
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PANDUAN PENGGUNA 

APLIKASI PENGIRIMAN SURAT LKPP BERBASIS WEB 

BIRO HUKUM, SISTEM INFORMASI, DAN KEPEGAWAIAN 

SEKRETARIAT UTAMA 

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH 



MENGIRIM SURAT 
 

Untuk mengirimkan surat dinas ke LKPP, silakan mengunjungi alamat 

eoffice.lkpp.go.id/persuratan. Berikut langkah yang harus Anda lakukan untuk mengirim surat 

ke LKPP: 

1) Pilih penerima surat pada daftar penerima yang tersedia; 

2) Masukkan tembusan surat (bersifat opsional. Masukkan jika ada, dan kosongkan jika tidak 

ada); 

3) Masukkan nama Pengirim (K/L/D/I). Jika nama K/L/D/I Anda tidak tersedia pada list, pilih 

Lainnya > pilih Tipe K/L/D/I Anda, dan ketikkan nama K/L/D/I Anda pada kolom yang 

disediakan; 

 

4) Masukkan nomor surat; 

5) Pilih kerahasiaan surat (rahasia atau tidak rahasia); 

6) Masukkan perihal surat yang Anda kirimkan; 

7) Masukkan email Anda. Pastikan email yang Anda masukkan adalah email yang benar dan 

aktif, karena informasi nomor token dan nomor tiket untuk mengecek progress surat 

akan dikirimkan ke email yang Anda cantumkan; 

8) Lampirkan surat (file surat yang dilampirkan adalah file dengan format pdf); 

9) Masukkan kode verifikasi yang sesuai;  

Setelah berhasil mengirimkan surat, Anda akan mendapatkan nomor tiket dan token yang dapat 

digunakan untuk mengecek progress surat yang telah Anda kirimkan.  



CEK PROGRES SURAT 
 

Anda dapat memonitor surat yang telah dikirimkan ke LKPP dengan mengunjungi alamat 

eoffice.lkpp.go.id/progres. Berikut tata cara memonitor surat yang telah Anda kirimkan ke LKPP: 

1) Masukkan nomor tiket; 

2) Masukkan nomor token;  

3) Klik tombol Cari (berwarna kuning); 

 

4) Memonitor surat juga bisa dilakukan langsung dari email Anda dengan cara berikut; 

 



CEK KEASLIAN SURAT 
 

Anda dapat mengecek keaslian surat yang mengatasnamakan LKPP dengan mengunjungi alamat 

eoffice.lkpp.go.id/keaslian. Berikut tata cara mengecek keaslian surat: 

1) Masukkan token; 

2) Masukkan nomor tiket; 

3) Klik tombol Cari (berwarna kuning); 

 

Nomor tiket dan nomor token untuk mengecek keaslian surat terdapat pada surat yang Anda 

terima. Informasi yang akan ditampilkan jika surat benar dikeluarkan oleh LKPP terdiri dari nomor 

surat, penandatanagn surat, perihal, dan tujuan surat. Jika tidak menampilkan informasi seperti 

pada gambar diatas, maka surat yang Anda terima bukan surat yang dikeluarkan oleh LKPP. 

 


