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PANDUAN PENGGUNAAN 

SISTEM LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN ONLINE 

BP-PAUDNI REGIONAL VI PAPUA 

 

Oleh : Hartoto [081 343 865 864] 

 

1. Masuk di laman http://bppaudni-reg6.org 

 
 

2. Klik ikon kuning bertuliskan slipo, maka akan diarahkan ke halaman SLIPO 

 
3. Untuk mengelola pesan dari masyarakat, silalan masuk di laman http://bppaudni-reg6.org/scp 

kemudian login menggunakan kode akses yang diberikan bppaudni 

http://bppaudni-reg6.org/
http://bppaudni-reg6.org/scp
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4. Di bawah ini adalah halaman untuk pengelola SLIPO. Pada menu pesan, terdapat empat sub 

pesan yakni open, answered, closed, dan new ticket. 

a. Open: Menampung semua pesan masuk yang belum ditangani atau penangannya belum 

selesai. 

b. Answered: Menampung semua pesan yang telah di jawab/dihandle 

c. Closed: Menampung semua pesan yang permasalahannya telah diselesaikan. 

d. New Ticket: Untuk membuat pesan baru 
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5. Untuk melihat pesan, silakan klik subject pesan. 

 
Disini pengelola dapat melihat identitas pengirim pesan dan isi pesan yang diajukan. 

 

6. Pada menu bagian bawah, terdapat empat submenu yakni 

 
a. Post replay: untuk merespon pesan yang masuk 

 
Klik post repaly jika telah selesai 
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b. Post internal note: untuk mengirimkan catatan khusus kepada pengelola. Pesan ini tidak 

dapat dilihat oleh masyarakat pengirim pesan 

 
Klik submit untuk mengirim note/catatan 

 

c. Dept Transfer: untuk meneruskan pesan ke SKB lain. Hal ini dilakukan jika pesan yang masuk 

bukan wilayah kerja/bidang kita. 

 
Klik transfer untuk mengirimnya 

 

d. Asign to staf: untuk meneruskan pesan yang masuk ke pengelola lain. 

 
Klik assign untuk mengirimnya 

 

B. PETUNJUK 

Berisi petunjuk mengenai penggunaan slipo.  
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Anda dapat menambahkan petunjuk  baru. Silakan isi judul, dan jawabannya. Jangan lupa pilih 

kategorinya. Klik simpan untuk menyelesaikannya maka akan tampil seperti di bawah ini 

 
 

C. DIREKTORI 

Berisi data SKB yang menjadi pengelola slipo ini 

 
 

D. AKUN SAYA 

Untuk mengelola biodata kita, termasuk di dalamnya mengganti password login. 
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Phone : 081 343 865 864 

Email : hartoto@electindo.com 

Web : www.electindo.com 

Hartoto, merupakan praktisi teknologi dan pendidikan. Terlibat aktif dalam 

pengembangan aplikasi instansi pemerintah dan swasta. Saat ini sebagai direktur 

Electindo Technologies - perusahaan startup di Makassar, bagian pengembangan 

SDM di ICT Center Universitas Negeri Makassar, bagian Expo di Carrer Development Center 

Universitas Negeri Makassar. Aktif mendampingi berbagai instansi untuk pengembangan kapasitas 

lembaga melalui inovasi teknologi tepat guna dan softskill sumber daya manusianya. 


