
 



DAFTAR ISI 
 
PEMBERITAHUAN ............................................................................................................................................... 3 

LANGKAH PERSIAPAN BERKAS DAN PERMOHONAN ........................................................................................... 4 

TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SURAT PERMOHONAN ................................................................................. 5 

1. Mengunjungi EMI PUSBANGKI .............................................................................................................. 5 

2. Pemohon akan diminta untuk memilih “Jenis Surat” ............................................................................ 5 

3. Pemohon akan diminta untuk mengisi “Deskripsi Surat” ...................................................................... 6 

4. Pemohon akan diminta untuk melengkapi “Berkas Permohonan” ........................................................ 6 

5. Pemohon akan diminta untuk mengisi “Data Pemohon” ...................................................................... 7 

6. SELESAI ................................................................................................................................................. 7 

PEMBERITAHUAN MELALUI E-MAIL .................................................................................................................... 8 

1. Surat Permohonan Dana telah diterima dari Sekretariat Pusbangki ...................................................... 8 

2. Perbaikan Surat Permohonan Dana ...................................................................................................... 8 

3. Surat Permohonan Dana telah selesai diproses .................................................................................... 9 

ALUR PERJALANAN BERKAS SURAT PERMOHONAN ONLINE ............................................................................. 10 

 

 
  



PEMBERITAHUAN 
 

• Guna menunjang kinerja layanan PUSBANGKI selama WFH, seluruh kegiatan 

administrasi dapat dilakukan melalui aplikasi ini. 

• Surat yang diterima selama WFH yaitu permohonan gaji dan tagihan pihak ketiga. 

• Permohonan tidak boleh diajukan oleh kurir/OB/CS. 

• Berkas asli dalam bentuk Hardcopy tetap diserahkan kepada sekretariat PUSBANGKI 

saat keadaan telah kembali normal. 

• Surat permohonan yang tidak lengkap akan di informasikan melalui e-mail. 

  

 

  



LANGKAH PERSIAPAN BERKAS DAN PERMOHONAN 
 

1. Mempersiapkan kelengkapan berkas surat permohonan. 
2. Semua berkas sudah ditandatangani oleh ketua departemen/klaster/unit. 

3. Memastikan nama dan NIP Direktur UKK PUSBANGKI tidak salah. 

NAMA : Dr. dr. Arietta Pusponegoro, SpOG(K)  

NIP : 196811142014122001 

4. Seluruh berkas di scan dalam bentuk PDF, kecuali berkas yang berhubungan dengan 

rekap Pajak PPh 21 dan rekap Payroll tetap dikirmkan dalam bentuk atau format file 

Excel (.xlsx atau.xls). 

5. Penamaan file berkas yang akan diunggah mengikuti format dibawah ini. 

Jenis surat permohonan-nama dept/klaster/unit-tanggal  

Contoh: Gaji-PUSBANGKI-20032020 

6. Pengajuan surat permohonan dengan jenis surat yang sama dilakukan secara terpisah 

Contoh: Permohonan Gaji Staff & Staff Honorer maka permohonan diajukan terpisah 

untuk masing-masing surat. 

7. Memastikan kelengkapan seluruh berkas surat permohonan untuk mempercepat 

proses agar tidak mengalami perbaikan atau revisi berkas. 

 

  



TATA CARA PENGISIAN FORMULIR SURAT PERMOHONAN 
 

1. Mengunjungi EMI PUSBANGKI 

Pemohon dari Departemen/Klaster/Unit harus membuka emi.pusbangki.id. Setelah 

berhasil masuk akan muncul tampilan seperti dibawah ini: 

 

 
 

2. Pemohon akan diminta untuk memilih “Jenis Surat” 

• Pilih salah satu jenis surat permohonan dana yang akan Anda kirimkan, kemudian 

tekan tombol “Selanjutnya” 

 

 
 

 

http://emi.pusbangki.id/


3. Pemohon akan diminta untuk mengisi “Deskripsi Surat” 

• Pada bagian ini, pemohon diminta untuk mengisikan Nomor dan Perihal dari surat 

permohonan dana Anda. Kemudian tekan tombol “Selanjutnya” 

 

 
 

4. Pemohon akan diminta untuk melengkapi “Berkas Permohonan” 

• Sebelum melakukan unggah berkas harap memerhatikan Format Nama File yang 

sudah ditentukan 

• Pemohon dapat melakukan unggah surat permohonan dana dan berkas dengan cara 

tekan tombol “Select File” lalu pilih berkas 

• Kemudian tekan tombol “Selanjutnya” 

 

 

Berkas yang sudah diunggah 

ND-100/UN2.F1.PUSBANGKI/KEU.00/2020 

Surat Permohonan Gaji UKK Pusbangki 



5. Pemohon akan diminta untuk mengisi “Data Pemohon” 

• Pada bagian ini, pemohon diminta untuk mengisikan data diri pemohon. Kemudian 

tekan tombol “Kirim” 

 

 
 

6. SELESAI 

apabila formulir berhasil dikirim, Pemohon akan mendapatkan pesan seperti gambar 

dibawah beserta e-mail pemberitahuan. 

  

 

 

 

 

 

 

  



PEMBERITAHUAN MELALUI E-MAIL 
 

Terdapat tiga informasi terkait Surat Permohonan Dana yang akan diterima Pemohon pada 

E-mail yang sudah dicantumkan: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Surat Permohonan Dana telah diterima dari Sekretariat Pusbangki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Perbaikan Surat Permohonan Dana  

• Perbaikan Sekretariat, e-mail ini akan dikirimkan ke Pemohon dari Sekretariat apabila 

terjadi kesalahan pada isi surat yang dikirimkan. Jika tidak ada kesalahan, Pemohon 

tidak akan menerima e-mail Perbaikan dari Sekretariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Perbaikan Keuangan, e-mail ini akan dikirimkan ke Pemohon dari bagian Keuangan 

apabila berkas keuangan tidak lengkap dan lain-lain yang berhubungan dengan 

permohonan dana yang dikirim. Jika berkas lengkap, Pemohon tidak akan menerima 

e-mail Perbaikan dari bagian Keuangan. 

 

 
 

3. Surat Permohonan Dana telah selesai diproses 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hallo Anda, 

Hallo Anda, 



ALUR PERJALANAN BERKAS SURAT PERMOHONAN ONLINE 
 

PJ PROSES KETERANGAN 

Pemohon Permohonan 
Pemohon melakukan unggah berkas surat permohonan 

dana pada emi.pusbangki.id 

Sekretariat Pemeriksaan 

Berkas yang sudah diunggah akan diterima oleh 

Sekretariat Pusbangki dan kemudian dilakukan 

pemeriksaan. Apabila terdapat kesalahan pada isi surat 

permohonan dana, Sekretariat Pusbangki akan 

melakukan pengembalian surat tersebut. Namun, jika 

tidak terdapat kesalahan, Sekretariat akan melakukan 

proses selanjutnya. 

Pemohon Perbaikan 

Jika surat dikembalikan, Pemohon akan mendapatkan e-

mail yang berisi pemberitahuan isi surat yang harus 

diperbaiki dan tautan untuk mengunggah kembali surat 

yang sudah diperbaiki. Setelah surat permohonan dana 

yang sudah diperbaiki diunggah oleh pemohon, maka 

akan dilakukan pemerikasaan kembali oleh Sekretariat 

Pusbangki. 

Sekretariat Pendataan 

Kemudian akan dilakukan pendataan surat dengan 

memberikan nomor dan deskripsi surat. Setelah itu, 

surat akan dikirimkan ke bagian Keuangan Pusbangki. 

Keuangan Pemeriksaan 

Keuangan Pusbangki menerima surat permohonan 

beserta kelengkapan berkas dari Sekretariat Pusbangki, 

kemudian dilakukan pemeriksaan berkas keuangan dari 

surat permohonan dana tersebut. Apabila terdapat 

kesalahan dan kekurangan berkas keuangan pada surat 

permohonan dana, Keuangan Pusbangki akan 

melakukan pengembalian surat tersebut. Namun, jika 

tidak terdapat kesalahan, Keuangan akan melakukan 

proses selanjutnya. 

Pemohon Perbaikan 

Jika surat dikembalikan, Pemohon akan mendapatkan e-

mail yang berisi pemberitahuan mengenai kekurangan 

berkas yang harus diperbaiki dan dilengkapi, serta 

tautan untuk mengunggah kembali surat yang sudah 

diperbaiki. Setelah surat permohonan dana yang sudah 

diperbaiki diunggah oleh pemohon, maka akan 

dilakukan pemerikasaan kembali oleh Keuangan 

Pusbangki. 



Pimpinan 

PUSBANGKI 
Persetujuan 

Direktur dan Wakil Direktur Pusbangki akan mendaptkan 

e-mail terkait surat permohanan dana yang sudah 

dilakukan pemeriksaan oleh Keuangan Pusbangki. 

Direktur akan melakukan pemeriksaan terkait isi surat 

permohonan, kemudian akan dilakukan Approval 

Keuangan 

Pembuatan Cek 
Setelah approval Pimpinan Pusbangki, Keuangan akan 

melakukan proses pembuatan Cek 

Tandatangan 

Cek 

Setelah cek dibuat oleh Keuangan Pusbangki, Pimpinan 

akan melakukan tandatangan cek 

Pembayaran 
Setelah cek ditandatangan Pimpinan Pusbangki, 

Keuangan akan melakukan pembayaran ke Bank 

Pemohon Selesai 

Keuangan Pusbangki selesai membayarkan permohonan 

dana Departemen/Klaster/Unit dan Pemohon akan 

medapatkan pemberitahuan e-mail terkait proses 

permohonan dana yang telah selesai 

 

  



 
Gambar 1. Alur surat permohonan dana 


