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A. Sistem e-Office

e-Office merupakan aplikasi persuratan yang meng-coverage semua unit, pusat,
lembaga dan fakultas di Universitas Airlangga. Konsep aplikasi ini berbasis digital/elektronik,
dengan maksud agara sistem persuratan bisa berjalan real time, efektif dan efisien.
Terutama untuk kepentingan retrieval. Model sistem e-office seperti pada gambar 1.

Surat
Elektronik

Gambar 1. Sistem Data elektronik e-office

e-Office mempunyai 4 level menu, yaitu :
1. Admin Surat (Fitur all e-office)
2. Manajemen (Fitur manajemen e-office)
3. Operator (Fitur operator e-office)
4. Registrasi (Fitur operator plus register surat)
5. Admin User (Fitur manajemen user e-office)

B. Login e-Office

Login e-office dengan menggunakan site cybercampus.unair.ac.id, kemudian
masukkan user (nip/nik) dan password. Jika ada permasalahan dengan login dan rule
e-office silahkan hubungi USI Fakultas / helpdesk DSIK.
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C. Register Surat Masuk

Semua surat masuk yang berupa fisik harus diregistrasikan melalui menu Agenda dan
Ekspedisi. Surat masuk yang dimaksud adalah surat yang berasal dari luar unair bukan
surat yang berasal dari internal unair, karena surat internal sudah diregistrasikan melalui
sistem e-office.

Notice:
- Surat dibuka, di scan dan diupload
- Jika lampiran berupa dokumen/buku, maka yg discan hanya covernya.
- Surat yang bersifat rahasia, tidak boleh dibuka dan yang discan sampul suratnya
- Jenis surat yang bersifat undangan wajib mengisi kolom tempat, tanggal jam

mulai dan tanggal jam selesai



Bidang Administrasi dan Kearsipan Unair [4]

D. Distribusi Surat Masuk

Distribusi surat masuk difungsikan untuk mendistribusikan surat masuk eksternal.
Hasil dari Agenda dan ekspedisi akan muncul di distribusi surat masuk. Tinggal di
pilih surat ini tujuannya ke mana.

Notice:
- Jika pilihan tujuan surat belum ada, segera lapor ke bidang administrasi dan

kearsipan / facebook e-office / WA e-office
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E. Surat Masuk Internal

Surat masuk internal difungsikan untuk melihat surat masuk yang berasal dari internal
Unair (surat, nota dinas, memo, disposisi), artinya surat ini merupakan surat elektronik
(surat dalam bentuk scan yang diupload). Pilihannya ada lihat dan arsipkan. Lihat berarti
melihat surat dan aktifitas ini di log sehingga pengirim surat dapat memonitoring bahwa
surat yang dikirim telah sampai dan terbaca. Arsipkan berarti mengarsipkan surat
elektronik ke pengolahan surat (arsip surat elektronik)
Notice:

- Semua surat yang telah di arsipkan akan tidak terlihat, tetapi bisa dicari melalui
fitur pencarian surat masuk

- Petugas admin surat yang telah diberi hak granted lihat akan bisa melihat surat
pimpinan.

- Petugas harus segera mencetak surat masuk minimal 3 x sehari (awal masuk,
sebelum istirahat dan ketika akan pulang)

- Setiap surat masuk dengan sifat urgent (segera/ sangat segera) akan di notice
(sms) ke nomor penerima surat.

- Pastikan minimal ada satu nomor dari petugas admin yang tercatat di sistem e-
office

- Jika dalam batas tertentu masih belum melihat kiriman suratnya maka dari
petugas e-office akan mengingkan bahwa ada surat yang belum terbaca.
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F. Surat Masuk Eksternal

Surat masuk ekternal merupakan fitur untuk melihat surat dari agenda dan ekspedisi,
berarti surat ini berasal dari luar Unair. Pilihannya ada lihat dan arsipkan. Lihat berarti
melihat surat dan aktifitas ini di log sehingga pengirim surat dapat memonitoring bahwa
surat yang dikirim telah sampai dan terbaca. Arsipkan berarti mengarsipkan surat
elektronik ke pengolahan surat (arsip surat elektronik)
Notice:

- Semua surat yang telah di arsipkan akan tidak terlihat, tetapi bisa dicari melalui
fitur pencarian surat masuk

- Petugas admin surat yang telah diberi hak granted lihat akan bisa melihat surat
pimpinan.

- Petugas harus segera mencetak surat masuk minimal 3 x sehari (awal masuk,
sebelum istirahat dan ketika akan pulang)

- Setiap surat masuk dengan sifat urgent (segera/ sangat segera) akan di notice
(sms) ke nomor penerima surat.

- Pastikan minimal ada satu nomor dari petugas admin yang tercatat di sistem e-
office

- Jika dalam batas tertentu masih belum melihat kiriman suratnya maka dari
petugas e-office akan mengingkan bahwa ada surat yang belum terbaca.
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G. Monitoring surat / dokumen masuk

Monitoring surat / dokumen masuk di fungsikan untuk melihat seluruh surat masuk yang
diterima berdasarkan filter bulan dan tahun
Notice:

- Tombol fwd-Email berfungsi untuk menyampaikan kembali surat masuk melalui
akun email pribadi

H. Monitoring surat tembusan

Monitoring surat / dokumen masuk di fungsikan untuk melihat seluruh surat masuk yang
diterima berdasarkan filter bulan dan tahun
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I. Register Surat / Nomor

Jika ingin membuat surat, maka harus menggunakan fitur register nomor terlebih
dahulu. Register nomor ini memudahakan dalam registrasi nomor surat sesuai dengan
klasifikasinya. Nomor dibuat otomatis.

Notice:
- Unit surat yang muncul sesuai dengan unit masing-masing
- Jika ingin menggunakan unit surat diluar itu, misalkan ingin menggunakan nomor

rektor maka segera lapor ke bidang administrasi dan kearsipan untuk
dimunculkan.

- Saat ini sudah ada beberapa unit yang telah otomatis bisa melihat unit dengan
nomor rektor dan wakil rektor (UN3)

- Unit yang ingin menandon surat, bisa menggunakan fitur register nomer ini
untuk memesan nomor terlebih dahulu.
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J. Ekpedisi Elektronik

Ekspedisi elektronik difungsikan untuk kelengkapan surat elektronik. Pada menu
ini, nomor surat yang telah tercatat akan muncul dan disiap diisi kelengkapannya
mulai dari perihal, sifat, derajat surat dan berkas suratnya. Berkas surat wajib
diupload. Ketika berkas telah terupload, maka baru muncul tombol kirim. Jika
masih ada kesalahan berkas, gunakan tombol edit untuk merubahnya.

Notice:
- Jika tujuan pengiriman/penerima adalah internal unair, maka tinggal

memilih tujuan penerimanya.
- Berkas fisik tidak perlu dikirim, cukup melakukan monitoring di surat

keluar, apakah surat tersebut sudah sampai dan dibaca secara elektronik
atau belum.

- Berkas fisik akan dikirim jika surat bersifat rahasia, berisi dokumen yang
tidak mungkin diproses secara scan

- Jika terjadi listrik padam atau koneksi tidak stabil, maka surat dengan sifat
urgent (segera dan amat segera) harus dikirim secara fisik.

- Surat dengan tujuan eksternal (diluar Unair) harus dicatatkan juga secara
elektronik, diberkas/discan/diupload dan mengisi secara manual tujuan
surat melalui menu ekspedisi elektronik. Ini dimaksudkan agar surat tetap
ter-record dan terdigitalisasi sehingga memudahan ketika melaukan
retrieval dokumen.
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K. Nomor Tandon

Pesan nomor [tendon] difungsikan untuk membuat nomor surat tandon, yang pada
saatnya nanti dipakai untuk alokasi nomor surat mundur. Nomor ini merupakan nomor
cadangan yang sewaktu waktu bisa dipakai. Setiap unit harus bisa memperkirakan
berapa jumlah nomor tandon per bulan yang dicadangkan. Nomor tandon ini sama
dengan indent nomor surat pada menu registrasi nomor. Hati-hati dalam
memperkirakan jumlah nomor yang akan ditandon setiap bulannya. Jika tertib
administrasi dalam persuratan maka fitur ini tidak perlu digunakan.

Notice:
- Unit surat yang muncul sesuai dengan unit masing-masing
- Jika ingin menggunakan unit surat diluar itu, misalkan ingin menggunakan nomor

rektor maka segera lapor ke bidang administrasi dan kearsipan untuk
dimunculkan.

- Saat ini sudah ada beberapa unit yang telah otomatis bisa melihat unit dengan
nomor rektor dan wakil rektor (UN3).
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L. Monitoring Nomor Surat Keluar

Monitor No Surat Keluar digunakan untuk memonitoring semua nomer surat yang telah
dikeluarkan, termasuk nomor tandon. Pada fitur ini bisa mengecek pengirim, petugas
register nomor dan penerima surat.
Notice:

-
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M. Surat Keluar

Surat keluar digunakan untuk melihat ekspedisi elektronik yang dilakukan apakah
sudah sampai atau belum. Melalui fitur ini bisa melihat surat yang dikirim sudah
dibaca atau belum. Kondisi terbaca atau belum, bisa dilihat pada kolom catatan
dengan text yang berwarna merah.

Notice:
- Gunakan tombol lihat untuk mengecek surat yang dikirim telah dibaca atau

belum
- Jika belum lakukan notice di WA e-office
- Kondisi ini juga dimonitoring oleh petugas ekspedisi elektronik dari bidang

administrasi dan kearsipan yang nantinya juga membantu mengingatkan
kepada setiap unit, yang belum membuka suratnya.

- Tombol re-Send berfungsi untuk mengirim kembali surat yang terlewat
penerimanya
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N. Pencarian Surat

Pencarian surat/dokumen digunakan untuk retrieval atau temu kembali surat
keluar dan surat masuk pada unit masing masing. Surat yang telah diekspedisikan
akan muncul di surat keluar, juga akan muncul dan bisa dicari melalui fitur
pencarian surat/dokumen. Keyword pencarian menggunakan nomor surat /
perihal / tanggal surat.

Notice:
- Lokasi akan muncul jika surat telah diolah dan diarsipkan
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O. Manajemen User

Manajemen User digunakan untuk mengeset semua pengguna e-office yang
meliputi jabatan structural, unit kerja, level akses dan pengguna yang
menjabatnya. Fitur ini hanya bisa dipakai oleh pengguna dengan level admin user
dan admin surat.

Notice:
- Jika pengguna yang dimaksud tidak muncul, maka hubungi USI / DSIK /

bidang administrasi dan kearsipan / facebook e-office / WA e-office agar
pengguna yang bersangkutan di beri akun sebagai secretariat.

- JIka Unit kerja belum muncul segera hubungi DSIK / bidang administrasi
dan kearsipan / facebook e-office / WA e-office.

- No HP terisi akan digunakan sebagai nomor penerima notice surat dengan
sifat urgent (segera / amat segera).
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P. Rule Ganti Account / Password

Fitur Tools pada utility digunakan untuk melakukan pergantian password dan rule
account cybercampus. Pengguna biasanya mempunyai rule account yang lebih dari
satu, misalkan sebagai Dosen, Tenaga Pendidikan, Petugas PPBM atau lainnya.
Pengguna tidak perlu binggung ketika ingin berganti account, cukup gunakan menu
ini sudah dapat pindah rule.

Notice:
- Jika tidak bisa menemukan menu ganti rule, segera hubungi USI /

DSIK

Q. Granted Akses
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Granted akses digunakan untuk membuat surat bisa dibaca oleh petugas surat yang
diberi mandat membaca surat. Misal surat untuk pimpinan jika tidak ingin dibaca sendiri
maka bisa di-setting, agar bisa dibaca oleh petugas yang telah ditentukan.

Notice:
- Fitur ini hanya dimiliki oleh Admin Surat
- Jika ada setting yang tidak sesuai atau pimpinan tersebut ingin di grantedkan hak

akses bacanya, segera hubungi bidang administrasi dan kearsipan.


