnya dokumen bagi 

perusahaan, dokumen tersebut harus disusun dengan baik dan benar. 

Berdasarkan (Perda Kota Surabaya, 2005) pada Bab III Pasal 3 Dinas adalah 

salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan pada Bab II Pasal 2 tertera 

bahwa Organisasi Dinas terbagi menjadi lima belas (15) bagian, dan salah satunya 

ialah Dinas Sosial (Dinsos). Berdasarkan (Perda Kota Surabaya, 2005) pada Bab 

IV Pasal 16 tertera bahwa Dinsos kota Surabaya mempunyai tugas untuk 

melakukan tanggung jawab di bidang sosial. Berdasarkan (Pewali Kota Surabaya, 

2018), Salah satu tanggung jawab dari Dinsos kota Surabaya adalah melakukan 

pelayanan pemesanan ambulan bagi masyarakat. Tugas tersebut dilakukan oleh 

seksi Perbantuan Fakir Miskin (PFM) yang terdapat pada bidang Kesejahteraan 

Sosial (Kesos) Dinsos kota Surabaya. 

Pada pelaksanaan tugasnya PFM mengkoordinasi lima posko yang tersebar 

diseluruh wilayah Surabaya yaitu posko Kasuari, Tegalsari, Kalijudan, Convention 

Hall (CH), dan Bajer. Berdasarkan kalkulasi data rekapan form setiap posko telah 

menangani ±28 pelayanan setiap bulannya. Dalam prosesnya petugas posko yang 

bertugas menjemput pasien akan melakukan pencatatan data pasien dalam sebuah 

lembar formulir pemesanan layanan ambulan yang nantinya dilengkapi dengan 

dokumen pendukung berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga 

(KK) yang selanjutnya akan diserahkan kepada Admin ambulan yang bertempat di 

kantor Dinsos Kota Surabaya. Admin ambulan akan melakukan tugas rekap riwayat
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pemesanan layanan ambulan yang bersumber dari lembar formulir yang telah 

diantarkan oleh masing – masing petugas posko. 

 Selama ini petugas posko melakukan pencatatan data pasien masih 

menggunakan sistem offline dan paper-based yang berupa lembaran formulir 

pemesanan ambulan yang mengakibatkan perekapan data yang dilakukan oleh 

admin tidak efisien karena proses perekapan harus dilakukan satu per satu. Petugas 

posko masih kurang disiplin administratif karena sering menyerahkan lembar 

formulir kepada admin jika ada waktu luang. Hal ini menyebabkan admin ambulan 

tidak dapat segera melakukan perekapan. Selain itu karena proses permintaan 

dokumen pendukung formulir yang berupa KTP dan KK dilakukan pada saat 

penjemputan pasien, petugas admin menemukan sebesar 60% lembar formulir 

pemesanan ambulan tidak dilengkapi dengan dokumen KTP maupun KK dari 

pasien. Hal ini menyebabkan petugas admin kesulitan melengkapi rekap dokumen 

dengan baik dan benar. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut ditawarkan solusi Pemanfaatan 

Aplikasi Google dalam Pengelolaan E-Form Pemesanan Layanan Ambulan pada 

Dinas Sosial Surabaya. Dengan adanya solusi yang ditawarkan diharapkan 

pengelolaan formulir pemesanan layanan ambulan dapat menjadi lebih efektif dan 

efisien. 

 

1.2. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan, maka dapat 

dirumuskan masalah yaitu Bagaimana Pemanfaatan Aplikasi Google dalam 

Pengelolaan E-Form Pemesanan Layanan Ambulan pada Dinas Sosial Surabaya.  

 

1.3. Batasan Masalah 

Berdasarkan rumusan masalah diatas, dapat diketahui batasan masalah 

sebagai berikut: 

1. Pengelolaan E-Form pemesanan layanan ambulan di Dinas Sosial kota 

Surabaya bulan Februari - Maret tahun 2021, 

2. Penggunaan Google Mail untuk pembuatan akun Google, 

3. Penggunaan Google Form sebagai form pemesanan layanan ambulan, 
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4. Penggunaan Google Spreadsheet sebagai tempat pencatatan riwayat pemesanan 

layanan ambulan, 

5. Penggunaan Google Drive sebagai penyimpanan data terkait pemesanan 

layanan ambulan. 

 

1.4. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari laporan proyek akhir ini yaitu Pemanfaatan Aplikasi Google 

dalam Pengelolaan E-Form Pemesanan Layanan Ambulan pada Dinas Sosial 

Surabaya. Dengan E-Form ini pemesanan layanan ambulan dapat lebih mudah. 

 

1.5. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan dari Laporan magang ini terdiri dari 

BAB I PENDAHULUAN 

Bagian ini berisi penjabaran Latar Belakang Permasalahan di Dinsos kota 

Surabaya pada bidang Kesejahteraan Sosial, rumusan masalah, pembatasan 

masalah, tujuan dari pelaksanaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

Bagian ini berisi mengenai penjabaran gambaran umum Kantor Dinas Sosial 

Surabaya yang terdiri dari sejarah Dinsos kota Surabaya, Tugas dan Fungsi 

Dinsos kota Surabaya, Struktur Organisasi Dinsos kota Surabaya, Bidang 

Kesejahteraan Sosial, dan Gambaran umum tempat pelaksanaan magang. 

BAB III LANDASAN TEORI 

Bagian ini membahas mengenai penjabaran teori pendukung pengerjaan laporan 

yaitu teori pengelolaan surat, e-form, dan Google Apps. 

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN 

Bagian ini berisi penjabaran tugas yang terdiri dari tugas harian dan khusus 

terkait pembahasan pemanfaatan aplikasi google dalam pengelolaan e-form 

pemesanan layanan ambulan pada Dinas Sosial Surabaya. 

BAB V PENUTUP 

Bagian ini berisi penjabaran kesimpulan dari Pemanfaatan Aplikasi Google 

dalam Pengelolaan E-Form Pemesanan Layanan Ambulan pada Dinas Sosial 

Surabaya, serta saran dari penulis untuk peneliti berikutnya. 
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BAB II 

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN 

2.1. Gambaran Umum Dinas Sosial Surabaya 

Berdasarkan (Perda Kota Surabaya, 2005) pada Bab III Pasal 3 Dinas adalah 

salah satu unsur pelaksana Pemerintah Daerah dan pada Bab II Pasal 2 tertera 

bahwa Organisasi Dinas terbagi menjadi lima belas (15) bagian, dan salah satunya 

ialah Dinas Sosial atau Dinsos.  

 

2.1.1. Sejarah Dinas Sosial Surabaya 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 3 Tahun 2001 tentang 

organisasi Dinas Kota Surabaya dulunya Dinas Sosial Surabaya ditetapkan sebagai 

dinas sosial dan pemberdayaan perempuan yang memiliki tugas dalam menjalankan 

kewenangan daerah di bagian sosial serta pemberdayaan perempuan. Dinas sosial 

dan pemberdayaan perempuan  terdiri dari bagian tata usaha, sub dinas bina 

swadaya sosial, sub dinas rehabilitasi sosial, sub dinas bantuan dan perlindungan 

sosial, serta sub dinas pemberdayaan perempuan. Berdasarkan Peraturan Daerah 

Kota Surabaya No 14 Tahun 2005 tentang organisasi Dinas Kota Surabaya, dinas 

sosial dan pemberdayaan perempuan di persempit menjadi dinas sosial. Dinas sosial 

terdiri dari bagian tata usaha, bidang bina organisasi dan swadaya sosial, bidang 

rehabilitasi sosial, serta bidang bina sosial keagamaan dan perlindungan sosial. 

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No 40 Tahun 2018 terdapat perubahan 

pada struktur organisasi Dinas sosial kota Surabaya yang sebelumnya terdiri dari 

bagian tata usaha, bidang bina organisasi dan swadaya sosial, bidang rehabilitasi 

sosial, serta bidang bina sosial keagamaan dan perlindungan sosial menjadi terdiri 

dari bagian sekretariat, bidang bina sosial keagamaan dan swadaya sosial, bidang 

rehabilitasi sosial, bidang kesejahteraan sosial, dan bidang perencanaan, pendataan, 

pengawasan dan pengendalian. 
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2.1.2. Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Surabaya 

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surabaya No 14 Tahun 2005 tentang 

organisasi dinas kota Surabaya, Dinas Sosial memiliki tugas yaitu untuk 

melaksanakan kewenangan daerah dalam segi sosial dan melakukan pembatuan 

yang diserahkan oleh Pemerintah, dalam melaksanakan tugasnya, terdapat beberapa 

fungsi dari Dinas Sosial yaitu: 

1. Mengelola Tata usaha Dinas, 

2. Memberi izin dan melaksanakan pelayanan umum, 

3. Membina UPTD, 

4. Merumuskan kebijakan teknis di bagian sosial, dan 

5. Melaksanakan tugas lainnya yang diserahkan oleh Kepala Daerah sesuai 

dengan tugas serta fungsinya. 

 

2.1.3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Surabaya 

 

Sumber: (Pewali Kota Surabaya, 2018) 

Gambar 2. 1. Susunan Organisasi kantor Dinas Sosial kota Surabaya 

Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No 40 Tahun 2018 sekretariat 

dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah serta bertanggung 
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jawab kepada kepala dinas sosial Surabaya. Sedangkan setiap bidangnya dipimping 

oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dan bertanggung jawab kepada 

kepala dinas. Pada sekretariat terdapat sub bagian yang dipimpin oleh seorang 

kepala sub bagian yang berkedudukan serta bertanggung jawab kepada sekretaris. 

Sedangkan pada setiap bidang terdapat seksi yang dipimpin oleh seorang kepala 

seksi yang berkedudukan serta bertanggung jawab kepada kepala bidang. 

 

2.1.4. Bidang Kesejahteraan Sosial 

Bidang kesejahteraan sosial merupakan lokasi penulis menjalani proses 

magang. Berdasarkan Peraturan Walikota Surabaya No 40 Tahun 2018, Bidang 

kesejahteraan sosial merupakan salah satu bidang yang terdapat pada kantor Dinas 

Sosial kota Surabaya. Bidang kesejahteraan memiliki tugas yaitu melakukan tugas 

dinas dalam bidang kesejahteraan sosial yang terdiri dari menyusun serta 

melaksanakan petunjuk teknis, rencana program, melakukan koordinasi dan 

kerjasama dengan lembaga atau instansi lain, melakukan pengawasan serta 

pengendalian, melakukan evaluasi serta pelaporan, dan melakukan tugas lain yang 

diserahkan oleh kepala dinas yang masih sesuai dengan tugas dan fungsi dari 

kesejahteraan sosial. 

Berdasarkan (Pewali Kota Surabaya, 2018), Bidang kesejahteraan sosial 

memiliki fungsi yaitu: 

1. Melakukan proses teknis perizinan atau non perizinan di bidang kesejahteraan 

sosial, 

2. Melakukan program kerja serta petunjuk di bidang kesejahteraan sosial, 

3. Melakukan perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial, 

4. Melakukan penyusunan rencana program serta petunjuk teknis kerja di bidang 

kesejahteraan sosial, 

5. Melakukan koordinasi serta kerjasama degnan lembaga atau instansi lain di 

bidang kesejahteraan sosial, 

6. Melakukan identifikasi sasaran perbaikan rumah tidak layak huni, 

7. Mengumpulkan data mengenai penanganan fakir miskin serta rehabilitasi 

sosial rumah tidak layak huni, 
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8. Melakukan kebijakan teknis terkait penanganan kemiskinan serta 

pemberdayaan sosial, 

9. Melakukan perbaikan rumah tak layak huni yang terdiri dari komponen non 

struktural yaitu dinding pengisi, kusen, langit – langit, penutup atap serta lantai, 

10. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanganan fakir miskin yang 

terdiri dari kegiatan pemberdayaan serta pendampingan, 

11. Memberian bantuan sosial kepada fakir miskin, 

12. Memberian bantuan pangan berupa non tunai, 

13. Melakukan kegiatan pemberian bantuan perlengkapan pemakaman untuk 

keluarga miskin, 

14. Melakukan operasional ambulan, 

15. Melaksanakan pengawasan serta pengendalian di bidang kesejahteraan sosial, 

16. Melaporkan indikator kinerja bidang yang tertuang dalam dokumen 

perencanaan strategis, melakukan monitoring, evalusai serta pelaporan 

pelaksanaan tugas, dan 

17. Melakukan tugas lainnya yang diberikan oleh kepala dinas yang sejalur dengan 

tugas dan fungsi dari kesejahteraan sosial.  

Berdasarkan (Pewali Kota Surabaya, 2018), bidang kesejahteraan sosial 

membawahi dua seksi yaitu seksi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni 

(rutilahu) serta seksi penanganan fakir miskin (PFM). Bidang Kesejahteraan sosial 

dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berkedudukan dibawah serta 

bertanggung jawab pada kepala dinas. Seksi Rutilahu serta PFM masing – masing 

dipimpin oleh seorang kepala seksi yang berkedudukan dibawah serta bertanggung 

jawab kepada kepala bidang.  

Seksi rehabilitasi sosial rumah tidak layak huni (Rutilahu) memiliki tugas 

antara lain: 

1. Menyediakan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis kerja di seksi 

Rutilahu, 

2. Menyediakan bahan pelaksanaan penyusunan rencana program kerja serta 

petunjuk teknis di seksi Rutilahu, 

3. Menyediakan bahan pelaksanaan koordinasi serta kerjasama dengan lembaga 

maupun instansi lain di seksi Rutilahu, 
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4. Menyediakan bahan pelaksanaan program serta petunjuk teknis kerja di seksi 

Rutilahu, 

5. Menyediakan bahan pelaksanaan identifikasi sasaran perbaikan rutilahu, 

6. Menyediakan bahan pelaksanaan pengumpulan data terkait rehabilitasi sosial 

rutilahu, 

7. Menyediakan bahan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian di seksi 

Rutilahu, 

8. Menyediakan bahan pelaksanaan perbaikan rutilahu yang terdiri dari 

komponen non struktural antara lain lantai, langit-langit, penutup atap, kusen, 

serta dinding pengisi, 

9. Menyediakan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang 

tercantum dalam dokumen perencanaan strategis, 

10. Menyediakan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan 

pelaksanaan tugas, 

11. Melakukan tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala bidang yang sejalan 

dengan fungsi serta tugas dari seksi Rutilahu. 

Seksi Penanganan Fakir Miskin (PFM) memiliki tugas antara lain: 

1. Menyediakan bahan pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di seksi PFM, 

2. Menyediakan bahan pelaksanaan penyusun rencana program serta petunjuk 

teknis kerja di seksi PFM, 

3. Menyediakan bahan pelaksanaan koordinasi serta kerjasama dengan lembaga 

maupun instansi lain di seksi PFM, 

4. Menyediakan bahan pelaksanaan program kerja serta petunjuk teknis di seksi 

PFM, 

5. Menyediakan bahan pelaksanaan kebijakan teknis PFM,  

6. Menyediakan bahan pelaksanaan pengumpulan data terkait PFM, 

7. Menyediakan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan penangannan PFM yang 

terdiri dari kegiatan pemberdayaan serta pendampingan, 

8. Menyediakan bahan pelaksanaan pemberian bantuan sosial kepada fakir 

miskin, 

9. Menyediakan bahan fasilitasi pelaksanaan pemberian bantuan pangan berupa 

non tunai serta program harapan, 



9 

 

 

 

10. Menyediakan bahan pemberian bantuan perlengkapan pemakaman bagi 

keluarga miskin, 

11. Menyediakan bahan operasional ambulan, 

12. Menyediakan bahan pelaksanaan monitoring, evaluasi, serta pelaporan 

pelaksanaan tugas, 

13. Menyediakan bahan pelaksanaan pengawasan serta pengendalian di seksi 

PFM, 

14. Menyediakan bahan pelaksanaan pelaporan indikator kinerja bidang yang 

tercantum dalam dokumen perencanaan strategis, 

15. Melakukan tugas lainnya yang diserahkan oleh kepala bidang yang sesuai 

dengan fungsi serta tugas dari seksi PFM. 

 

2.1.5. Gambaran Umum Tempat Pelaksanaan Magang 

Ruangan dari bidang kesejahteraan sosial berada di lantai dua kantor dinas 

sosial kota Surabaya yang beralamat di Jl. Arief Rahman Hakim No.131-133, 

Keputih, Kec. Sukolilo, Surabaya. Denah dari ruangan bidang kesejahteraan sosial 

dapat dilihat pada gambar 

 

Gambar 2. 2. Denah kantor Dinas Sosial kota Surabaya 

Pada bidang kesejahteraan sosial terdapat 3 ruangan yaitu ruangan atasan, 

ruangan karyawan, dan gudang. Pada ruangan atasan terdapat tiga meja yang 

digunakan oleh: 

Pintu Masuk Ruang Atasan 

Pintu Masuk Ruang Karyawan 

G
u

d
an

g 
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1. Kepala bidang kesejahteraan sosial, 

2. Kepala seksi penanganan fakir miskin (PFM), dan 

3. Kepala seksi rumah tidak layak huni (Rutilahu).     

     Selain ruangan atasan juga terdapat ruang karyawan yang didalamnya 

terdapat ruangan gudang yang digunakan untuk menyimpan inventori dari bidang 

kesejahteraan sosial. Pada ruangan karyawan terdapat ± 45 meja karyawan yang 

digunakan oleh karyawan PFM dan Rutilahu. Seperti pada gambar terdapat 

beberapa pembagian karyawan pada ruangan karyawan yang terdiri dari: 

1. Karyawan bagian Rutilahu yang mejanya terdapat pada area yang ditandai 

kotak kuning, 

2. Karyawan bagian PFM yang mejanya terdapat pada area yang ditandai kotak 

merah, 

3. Karyawan IT yang mejanya terdapat pada area yang ditandai kotak biru, dan  

4. Terdapat satu meja dengan kotak biru yang merupakan meja kerja dari 

mahasiswa magang.
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BAB III 

LANDASAN TEORI 

3.1. Pengelolaan Surat 

Menurut (Arifin & Mustakim, 2005), Pengelolaan surat merupakan aktivitas 

yang terdiri dari penerimaan serta pencatatan surat yang masuk maupun surat yang 

keluar hingga penerusan surat dan juga pengarsipannya.  

 

3.1.1. Arsip 

Menurut Mulyono pada (Pascaprahastyan, Supriyanto, & Sudarmaningtyas, 

2014), Arsip merupakan kata yang diserap dari bahasa asing yaitu bahasa Yunani 

“Arcivum” yang berarti tempat untuk menyimpan, bahasa belanda “Archief” yang 

memiliki beberapa arti yaitu: 

1. Data – data yang akan disimpan sebagai pengingat, 

2. Kelompok bukti atau catatan kegiatan yang berbentuk grafik, gambar, tulisan 

maupun yang lainnya, dan 

3. Lokasi untuk menyimpan tulisan terkait kegiatan beserta bukti - bukti kegiatan. 

Menurut (Pascaprahastyan, Supriyanto, & Sudarmaningtyas, 2014), Arsip 

merupakan sekelompok warkat yang disimpan secara terstruktur sebab memiliki 

kegunaan yaitu supaya pada saat dibutuhkan dapat dengan cepat ditemukan. 

Menurut (Aryasanti & Dewi, 2016), Di era berkembangnya ilmu teknologi saat ini, 

arsip tidak hanya berupa dokumen hardfile tetapi saat ini juga telah menggunakan 

media digital yang sistem pengarsipannya disebut sebagai e-arsip (elektronik arsip). 

Menurut (Wulandari & Ganggi, 2021), salah satu sistem penyimpanan 

digital yang saat ini telah digunakan ialah penyimpanan awan atau cloud storage. 

Cloud storage merupakan penyimpanan daring (dalam jaringan) yang 

mengharuskan penggunanya terhubung oleh internet untuk mengaksesnya. 

Menurut (Wulandari & Ganggi, 2021), terdapat beberapa kelebihan dari sistem 

penyimpanan awan atau cloud computing yaitu dokumen arsip dapat diakses di 

gadget manapun baik itu smart phone maupun melalui komputer. 
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Selain itu dengan menggunakan sistem arsip cloud computing pengguna dapat 

mengakses dokumen dimana saja dan kapan saja. 

 

3.1.2. Buku Agenda 

Menurut (Indrawan, et al., 2019), Buku Agenda Berfungsi sebagai media 

untuk mencari suatu surat yang telah di arsipkan. Menurut (Imasita, Gunawan, & 

Hirman, 2021), buku agenda merupakan alat penulisan keterangan mengenai surat. 

Pencatatan pada buku agenda dikerjakan secara terpisah berdasarkan tahunnya. 

Buku agenda dibuat dari buku tebal yang didalamnya terdapat kolom – kolom.  

Menurut (Imasita, Gunawan, & Hirman, 2021), Buku agenda merupakan media 

kearsipan pola lama yang diterapkan oleh perusahaan/instansi yang belum 

menerapkan kartu kendali. 

 

3.1.3. Lembar Disposisi 

Menurut (Arifin & Mustakim, 2005), Pada proses surat masuk akan terdapat 

aktivitas penerusan surat kepada bagian yang dituju. Surat akan diteruskan dengan 

lembar disposisi sebagai media pencatatan petunjuk atau instruksi yang berkaitan 

akan tindak lanjut dari surat yang diterima.  Menurut (Indrawan, et al., 2019), Pada 

proses pengarahan surat pimpinan akan mencatatkan instruksinya pada lembar 

disposisi serta akan mencantumkan pihak yang ditugaskan untuk memproses tindak 

lanjut surat tersebut. Menurut (Lestariningsih, Ardhianto, & Handoko, 2015), 

Lembar disposisi merupakan lembar yang berisikan langkah selanjutnya dalam 

menanggapi surat berdasarkan intruksi pimpinan. 

 

3.2. E-Form 

Berdasarkan (Pratama, 2019), e-form merupakan formulir elektronik yang 

dapat digunakan untuk mengumpulkan data dari responden dengan memanfaatkan 

IT. (Pratama, 2019) menyatakan bahwa e-form ini disediakan oleh Ditjen Pajak 

pada aplikasinya yang bernama DJP Online sebagai salah satu layanan yang dapat 

digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan SPT sehingga proses pelaporan 

pajak dapat dilakukan dengan mudah tanpa harus datang ke kantor pajak dengan 

membawa berkas dokumen. Melalui pernyataan ini penulis menemukan bahwa e-
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form dapat digunakan pada banyak aspek seperti pada dunia pendidikan, pekerjaan, 

hingga yang lainnya untuk memecahkan permasalahan di era perkembangan 

teknologi ini yaitu pengumpulan data dengan sistem paper-base. Dengan 

memanfaatkan e-form pengumpulan data dapat secara efisien karna dapat dilakukan 

dimanapun dan kapanpun. 

 

3.3. Google Apps 

Berdasarkan (Basri, Hashim, & Yunus, 2019), Aplikasi Google dapat 

diakses dengan menggunakan media apapun baik itu komputer, laptop, handphone, 

tablet dan lainnya. Menurut (Teeter & Barksdale, 2008), Google Apps merupakan 

paket aplikasi yang dikeluarkan oleh Google yang sangat berguna dalam memenuhi 

kebutuhan dalam bisnis, sekolah, instansi pemerintahan dan organisasi lainnya baik 

itu organisasi besar ataupun organisasi kecil. Beberapa Google Apps tersebut antara 

lain yaitu Gmail, Google Calendar, Google Talk, Google Docs, dan sebagainya. 

Berdasarkan (Amin, 2020), Google Apps merupakan aplikasi berbasis website 

gratis yang bisa digunakan oleh siapa saja dan dimana saja. Google Apps 

merupakan aplikasi berbasis web yang melakukan penyimpanan data secara 

otomatis sehingga kecil kemungkinan hilangnya data. Selain itu Google melalui 

aplikasinya juga menawarkan beberapa template lembar kerja gratis yang dapat 

digunakan user untuk membuat lembar kerja yang menarik. 

 

3.3.1. Google Mail 

Berdasarkan (Darbyshire & Darbyshire, 2010), dengan membuat akun 

Google Mail, user dapat mengakses aplikasi Google. Berdasarkan (Batubara, 

2016), akun Gmail dapat memberikan akses untuk mengunakan aplikasi Google 

secara gratis seperti Gmail yang dapat digunakan untuk melakukan komunikasi 

dengan mail, Google Drive untuk menyimpan file atau dokumen secara online, dan 

sebagainya. Berdasarkan (Tim EMS, 2015), Gmail adalah produk yang dibuat oleh 

perusahaan Google yang mempunyai sistem unik yang mengijinkan pengguna 

untuk dapat melakukan invitasi kepada pengguna gmail yang lainnya. Mulai awal 

april pada tahun 2005, Google mengeluarkan pernyataan bahwa mereka 
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memberikan pengguna Gmail daya tampung sebanyak 2 GB dan akan bertambah 

selagi mampu meningkatkan server. 

 

3.3.2. Google Form 

Berdasarkan (Batubara, 2016), Google Form merupakan aplikasi dari 

Google yang sangat cocok digunakan oleh pegawai kantor untuk membuat form 

secara online. Google Form memiliki sebuah fitur yang mengijinkan usernya untuk 

membagikan orang dengan beberapa tipe aksesibilitas yaitu seperti hanyadapat 

membaca (read only) atau dapat mengubah konten (editable). Layanan Google 

Form juga dapat digunakan oleh user secara gratis. Berdasarkan (Sandifer, 2013), 

Google Form adalah aplikasi yang berguna khususnya untuk mengumpulkan 

berbagai informasi dari penguuna. Layaknya aplikasi G-Docs, aplikasi Google 

Form juga memampukan banyak pengguna untuk melakukan perubahan pada satu 

file secara bersamaan. Google form awalnya di tahun 2008 berupa sebuah fitur yang 

terdapat pada salah satu aplikasi milik Google yaitu Google Spreadsheet. Fitur 

tersebut mengijinkan pengguna untuk menambah sebuah formulir pada lembar 

Spreadsheet, membuat format di lembar terpisah, lalu mendapatkan beberapa 

tanggapan terhadap formulir dalam lembar yang lain. Kemudian Google memberi 

banyak fitur pada Google Form sehingga Google Form mulai dijadikan sebagai 

sebuah aplikasi terpisah di awal tahun 2016. Saat ini pengguna dapat membuat serta 

mengatur formulir dengan template yang tersedia serta akses yang lebih cepat pada 

satu tempat. Saat ini Google Form menjadi formulir dengan fitur yang lengkap dan 

diberikan oleh Google secara gratis. Di aplikasi Google Form pengguna dapat 

menyantumkan pertanyaan dengan metode standar, drag and drop, serta dapat 

merubah urutan kolom pertanyaannya. Dengan Google Form, pengguna dapat 

mengumpulkan semua tanggapan dari formulir ke dalam file Google Spreadsheet. 

 

3.3.3. Google Spreadsheet 

Menurut (Handayani, Kusumahati, & Badriah, 2017), Google Spreadsheet 

adalah salah satu alat yang diberikan oleh perusahaan Google kepada pengguna 

secara gratis dan dapat digunakan kapanpun dan dimanapun baik menggunakan 

gadget smartphone, tablet, maupun komputer baik saat terdapat koneksi maupun 



15 

 

15 

 

tidak ada koneksi internet sekalipun. Berdasarkan (Siegle, 2007), aplikasi Google 

Spreadsheet versi beta testing mulai dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki 

akun gratis Gmail pada Juni tahun 2007. Terdapat 3 (tiga) keuntungan utama dari 

menggunakan aplikasi Google Spreadsheet yaitu: 

1. Aplikasi Google Spreadsheet merupakan aplikasi berbasis web sehingga 

pengguna dapat dengan mudah mengaksesnya melalui gadget apapun yang 

terhubung dengan internet, 

2. Pada saat pengguna melakukan perubahan pada lembar kerja Google 

Spreadsheet, perubahan akan secara otomatis tersimpan pada dokumen 

tersebut sehingga file Google Spreadsheet yang dibuka akan selalu berisikan 

perubahan terbaru, dan 

3. Pengguna dapat mengundang pengguna aplikasi Google lainnya untuk melihat 

atau bahkan memberikan perubahan pada lembar kerja Google Spreadsheet 

sehingga beberapa pengguna dapat secara langsung melakukan kolaborasi pada 

satu lembar kerja sekalipun berada di lokasi yang berbeda. 

Berdasarkan (Muhammad, Hendriyana, & Ardimansyah, 2020), aplikasi 

Google Spreadsheet merupakan salah satu produk pengeluaran perusahaan Google 

yang dapat dimanfaatkan sebagai media pengolahan data yang memanfaatkan 

teknologi dengan sistem cloud computing. 

 

3.3.4. Google Drive 

Berdasarkan (Ningrum & Puspasari, 2015), Googel Drive merupakan 

aplikasi penyimpanan awan yang diproduksi oleh perusahaan Google yang 

diluncurkan pada tanggal 24 April 2021. Berdasarkan (Anggraini, Wibowo, & 

Dewi, 2017), aplikasi Google Drive merupakan media yang dapat digunakan 

pengguna untuk menyimpan dokumen atau file secara online dengan aman. 

Aplikasi Google Drive dapat digunakan dimanapun dan kapanpun menggunakan 

web browser standar.   Berdasarkan  (Prihandi, 2017), aplikasi Google Drive 

memiliki beberapa kelebihan yang bisa didapatkan oleh pengguna yaitu: 

1. Pengguna bisa melakukan perubahan baik pada aplikasi presentasi, pengolah 

data, maupun form, 

2. Memberikan ruang penyimpanan yang cukup besar, 
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3. Penyimpanan Google Drive dapat disinkronasikan di folder baik komputer, 

smartphone, maupun laptop, dan 

4. Google Drive memiliki fitur yang dapat digunakan untuk memberikan hak 

akses pada pengguna Gmail lain. 

Berdasarkan (Lamont, 2015-2018), aplikasi Google Drive merupakan 

produk pengeluaran Google yang dapat digunakan untuk menyimpan dokumen 

baik itu dokumen dengan format Google maupun dokumen dengan format non-

Google seperti dokumen microsoft office. 
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BAB IV 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

4.1. Pelaksanaan Kegiatan 

Pelaksanaan magang selama 4 bulan (80 hari) dengan jumlah 640 jam kerja. 

Magang dilaksanakan di Kantor Dinas Sosial Surabaya. Berikut detail kegiatan 

magang: 

Tanggal : 1 Februari – 28 Mei 2021 

Tempat : Kantor Pemerintahan Dinas Sosial Surabaya 

Peserta : Esther Fania Simanjorang 

NIM : 18.39015.0014 

 

4.2. Metode Penulisan 

Penulisan laporan magang ini dilakukan dengan beberapa metode penulisan 

sebagai berikut: 

1. Studi Literatur, yaitu studi yang dilakukan dengan melakukan dengan mencari 

referensi berupa buku, jurnal, dan website. 

2. Studi Observasi, yaitu studi yang dilakukan dengan cara melakukan 

pengamatan pada Kantor Dinas Sosial Surabaya 

3. Konsultasi atau bimbingan, yaitu kegiatan konsultasi dengan dosen 

pembimbing dan pihak perusahaan. 

 

4.3. Tugas-Tugas yang Dikerjakan 

Selama pelaksanaan magang, penyelia memberikan beberapa tugas yang harus 

diselesaikan. Tugas - tugas tersebut dibagi menjadi 2 kategori yaitu tugas umum 

dan tugas khusus. Tugas – tugas tersebut bisa dibaca pada Tabel 4.1
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Tabel 4. 1. Tugas yang diselesaikan pada kegiatan Magang 

No. Tugas Umum Tugas Khusus 

1. 

Pembuatan Lembar Disposisi pada 

Bidang Kesekertariatan dengan 

Menggunakan Microsoft Access 

Pemanfaatan Aplikasi Google 

dalam Pengelolaan E-Form 

Pemesanan Layanan  

Ambulan pada Dinas Sosial 

Surabaya 

2. 
Mengelola Surat Masuk di Bidang 

Kesejahteraan Sosial 

3. 
Melakukan Arsip Online Surat Keluar 

pada Aplikasi E-Arsip di Kesekertariatan 

 

4.3.1. Pembuatan Lembar Disposisi pada Bidang Kesekertariatan dengan 

Menggunakan Microsoft Access 

Surat masuk pada kantor Dinas Sosial Kota Surabaya akan melalui sebuah 

proses terlebih dahulu sebelum sampai pada pihak yang dituju. Proses tersebut 

dapat dilihat pada bagan 4.1. 

 

Bagan 4. 1. Alur Surat Masuk pada Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya 

Seperti yang terlihat pada Bagan 4.1 segala proses surat menyurat dikelola 

terlebih dahulu oleh admin bidang kesekertariatan mulai dari penerimaan, 

pencatatan, dan pengarsipan. Sehingga salah satu tugas dari admin kesekertariatan 

adalah mengelola setiap surat masuk Kantor Dinas Sosial Kota Surabaya. Salah satu 

proses pengelolaan surat menyurat yang dilakukan oleh admin kesekertariatan 

adalah membuat lembar disposisi surat masuk. Lembar disposisi di kantor Dinas 

Sosial kota Surabaya diketik pada form yang dibuat dengan aplikasi Microsoft 

Access seperti pada Lampiran BAB 4.1. 1. Tampilan Form Pada Microsoft Access. 

Terdapat beberapa informasi surat yang harus diisi kedalam kolom antara lain: 

1. Pengirim surat, 

2. Tanggal surat diterima (diisi berdasarkan tanggal pengisian form), 
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3. Tanggal surat dikirim, 

4. Nomor pengendali (diambil dari kode awal pada no surat dan nomor halaman 

form pada Microsoft Access, 

5. Nomor surat, 

6. Perihal, 

7. Tujuan surat, 

8. Garis besar surat, dan 

9. Disposisi pimpinan yang didapatkan dari aplikasi E-Surat. 

Setelah informasi tersebut telah terisi form lembar disposisi akan terlihat 

seperti gambar pada Lampiran BAB 4.1. 2. Contoh Form pada Microsoft Access 

yang Telah Terisi. Form yang telah terisi akan diprint dua kali yaitu dengan 

menggunakan kertas putih dan kertas merah seperti pada Lampiran BAB 4.1. 3. 

Lembar Disposisi yang Telah Dicetak. Kedua disposisi yang telah dicetak akan 

dilampirkan bersama surat pada saat akan diantarkan ke bidang yang dituju. Lembar 

putih disposisi akan diserahkan kepada pihak yang dituju bersama surat sedangkan 

lembar disposisi merah akan ditandatangani oleh admin bidang/penerima surat dan 

akan dibawa kembali ke kesekertariatan untuk diarsipkan. 

 

4.3.2. Mengelola Surat Masuk di Bidang Kesejahteraan Sosial 

Surat masuk yang ditujukan pada bidang Kesejahteraan Sosial akan 

diserahkan oleh admin bidang kesekertariatan sesudah dikelola. Surat masuk 

selanjutnya akan dikelola oleh admin bidang Kesejahteraan Sosial dan akan melalui 

proses seperti pada bagan 4.2. 

 

Bagan 4. 2. Alur Surat Masuk Bidang Kesejahteraan Sosial 

Proses seperti yang tercantum pada bagan 4.2 adalah alur surat masuk yang 

sebagian besar prosesnya merupakan pencatatan buku agenda. Pada saat surat 

masuk telah diterima oleh admin bidang kesejahteraan sosial, surat akan terlebih 
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dahulu di catat pada buku agenda bidang kesejahteraan sosial seperti pada Lampiran 

BAB 4.2. 1. Buku Agenda Surat Masuk Bidang Kesejahteraan Sosial. 

Sebelum surat diantarkan kepada kepala bidang Kesejahteraan Sosial, pada buku 

agenda terdapat beberapa informasi yang harus dicatat seperti pada Lampiran BAB 

4.2. 2. Buku Agenda Surat Masuk Bidang Kesejahteraan Sosial. 

 Beberapa informasi yang harus dicantumkan pada buku agenda antara lain: 

1. Nomor (bagian atas diambil dari kode kanan nomor kendali surat), 

2. Tanggal terima (tanggal ditulisnya buku agenda), 

3. Nomor pengendali yang terdapat pada lembar disposisi, 

4. Nomor Surat, 

5. Tanggal Surat yang tercantum pada surat, 

6. Pengirim Surat, dan 

7. Perihal dan uraian yang terdiri dari garis besar surat yang tercantum pada lembar 

disposisi beserta disposisi dari kepala dinas, kepala bidang dan kepala seksi. 

Pada saat surat baru masuk ke bidang kesekertariatan, disposisi yang 

tercantum hanya dari kepala dinas, Sehingga pencatatan agenda masih dilakukan 

tanpa disposisi kepala bidang dan kepala seksi. Apabila pencatatan agenda telah 

dilakukan surat akan dibagi berdasarkan perihal surat apabila perihal berisi kata 

Rutilahu atau kalimat rumah tidak layak huni maka surat akan diletakkan pada map 

kuning dan bila tidak ada, surat akan diletakkan pada map merah seperti pada 

Lampiran BAB 4.2. 3. Map Surat Masuk.  

Pembedaan surat dilakukan untuk membantu kepala bidang untuk 

mengetahui topik utama surat. Sesudah surat telah dibaca dan diberi disposisi oleh 

kepala bidang maka admin akan mengambil surat dari meja kepala bidang dan 

menyerahkan kepada kepala seksi Perbantuan Fakir Miskin (PFM) bila map 

berwarna merah dan apabila map berwarna kuning maka surat akan diserahkan 

kepada kepala seksi rumah tidak layak huni (Rutilahu). Sesudah disposisi dari 

kepala bidang dan kepala seksi telah lengkap tercantum surat akan terlihat seperti 

pada Lampiran BAB 4.2. 4. Lembar Disposisi Lengkap. 

Sesudah disposisi telah lengkap terisi admin akan mengambil map dan 

mencatat disposisi dari kepala seksi sehingga hasil akhir pencatatan agenda surat 

akan terlihat seperti pada seperti pada Lampiran BAB 4.2. 5. Isi Buku Agenda. 
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Sesudah disposisi telah lengkap tercatat surat akan diserahkan kepada pegawai 

bidang kesejahteraan sosial yang dicantumkan oleh kepala seksi pada disposisinya. 

Saat surat diserahkan kepada pihak yang dituju pihak tersebut harus 

menandatangani kolom paling kanan dari baris agenda surat terkait sebagai tanda 

bahwa pegawai terkait telah menerima surat. 

 

4.3.3. Melakukan Arsip Online Surat Keluar pada Aplikasi E-Arsip di 

Kesekertariatan 

Pada bidang kesekertariatan kantor Dinas Sosial kota Surabaya terdapat dua 

admin yaitu admin yang bertugas untuk mengelola surat masuk dan admin yang 

bertugas untuk mengelola surat keluar. Salah satu tugas dari admin surat keluar 

yaitu mengarsipkan surat keluar setiap bidang sebelum di distibusikan. Sistem 

pengarsipan yang dilakukan oleh admin surat keluar ialah arsip dalam jaringan 

(daring) dengan menggunakan aplikasi e-Arsip pada 

https://dispusip.surabaya.go.id/newearsip/manager.  

Sebelum melakukan input file arsip surat keluar di aplikasi e-arsip, admin 

harus melakukan scan surat terlebih dahulu menggunakan scanner untuk mengubah 

surat fisik menjadi soft file pdf seperti pada Lampiran BAB 4.3. 1. File Surat. 

Sesudah melakukan scanning surat admin akan login ke aplikasi e-arsip dengan cara 

memasukkan id user dan password pada halaman awal aplikasi e-arsip seperti pada 

Lampiran BAB 4.3. 2. Tampilan Awal Website E-Arsip. Arsip baru dapat dibuat 

dengan menekan tombol arsip aktif di dashboard atau di menu seperti pada 

Lampiran BAB 4.3. 3. Dashboard Website E-Arsip.  

Pada menu arsip aktif akan muncul daftar surat yang telah diarsipkan serta 

kolom untuk mencari arsip. Tekan tombol +arsip seperti pada Lampiran BAB 4.3. 

4. Tampilan Daftar Arsip untuk mengarsipkan surat baru. Selanjutnya tampilan 

akan berubah menjadi form menambahkan arsip yang memiliki beberapa kolom 

yang harus diisi seperti pada Lampiran BAB 4.3. 5. Form Input Arsip. Setelah 

informasi beserta file surat telah dimasukan ke kolom sesuai arahan maka informasi 

secara otomatis terdaftar di surat aktif seperti pada Lampiran BAB 4.3. 6. Tampilan 

Surat yang Telah Diarsip. 

 

https://dispusip.surabaya.go.id/newearsip/manager
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4.3.4. Pemanfaatan Aplikasi Google dalam Pengelolaan E-Form Pemesanan 

Layanan Ambulan pada Dinas Sosial Surabaya 

 

Bagan 4. 3. Alur Pelayanan Ambulan 

Pelayanan ambulan pada Dinsos dilakukan dengan bantuan beberapa pihak 

lain yaitu Call Center 112 dan petugas posko. Seperti yang dapat dilihat pada bagan 

4.3 petugas Call Center 112 yang berlokasi di Siola akan menerima telepon dari 

pemesan dan akan memberikan informasi terkait pemesan pada petugas posko yang 

lokasinya terdekat dengan pasien. Posko pelayanan ambulan dari Dinsos ada 5 

bagian yang tersebar diseluruh Surabaya yaitu posko Kasuari, Tegalsari, Kalijudan, 

CH, dan Bajer. Apabila tidak ada ambulan yang sedang tersedia di lima posko Call 

Center 112 akan mengalihkan ke lain yang tersedia tetapi apabila ambulan tersedia 

posko yang ditunjuk akan menerima informasi terkait pemesan dan petugas posko 

akan menghubungi pemesan untuk menanyakan lokasi kemudian akan melakukan 

penjemputan pasien. Dalam perjalanan mengantar pasien, petugas menanyakan 

data informasi pada pemesan mengisinya pada formulir pelayanan ambulan. 

Formulir yang telah diisi akan diserahkan kepada admin bidang kesejahteraan sosial 

yang berlokasi di Dinsos. Admin akan merekap formulir dan menyerahkan hasil 

rekap pada kepala seksi PFM. 
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Bagan 4. 4. Alur Pemanfaatan E-Form Pelayanan Ambulan 

Bagan 4.4 menggambarkan proses alur pemesanan ambulan dengan bantuan 

e-form dimana petugas dapat langsung mengisi data informasi pelayanan yang 

dilakukan pada gadget handphonenya sehingga tidak perlu lagi ke kantor Dinsos 

untuk menyerahkan lembar formulir pelayanan ambulan. Petugas posko dapat 

langsung menuliskan informasi yang diperlukan di E-Form melalui gadget 

handphonenya seperti pada gambar Lampiran BAB 4.4. 1. Tampilan E-Form Awal 

pada Android. Selain itu dengan bantuan aplikasi Google Form dan Google 

Spreadsheet admin bidang kesejahteraan sosial Dinsos juga tidak perlu melakukan 

proses rekap formulir lagi karena secara otomatis informasi dari petugas posko akan 

tercatat di lembar spreadsheet seperti pada gambar Lampiran BAB 4.4. 23. Hasil 

Respon pada lembar Spreadsheet. Selain itu dengan bantuan aplikasi Google 

petugas posko juga dapat langsung memotret kartu tanda penduduk (KTP) dan kartu 

keluarga (KK) milik pasien saat mengisikan informasi di e-form seperti pada 

gambar Lampiran BAB 4.4. 2. Tampilan Upload File pada E-form dan gambar 

Lampiran BAB 4.4. 3. Proses Potret KTP. File foto KTP dan KK dapat ditemukan 

pada Google Drive dan akan terlampir link file pada rekapan di lembar Google 

Spreadsheet seperti padad gambar Lampiran BAB 4.4. 24. Link file responden. 
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4.3.5. Pembuatan E-Form Pemesanan Layanan Ambulan pada Dinas Sosial 

Surabaya 

A. Google Mail 

Google Mail dapat digunakan oleh pengguna untuk mengirim surat ke 

pengguna lainnya serta untuk menikmati aplikasi dari Google lainnya. Dengan 

membuat akun Gmail pengguna secara otomatis juga membuat akun yang akan 

digunakan untuk mengakses berbagai aplikasi dari Google. Berikut cara 

membuat akun Gmail 

1. Masuk pada website Google Mail pada www.gmail.com kemudian akan 

muncul tampilan seperti pada gambar Lampiran BAB 4.4. 4. Tampilan 

Awal Gmail. 

2. Untuk membuat akun baru tekan tombol buat akun seperti pada gambar 

Lampiran BAB 4.4. 4. Tampilan Awal Gmail selanjutnya akan muncul 

tampilan seperti pada gambar Lampiran BAB 4.4. 5. Halaman Pembuatan 

Akun Baru Gmail 

3. Setelah kolom telah diisi tekan tombol berikutnya maka akan muncul 

tampilan seperti pada gambar Lampiran BAB 4.4. 6. Halaman Kedua 

Pembuatan Akun Baru Gmail. 

4. Isi kolom lalu tekan tombol next hingga muncul seperti pada gambar 

Lampiran BAB 4.4. 7. Halaman Verifikasi No. Telp. 

Pada gambar Lampiran BAB 4.4. 7. Halaman Verifikasi No. Telp terlihat 

proses verifikasi dengan nomor telepon pengguna. Google akan mengirim sms 

berisikan kode verifikasi kepada nomor yang dicantumkan oleh pengguna. Jika 

sms dari Google tidak masuk pada nomor telepon yang dicantumkan pengguna 

coba untuk melakukan pengecekan setiap digitnya atau menggantinya dengan 

nomor lain. Apabila sms kode verifikasi sudah masuk, ketik kode verifikasi 

dikolom kode verifikasi serta tekan tombol verifikasi kemudian akun Gmail 

telah berhasil dibuat dan dapat digunakan. 

B. Google Form 

Google Form mengijinkan pengguna untuk melakukan pengumpulan 

informasi atau data dari banyak pihak secara online dengan menggunakan 

formulir. Berikut cara untuk membuat E-Form Pemesanan Layanan Ambulan 

pada Dinas Sosial Surabaya: 
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1. Buka Google Form melalui web Gmail di https://mail.google.com/ 

kemudian tekan simbol titik sembilan pada bagian kanan dan pilih Google 

Form di menu seperti pada gambar Lampiran BAB 4.4. 8. Tampilan Awal 

Gmail. 

2. Pada tampilan Google Form pilih blank seperti pada gambar Lampiran 

BAB 4.4. 9. Tampilan Awal Google Form. 

3. Sesudah itu tampilan akan berubah menjadi lembar kerja kosong Google 

Form seperti pada gambar Lampiran BAB 4.4. 10. Lembar kerja baru 

Google Form. 

Pada tampilan dokumen baru Google Form terdapat beberapa bagian yaitu: 

a. Kolom yang digunakan untuk menuliskan nama file, pada saat 

dokumen tersimpan dan keadaan kolom judul form kosong secara 

otomatis kolom judul form akan mengikuti nama file yang dituliskan, 

b. Menu untuk membuat pertanyaan yang akan diajukan kepada 

responden, 

c. Menu untuk menampilkan jawaban dari responden, 

d. Tombol yang berguna untuk mengganti atau mengedit tema form, 

e. Tombol yang digunakan untuk membagikan dokumen baik sebagai 

kolaborator (editor) maupun sebagai responden, 

f. Tombol yang berisi beberapa perintah seperti untuk melakukan undo, 

menggandakan form, menghapus form, menyantumkan link, mencetak 

form, menambah kolabolator, melakukan edit script, menambah adds-

ons, menambahkan preference, 

g. Tombol yang digunakan untuk mengganti atau mengeluarkan akun 

Google, 

h. Kolom yang digunakan untuk menuliskan judul form, 

i. Kolom untuk menuliskan deskripsi form, 

j. Kolom untuk menuliskan pertanyaan yang diajukan kepada responden, 

k. Tombol untuk memindahkan urutan pertanyaan, 

l. Tombol yang digunakan untuk menyisipkan gambar pada pertanyaan, 

https://mail.google.com/
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m. Tombol yang digunakan untuk menunjukan menu jenis – jenis 

pertanyaan seperti pada gambar Lampiran BAB 4.4. 11. Jenis 

Pertanyaan pada Google Form.  

Jenis – jenis pertanyaan tersebut terdiri dari: 

- Short Answer: untuk membuat kolom pertanyaan dengan jawaban 

teks pendek, 

- Paragraph: untuk membuat kolom pertanyaan dengan jawaban teks 

panjang/paragraf, 

- Multiple choice: untuk membuat kolom pertanyaan dengan jawaban 

pilihan ganda, 

- Checkboxes: untuk membuat kolom pertanyaan dengan jawaban 

centang, 

- File Upload: untuk membuat kolom upload file, 

- Linear Scale: untuk membuat kolom pertanyaan dengan jawaban 

skala, 

- Multiple choice grid: untuk membuat kolom pertanyaan dengan 

jawaban pilihan ganda dalam bentuk grid, 

- Check box grid: untuk membuat kolom pertanyaan dengan jawaban 

centang dalam bentuk grid, 

- Date: untuk membuat kolom pertanyaan dengan jawaban tanggal, 

- Time: untuk membuat kolom pertanyaan dengan jawaban waktu. 

n. Kolom yang digunakan untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan, 

o. Bagian yang berisi tombol – tombol dengan perintah sebagai berikut: 

- Add question: tombol untuk menambahkan kotak pertanyaan, 

- Add section: tombol untuk menambahkan halaman form baru. 

p. Tombol yang digunakan untuk menggandakan pertanyaan yang telah 

dibuat, 

q. Tombol yang digunakan untuk membuang kotak pertanyaan yang telah 

dibuat, 

r. Tombol yang digunakan untuk menyatakan pertanyaan penting dan 

harus diisi, 
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Terdapat beberapa informasi yang harus dicantumkan ke dalam E-Form 

yang mengacu pada form paper yang telah ada seperti pada gambar 

Lampiran BAB 4.4. 12. Lembar Kertas Form Pemesanan Layanan 

Ambulan. 

Berdasarkan gambar Lampiran BAB 4.4. 12. Lembar Kertas Form 

Pemesanan Layanan Ambulan beberapa informasi yang harus dicantumkan 

antara lain: 

a. Identitas pelapor : Informasi ini terkait pihak yang melapor akan 

dibutuhkannya layanan ambulan kepada dinas sosial. Beberapa 

informasi yang dibutuhkan dari pihak ini antara lain nama, nik, alamat, 

nomor telepon, dan hubungan dengan klien. 

b. Jenis pelayanan yang diminta : Informasi ini terkait pelayanan yang 

diminta. Beberapa informasi yang perlu dicantumkan antara lain jenis 

pelayanan, keberadaan klien, dan tujuan klien. 

c. Identitas klien : Informasi ini terkait pihak yang membutuhkan layanan 

ambulan. Beberapa informasi yang dibutuhkan dari pihak ini antara lain 

nama, nik, alamat, jenis kelamin, pekerjaan, keadaan klien, dan catatan 

(optional). 

d. Identitas penanggung jawab klien : Informasi ini terkait pihak wali dari 

klien penerima bantuan layanan ambulan. Beberapa informasi yang 

dibutuhkan dari pihak ini antara lain nama, nik, alamat, dan hubungan 

dengan klien. 

Selain itu terdapat beberapa informasi tambahan antara lain posko, tanggal 

permintaan layanan ambulan, dan upload dokumen yang terdiri dari Kartu 

Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Form Concern/ Surat 

Pernyataan. Sehingga apabila E-form telah disusun dengan memanfaatkan 

fungsi – fungsi pada Google Form hasil akhir bentuk form akan terlihat 

seperti pada gambar Lampiran BAB 4.4. 13. Hasil Lembar E-Form 

Pemesanan Layanan Ambulan dan gambar Lampiran BAB 4.4. 14. Hasil 

Lembar E- Form Pemesanan Layanan Ambulan. 
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Sesudah form telah diisi oleh responden maka akan terlihat angka jumlah 

responden pada menu jawaban seperti pada gambar Lampiran BAB 4.4. 15. 

Tampilan Menu Jawaban/Responses pada Google Form. 

Pada menu responses pengguna dapat melihat rekapan dari seluruh 

jawaban responden dan beberapa diantaranya dapat berbentuk chart (untuk 

tipe pertanyaan dengan model drop down) yang terlihat seperti pada 

gambar Lampiran BAB 4.4. 16. Tampilan Chart Jawaban/Responses pada 

Google Form. 

C. Google Spreadsheet 

Aplikasi Google Form mengijinkan penggunanya untuk dapat melakukan 

kolaborasi antara aplikasi Google Form dan Google Spreadsheet sehingga data 

dari Google Form dapat secara langsung dipindahkan ke dalam lembar kerja 

Google Spreadsheet. Berikut cara pengimplementasiannya: 

1. Buka Google Drive melalui web Gmail di https://mail.google.com/ 

kemudian tekan simbol titik sembilan pada bagian kanan dan pilih Google 

Drive di menu seperti pada gambar Lampiran BAB 4.4. 17. Tampilan Awal 

Gmail. 

2. Buka file form yang telah dibuat pada Google Drive seperti pada gambar 

Lampiran BAB 4.4. 18. File Google Form pada Google Drive. 

3. Pada Google Form buka menu jawaban/responses seperti pada gambar 

Lampiran BAB 4.4. 19. Tampilan Awal E-Form Pemesanan Ambulance. 

4. Pada menu jawaban/responses pilih simbol Spreadsheet seperti pada 

gambar Lampiran BAB 4.4. 20. Menu Jawaban/Responses pada Google 

Form. Kemudian akan muncul window seperti pada gambar Lampiran BAB 

4.4. 21.Window Pembuatan File Responses dalam Spreadsheet yang 

berisikan 2 pilihan, pilih create a new spreadsheet untuk memindah respon 

ke dalam file spreadsheet baru. 

5. Maka file spreadsheet akan terbuat secara otomatis seperti pada gambar 

Lampiran BAB 4.4. 22. Lembar Responses dalam bentuk Spreadsheet. 

Tabel pada Google Spreadsheet akan menyesuaikan dengan kolom 

pertanyaan pada Google Form dan apabila terdapat respon baru pada 

Google Form secara otomatis data di Google Spreadsheet akan terupdate 

https://mail.google.com/
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dan terlihat seperti pada gambar Lampiran BAB 4.4. 23. Hasil Respon pada 

lembar Spreadsheet. 

6. Pada tabel pertanyaan model unggah file akan tertera link Google Drive 

yang apabila ditekan akan menuju file yang tertera seperti pada gambar 

Lampiran BAB 4.4. 24. Link file responden. 

D. Google Drive 

Google Drive menjadi tempat penyimpanan file terkait form pengelolaan 

layanan ambulan mulai dari file Google Form, Google Spreadsheet, dan juga 

file yang diunggah oleh responden. Berikut cara mengakses folder form 

pengelolaan layanan ambulan yaitu: 

1. Buka Google Drive melaui Gmail dengan cara menekan simbol titik 

sembilan seperti pada Lampiran BAB 4.4. 25. Halaman awal Google Mail 

atau dengan membuka dengan alamat https://drive.google.com/. 

2. Setelah form telah terbuat folder penyimpanan terkait file Google Form 

akan secara otomatis terbuat seperti pada gambar Lampiran BAB 4.4. 26. 

Halaman Awal Google Drive. 

Pada folder tersebut akan ada folder lainnya yang merupakan tempat 

penyimpanan file unggah KTP, KK, dan Form Concern seperti pada gambar 

Lampiran BAB 4.4. 27. Halaman Awal Google Drive

https://drive.google.com/
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BAB V 

PENUTUP 

Bab ini membahas kesimpulan hasil magang yang telah dilakukan di Kantor Dinas 

Sosial Surabaya. 

5.1. Kesimpulan 

Setelah melaksanakan magang dapat disimpulkan bahwa dengan 

memanfaatkan aplikasi google dalam pengelolaan e-form pemesanan layanan 

ambulan pada Dinas Sosial Surabaya, permasalahan pada proses pengelolaan dapat 

diminimalisir. Dengan memanfaatkan aplikasi Google pengguna dapat menikmati 

seluruh rangkaian aplikasi Google lainnya. Aplikasi Google Form juga membantu 

mengalihkan proses pengiriman data formulir dari sistem tatap muka ke sistem 

online dengan begitu proses ini dapat dilakukan dengan cepat dan mudah. Data 

formulir yang didapatkan dari pemesan dapat langsung tercatat dan terekap pada 

Google Spreadsheet secara otomatis sehingga lebih menghemat waktu dalam 

proses perekapan. Resiko kehilangan dokumen dapat diminimalisir dengan 

pemanfaatan cloud storage pada Google Drive. 

 

5.2. Saran 

Setelah melakukan magang adapun saran yang dapat diberikan penulis untuk 

pembaca atau peneliti berikutnya untuk melanjutkan penelitian ini dengan 

mengembangkan ide ke aplikasi baik ke dalam bentuk web maupun aplikasi android 

sehingga Dinsos dapat terbantu dalam menjalankan pelayanan pemesanan ambulan 

untuk warga Surabaya. 
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