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Pada era serba digital saat ini, bekerja dengan prinsip paperless sangat diperlukan agar
transformasi digital di lingkungan kerja terasa manfaatnya. Salah satu keuntungan yang
diperoleh dengan bekerja secara digital, disamping paperless, adalah memungkinkan
melakukan pekerjaan bersama secara teamwork. Banyak sekali keuntungan yang dapat
diterima dari bekerja sama dalam satu tim, baik untuk diri seseorang dan juga organisasi.
Tidak hanya menawarkan kesempatan yang luar biasa untuk perkembangan profesionalitas,
tetapi kerjasama tim juga berarti anda bisa membuat pekerjaan terasa lebih ringan dan
mudah.
Infrastruktur ICT IPB University mengalami peningkatan kapasitas dari tahun ke tahun, dan
mampu mendukung proses transformasi digital di seluruh unit kerja. IPB memiliki program
IPB Goes to Google Educations yang memberikan banyak fitur untuk melakukan berbagi file
dan kolaborasi tim di cloud Google. Namun demikian, pemanfaatan infrastruktur ICT untuk
kepentingan berbagi file dan kolaborasi tim di cloud ini belum masif dilaksanakan di seluruh
unit kerja. Oleh karena itu, diperlukan kegiatan internalisasi dan pelatihan kepada unit kerja,
terutama unit administratif, terkait aspek teknis dan cara melakukan berbagi file dan
berkolaborasi tim di cloud.
Untuk memudahkan penggunaan aplikasi pada IPB Goes to Google Education bagi sivitas IPB
(IPB Apps), DSITD telah memperbarui portal aplikasi pada laman http://apps.ipb.ac.id.
Penggunaan IPB Apps telah dipadukan dengan User-ID IPB. Untuk dapat menggunakan IPB
Apps pada apps.ipb.ac.id, kita perlu memiliki koneksi internet dan User-ID IPB yang telah
diaktifasi sebelumnya (Gambar 1).

Gambar 1. Halaman Utama apps.ipb.ac.id
Untuk menjalankan salah satu aplikasi dari IPB Apps ini, maka terlebih dahulu harus melakukan login
ke halaman Login seperti berikut:
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Gambar 2. Login ke apps.ipb.ac.id
Setelah melakukan Login ke Unisyst IPB, kita dapat langsung mengakses aplikasi-aplikasi Mail,
Calendar, Documents, Drive, Sites. Untuk melakukan penggantian/perubahan password
User-ID IPB dapat dilakukan dengan menjalankan fitur Change Password, sedangkan Riset
Password digunakan untuk melakukan perubahan password User-ID IPB bila terjadi lupa
password; untuk hal ini diperlukan email alternatif.
Aplikasi-aplikasi yang terdapat pada IPB Apps antara lain:
Mail
: Untuk manajemen email dengan fitur gmail
Calendar
: Untuk manajemen agenda kegiatan
Documents : Untuk manajemen dokumen
Drive
: Untuk manajemen folder file, dan manajemen file seperti Document,
Presentation, Spreadsheet, dll.
Sites
: Untuk manajemen situs/web site
G+
: Untuk manajemen komunikasi dengan orang lain/sosial media.
1. Mail
Aplikasi Mail digunakan untuk menajemen Email. Email yang digunakan memiliki alamat
userIdIPB@apps.ipb.ac.id. Untuk menjalan aplikasi Mail, klik pada ikon Mail kemudian
akan ditampilkan halaman seperti berikut:
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Gambar 3. Halaman Mail
Di sebelah kiri terdapat beberapa menu untuk manajemen email. Compose digunakan
untuk mengirim email. Di sebelah kanan terdapat daftar kiriman email yang terdiri dari
kolom Pengirim email, Subject email, dan Waktu email dikirim. Unread mengindikasikan
bahwa ada email yang dibuka/dibaca tersusun berdasarkan waktu email dikirim terakhir,
sedangkan email yang sudah dibaca ada di kelompok bawah. Jumlah baris dari email yang
belum dibaca dapat diatur, misalnya 25 baris, 50 baris, dst. Kita dapat mengatur jumlah
baris yang ingin ditampilkan. Untuk membuka email cukup klik pada salah satu email yang
ada seperti berikut ini.

Gambar 4. Tampilan Membuka Email yang Diterima
Setiap email memiliki Subject Email, Tujuan Email, Isi Email/Berita Email, Attachment Email, dan
tombol Reply, Reply All, Forward.

2. Calendar
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Digunakan untuk manajemen jadwal kegiatan, sehingga kita dapat melihat kegiatan hari
ini, minggu depan, bulan depan, atau melihat kegiatan yang telah lalu. Tampilan dari
Calendar seperti berikut:

Gambar 5. Tampilan Halaman Calendar
Calendar berisi menu membuat Calendar Baru, Kotak Tanggal yang sedang berlaku saat ini, serta
Daftar Calendar Saya dan Orang lain yang ingin dilihat. Disebalah kanan adalah isi Calendar.
Untuk membuar Calendar klik menu
berikut:

, pada layar akan ditampilkan Form Calendar seperti

Gambar 6. Form Isian Pembuatan Calendar
Isilah judul kegiatan, Tanggal dan waktu kapan kegiatan ini akan dilakukan, Tambahkan
tamu (siapa saja yang perlu diberikan informasi kegiatan ini) selain pemilik jadwal ini,
tambahkan lokasi kegiatan akan dilaksanakan, dan tambahkan deskripsi kegiatan.
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3. Drive

Gambar 7. Tampilan Halaman Drive
Terdapat 2 kolom pada halaman Drive. Kolom pertama menu Drive dan kolom kedua
daftar isi drive (file/folder) dan informasi pemilik serta tanggal diperbaharui. Drive terdiri
dari :
a. Priority
: untuk menandai folder/file yang merupakan prioritas
b. My Drive
: untuk melihat daftar setiap file dimana kita sendiri yang membuatnya
atau peran kita sebagai owner dalam file tersebut.
c. Shared with Me : lokasi file milik orang lain yang dibagikan kepada kita (notifikasi akan
diterima melalui email dan link ke file yang dibagikan).
Untuk membuat Drive, klik tombol
seperti berikut:

pada layar akan ditampilkan Form Drive

Gambar 7a. Menu Pilihan Membuat Drive
Menu New Drive terdiri dari :
a. Folder
: Untuk membuat Folder di Drive
b. File Upload : Untuk menyimpan dokumen di Folder yang sudah disediakan
c. Folder Upload: Untuk menyimpan folder yg berisi dokumen ke Folder yang sudah
disediakan.
d. Google Docs : Untuk membuat dan memperbarui dokumen yang dibuat dengan
Google Docs.

5

e. Google Sheets: Untuk membuat dan memperbarui lembar kerja (sheet) yang dibuat
dengan Google Sheets.
f. Google Slides : Untuk membuat dan memperbarui lembar slides/presentasi yang
dibuat dengan Google Slides.
Selain dapat digunakan untuk membuat file baru, pada tombol Drive juga terdapat
fasilitas mengunggah/upload file yang sudah kita miliki baik untuk disimpan sebagai
backup file karena sejatinya Google Apps bersifat Cloud Computing sehingga file dapat
diakses dari lokasi yang tidak terbatas. Selain itu file tersebut juga dapat digunakan untuk
collaborative work/dokumen yang dapat dikerjakan secara bersama-sama dengan tim.

Gambar 8. Contoh Memilih Dokumen/File untuk Di-upload

Setelah proses upload selesai maka akan diberikan pilihan untuk membagikan file ke user
lain menggunakan menu Share. Akan ditampilkan status file sudah di konversi ke format
Google Apps jika sebelumnya telah dilakukan perubahan setting Upload File.

Gambar 8a. Contoh Informasi Proses Upload Selesai
Proses sharing dapat dilakukan melalui berbagai cara yaitu sebagai berikut :
a. Setelah file diunggah/diupload klik icon Share
b. File yang sudah ada di menu My Drive atau Share with Me kemudian klik kanan pada
file tersebut maka akan ditampilkan menu Share sebagai berikut :
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Gambar 9. Menu Share

Gambar 9a. Contoh Menentukan User yang akan diberikan Share
Selanjutnya akan ditampilkan halaman Sharing Setting seperti Gambar 10 untuk
menambahkan user yang akan diberikan hak akses terhadap file tersebut dengan
berbagai fungsinya, dapat melihat, mengedit atau hanya dapat memberikan
komentar.
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Gambar 10. Dialog File Sharing pada Upload File
Tuliskan terlebih dahulu alamat email yang akan diundang dalam file sharing tersebut,
jika akun tersebut diijinkan untuk melakukan editing maka klik Can Edit, dst.
Setelah ditentukan akun file sharing diberikan kepada akun siapa saja, selanjutnya kita
dapat mengatur hak akses untuk setiap akun tersebut. Hanya Owner yang dapat
melakukan perubahan hak akses tersebut untuk setiap akun.
Hak Akses file sharing sebagai berikut :
a. Can Comment : akun hanya dapat melakukan komentar terhadap file tersebut
b. Can Edit : akun dapat melakukan editing terhadap isi file tersebut (menambahkan,
menghapus, memberi komentar) tapi tidak dapat memindahkan maupun
menghapus file.
c. Can View : akun hanya dapat melihat file tersebut
Jika file sudah di-share maka file akan diterima oleh akun lain di Menu Shared with Me
berikut status kepemilikannya. Setiap perubahan yang dilakukan otomatis tersimpan
secara bersamaan. Selanjutnya klik button Done.
4. Docs
Seperti halnya pada Microdoft Word, pada layar Document, kita dapat melakukan
pembuatan dokumen surat, catatan, karya tulis, dll. Selesai pembuatan dokumen, tidak
perlu melakukan “klik Save”, karena Google Apps secara otomatis melakukan
penyimpana dokumen ini pada server yang disediakan oleh Google Apps. Yang perlu
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dilakukan adalah mengganti nama dokumen “Untitled Document” dengan nama
dokumen yang sesuai. Penamaan dokumen sebenarnya bebas saja, namun demikian
untuk memudahkan manajemen dokumen buatlah nama dokumen itu sesuai konteksnya
dan berikan keterangan lain seperti tanggal dibuat, contoh: “2019-12-02-SuratSKP”.
Kelebihan dari Document dengan Google Apps adalah kita dapat melakukan “sharing”
dokumen ke orang lain yang kita tentukan, sehingga orang yang diberikan “sharing” ini
dapat melakukan: melihat dokumen, perbaikan dokumen (editing), dan memberikan
komentar.

Gambar 11. Tampilan pada Documents Apps

Langkah membuat dokumen di Google Apps sebagai berikut :
a. Dari menu Drive klik Button New kemudian pilih dan klik Google Docs
b. Akan ditampilkan halaman seperti Gambar 11.
c. Klik teks Untitled Document kemudian tuliskan nama file yang akan diberikan.
d. Klik form dokumen untuk mengakhiri perubahan nama dokumen.
e. Selanjutnya dokumen dapat diisi dengan format yang sama seperti melakukan
dokumentasi menggunakan Microsoft Word.
5. Sheet

Gambar 12. Tampilan pada Sheet Apps
Seperti halnya pada Microsoft Excel, pada layar tampilan Spreadsheet (lembar kerja), kita
dapat melakukan pengisian data pada sel-sel yang masing-masing memiliki alamat. Nama
sel merupakan perpaduan nama kolom dan nomor baris. Selesai pengisian data pada
lembar kerja, tidak perlu melakukan “klik Save”, karena Google Apps secara otomatis
melakukan penyimpanan dokumen ini pada server yang disediakan oleh Google Apps.
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Yang perlu dilakukan adalah mengganti nama dokumen “Untitled Spreadsheet” dengan
nama lembar kerja yang sesuai. Penamaan dokumen lembar kerja juga bebas saja, namun
demikian untuk memudahkan manajemen dokumen, buatlah nama dokumen lembar
kerja ini sesuai konteksnya dan berikan keterangan lain seperti tanggal dibuat, contoh:
“2019-12-02-RekapPegawai”. Kelebihan dari Spreadsheet dengan Google Apps adalah
kita dapat melakukan “sharing” lembar kerja ini ke orang lain yang kita tentukan sehingga
orang yang diberikan “sharing” ini dapat melakukan: melihat data pada spreadsheet,
perbaikan data pada spreadsheet (editing), dan atau memberikan komentar.
Langkah membuat spreadsheet di Google Apps sebagai berikut :
a. Dari menu Drive klik Button New kemudian pilih dan klik Google Sheets
b. Akan ditampilkan halaman seperti Gambar 12.
c. Klik teks Untitled Spreadsheet kemudian tuliskan nama file yang akan diberikan.
d. Klik form lembar kerja untuk mengakhiri perubahan nama dokumen.
e. Selanjutnya dokumen dapat diisi dengan format yang sama seperti melakukan
dokumentasi menggunakan Microsoft Excel.
6. Slides

Gambar 13. Halaman pada Google Slides
Seperti halnya pada Microsoft Power Point, pada layar Presentation, kita dapat
melakukan pembuatan file presentasi dan menayangkannya langsung seperti yang
berlaku di desktop. Terlebih file ini dapat ditampilkan secara online sehingga tidak
diperlukan storage lain. Selesai pembuatan presentasi, tidak perlu melakukan “klik Save”,
karena Google Apps secara otomatis melakukan penyimpanan file presentasi pada server
yang disediakan oleh Google Apps. Yang perlu dilakukan adalah mengganti nama file
presentasi “Untitled Presentation” dengan nama yang sesuai. Penamaan file sebenarnya
bebas saja, namun demikian untuk memudahkan manajemen file buatlah nama file itu
sesuai konteksnya dan berikan keterangan lain seperti tanggal dibuat, contoh: “2019-1202-PresentasiSKP”. Kelebihan dari Presentation dengan Slides Apps adalah kita dapat
melakukan “sharing” ke orang lain yang kita tentukan sehingga orang yang diberikan
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“sharing” ini dapat melakukan: melihat dokumen, perbaikan dokumen (editing), dan
memberikan komentar.
Langkah membuat presentasi di Google Apps sebagai berikut :
a. Dari menu Drive klik Button New kemudian pilih dan klik Google Slides
b. Akan ditampilkan halaman seperti Gambar 13.
c. Ditampilkan form untuk membuat presentasi per slide. Dapat juga memilih template
yang tersedia disebalah kanan dari editor slide.
d. Untuk menjalankan file presentasi klik icon Present, akan ditampilkan dari awal atau
hanya file yang dipilih dengan notes, akan ditampilkan halaman yang berbeda.

7. Latihan
Dengan menggunakan IPB Apps:
a. Buatlah surat undangan menggunakan Docs, lalu lakukan sharing dokumen ini
dengan pimpinan unit kerja Anda
b. Buatlah spreadsheet tentang daftar undangan menggunakan Sheets, lalu lakukan
sharing spreadsheet ini dengan pimpinan unit kerja Anda
c. Buatlah presentasi tentang IPB University menggunakan Slides, lalu lakukan sharing
presentasi ini dengan pimpinan unit kerja Anda
d. Kirimkan hasil latihan Anda ke alamat email latihan-ipb-apps@apps.ipb.ac.id
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