
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, 
RISET DAN TEKNOLOGI 

INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA 
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI 

Jalan Ki Hadjar Dewantara No.19, Surakarta 57126, Jawa Tengah, Indonesia 
Telepon 0271 647658 Faksimile 0271 646175 

Laman : www.isi-ska.ac.id, Surel : direct@isi-ska.ac.id 
 
 

PENGUMUMAN 
Nomor : 26 /IT6.7/TI.02.02/2021 

 
 
Diberitahukan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan di lingkungan ISI Surakarta. UPT. 
Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) memfasilitasi penggunaan platform “Office 365 A1”. 
Platform merupakan produk Microsoft Education yang menggunakan domain ISI Surakarta. 
Sehubungan dengan adanya fasilitas tersebut kami informasikan  beberapa hal, diantaranya : 
 

1. Dosen dan Tenaga Kependidikan yang berstatus aktif, dapat menggunakan fasilitas Office 
365 A1 berbasis domain ISI Surakarta untuk kepentingan pendukung 
pembelajaran/pendidikan dan perkantoran. 

2. Dosen dan Tenaga Kependidikan di ISI Surakarta dapat mengaktifkan akun office 365 A1. 
Informasi akun dan sandi (default) dapat diakses pada website SIPADU halaman SISURSIP 
(https://sipadu.isi-ska.ac.id/sisursip). Sedangkan bagi yang bertugas untuk mengelola akun 
unit kerja/fakultas/pengelola jurnal dan atau organisasi lain di lingkungan ISI Surakarta 
dapat menghubungi UPT. TIK untuk memperoleh informasi sandi (default) Office 365. 

3. Seluruh pengguna layanan dimohon untuk dapat mengganti sandi (password) default setelah 
berhasil “sign in”, merubah sandi atau password secara berkala, serta merahasiakan sandi 
tersebut dari pihak lain. 

4. Setelah adanya platform layanan ini maka transaksi surel/email dengan domain 
institusi/lembaga yang sebelumnya platform email dari Zimbra dialihkan menggunakan 
Apps Outlook dari Office 365 A1. Masa transisi layanan email direncanakan mulai aktif 
pada tanggal 27 Agustus 2021. Akun email sebelumnya di https://mail.isi-ska.ac.id masih 
dapat diakses namun tidak dapat dipergunakan untuk menerima dan mengirimkan email. 

5. Petunjuk penggunaan dan informasi lanjutan terkait platform layanan dapat diakses melalui 
url: https://s.id/OFC365. Sedangkan Office 365 A1 ISI Surakarta dapat diakses melalui url : 
https://office.com 

 
Demikian pengumuman ini  disampaikan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terima kasih. 
 
 

Surakarta, 18 Agustus 2021 
Kepala UPT. Teknologi Informasi dan Komunikasi 
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