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KATA PENGANTAR 

 

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-

Nya “Buku Panduan E-Office FKIP ULM” dapat diselesaikan. Buku Panduan ini dikhususkan bagi 

seluruh civitas akademika FKIP ULM dalam kegiatan surat-menyurat secara digital melalui aplikasi 

berbasis web (e-office). Ide Pengembangan aplikasi ini berawal dari keinginan Pimpinan Fakultas 

FKIP ULM agar seluruh kegiatan surat menyurat di lingkungan FKIP ULM dapat diaoutomasikan 

sehingga aktivitas sehari-hari baik tenaga kependidikan maupun tenaga pendidik/dosen dapat 

lebih efektif dan efesien. Selain itu, e-office ini untuk mendukung tercapainya kesesuaian target 

pada SKP Tahunan  dan aktivitas kerja harian pegawai di lingkungan FKIP ULM serta sebagai dasar 

pemberian Tunjangan Kinerja.  

Rasionalisasi lain pengembangan e-office sebagai bentuk adaptasi perkembangan 

teknologi informasi dan komunikasi serta internet yang telah menjadi alat kekuatan untuk 

memikirkan kembali sistem pelayanan publik dengan model yang baru. Teknologi Informasi dan 

Internet mendorong transformasi dan paradigma birokrasi tradisional menuju paradigma e-

government. Oleh karena itu keberadaan e-office FKIP ULM harapannya menjadi salah satu 

elemen utama dalam memperbaiki sistem managerial di lingkungan FKIP ULM. 

Untuk dapat menjalankan tugas-tugasnya dengan baik, maka setiap pelayanan publik baik 

pusat dan daerah sudah seharusnya didukung oleh sistem administrasi yang memadai karena 

kesempurnaan dan kelengkapan sistem administrasi merupakan salah satu kebutuhan yang 

penting disetiap organisasi atau instansi pemerintah, dengan mengubah sistem manual ke sistem 

komputerisasi dalam era teknologi informasi penyelesaian dokumen dan surat-surat dinas sudah 

merupakan keharusan dalam upaya untuk melakukan reformasi birokrasi dan untuk mewujudkan 

pelayanan yang baik (good governance). Salah satu diantaranya adalah dengan melaksanakan 

implementasi aplikasi tata naskah dinas elektronik di lingkungan instansi pendidikan. Dengan 

adanya E-Office di suatu instansi dapat melaksanakan kegiatan administrasinya dengan lebih 

mudah, cepat, transparan, tertib, terpadu, produktif, akurat, aman, dan efisien. 



Akhir kata, kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi 

dalam penyusunan panduan ini –utamanya kepada pimpinan fakultas- dan kami berharap agar 

setiap pegawai di lingkungan FKIP ULM berkomitmen untuk menginput setiap aktivitas hariannya 

dan mencapai target waktu kerja sesuai dengan batas yang ditentukan. 

 

 

TIM Penyusun Buku Panduan 

 

 

 



USER GUEST 
 

A. Pendahuluan 
User Guest adalah pengguna yang tidak memiliki hak akses untuk menginput data            

surat masuk kedalam FKIP. Pengguna yang termasuk dari User Guest adalah Pengguna            

diluar FKIP dan Mahasiswa yang ingin membuat permohonan izin penelitian, rekomendasi,           

dan Riset Penelitian. 

 

B. Mengirimkan Surat Ke FKIP 
Untuk mengirimkan surat ke FKIP dapat mengakses http://e-office.fkip.ulm.ac.id/ dan         

mengisi form yang tersedia seperti pada gambar dibawah ini: 

 
 
 
 
  

http://e-office.fkip.ulm.ac.id/


C. Tracking Surat Via Email 
Sistem E-Office ini dilengkapi dengan fitur Notifikasi dan Tracking yang akan di            

informasikan melalui email terkait balasan dan proses surat yang ada di dalam FKIP. Untuk              

user Guest akan mendapatkan kode Unik untuk bisa melakukan tracking melalui Web            

dengan link http://e-office.fkip.ulm.ac.id/mail.  

 

 

- Halaman Pencarian Surat 

Pada halaman pencarian surat, Surat hanya bisa dicari dengan kode unik yang ada dikirim              

ke email pemilik surat, atau menekan tombol Cek Status Surat / Detail Surat. 

 
 
 
 

http://e-office.fkip.ulm.ac.id/mail


- Hasil Pencarian Surat 

 
  



D. Surat Permohonan 
Untuk membuat surat permohonan izin penelitian / rekomendasi / riset penelitian,           

Mahasiswa dapat mengakses url http://e-office.fkip.ulm.ac.id/request dan memilih jenis surat         

dengan Surat Permohonan yang ingin diajukan. 

 
Setelah dipilih jenis surat maka akan muncul form permohonan surat keluar, apabila            

form surat keluar telah diisi maka akan tampil download surat untuk di tandatangani oleh              

koordinator jurusan. 
 
  

http://e-office.fkip.ulm.ac.id/request


Detail Surat Permohonan Izin Penelitian 

 
Surat Permohonan Izin Penelitian ini dibuat langsung oleh mahasiswa dengan          

mengikuti format yang sudah ditentukan dan juga bisa mendownload langsung hasil           

generasi word. 
  



Download Permohonan Surat 

 

Mahasiswa dapat langsung mendownload hasil dari generasi surat permohonan tadi          

dalam format word dengan mengklik tombol download. 


