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Arsip Digital merupakan aplikasi sistem informasi manajemen surat masuk, surat keluar, dan 

disposisi, dirancang sesuai dengan kebutuhan akan administrasi surat menyurat. Salah satu 

keunggulan pada sistim ini adalah dapat menentukan format penomoran surat yang dapat 

ditentukan sendiri, dapat menyesuiakan format penomoran surat yang sebelumnya sudah berlaku 

pada instansi. 

 

Melalui proses dan output yang dihasilkan oleh Arsip Digital, dapat memudahkan anda dalam 

menginventarisir data-data surat, baik data surat masuk, surat keluar, maupun disposisi. 

 

Dikembangkan dengan menggunakan framework php codeigniter dipadu dengan teknologi jquery 

sehingga setiap proses data tidak diperlukan lagi refresh halaman, proses data akan terasa lebih 

ringan. 

 

Secara teknis aplikasi ini dibuat dengan menggunakan bahasa pemrograman yang bersifat free 

dan open source berbasis web, yaitu php dengan database MySQL, dengan alasan: 

1. Tidak melanggar hak cipta, walaupun di-install di banyak tempat, asalkan tidak 

diperjualbelikan. 

2. Tidak ada biaya untuk membayara lisensi. 

3. Bisa di-install di system operasi multi-platform, seperti: Linux, Mac OS, dan semua versi 

Windows (XP, Vista, 7, dan 8). 

4. php dan MySQL merupakan bahasa pemrograman web dan database yang popular di dunia 

opensource. 

 

Program Aplikasi Arsip Digital mempunyai beberapa keuntungan lain, yaitu: 

1. Jumlah data pengguna, nomorsurat, dan transaksi tidak dibatasi. 

2. Semua fitur yang ada pada aplikasi ini sudah diuji coba. 

3. Mempunyai tampilan antar muka grafis yang mudah dimengerti, sehingga mudah digunakan. 

4. Hak pengguna dapat ditentukan sesuai dengan fungsi dan kewenangannya, sehingga data-

data yang tidak boleh diakses oleh pengguna yang terdaftar pada system bisa dibatasi. 

  

Sebelum melakukan transaksi pencatatan surat masuk atau keluar, hal yang perlu diperhatikan 

adalah pengisian data dasar. Yang dimaksud data dasar adalah data master yang digunakan 

untuk keperluan transaksi, sebagai contoh: data pengguna, bagian, jabatan, nomorsurat, dan 

klasifikasi. 

 

 

Menu-menu yang disediakan Arsip Digital, antara lain: 

Penjelasan Singkat 
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1. Pengaturan 

Menu Pengaturan disediakan untuk mengatur pengaturan yang telah disediakan oleh sistem  

untuk dapat disesuaikan dengan keinginan user. 

- Pengaturan Perusahaan 

- Pengaturan Pengguna 

- Pengaturan KataSandi 

- Pengaturan HakAkses 

- Pengaturan Aplikasi 

- Pengaturan Nomor Surat 

- Pengaturan Bagian 

- Pengaturan Jabatan 

- Pengaturan Bentuk Surat 

- Pengaturan Jenis Surat 

- Pengaturan Jenis Laporan 

2. Pemrosesan 

Menu Pemrosesan disediakan untuk pemrosesan administrasi surat masuk, surat keluar, 

maupun disposisi. 

- Pemrosesan SuratMasuk 

- Pemrosesan SuratKeluar 

- Pemrosesan Disposisi 

- Pemrosesan Surat Keputusan 

- Pemrosesan Surat Tugas 

- Pemrosesan Kegiatan 

- Pemrosesan Kinerja 

- Pemrosesan Absensi 

3. Laporan 

Menu Laporan digunakan untuk menampilkan hasil proses yang telah dilakukan. Pada laporan 

dapat dilihat berdasarkan jangka waktu tertentu berdasarkan rentang tanggal serta kriteria-

kriteria lainnya dari proses yang telah dilakukan. 

- Laporan Pengguna 

- Laporan SuratMasuk 

- Laporan SuratKeluar 

- Laporan Disposisi 

- Laporan Surat Keputusan 

- Laporan Surat Tugas 

- Laporan Kegiatan 

- Laporan Kinerja 

- Laporan Absensi 

 Daftar Isi 
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1. Spesifikasi Perangkat Keras 

Supaya aplikasi dapat berjalan dengan baik maka diperlukan spesifikasi komputer yang 

sesuai. Spesifikasi minimal komputer untuk melakukan instalasi aplikasi Arsip Digital 2.5.2 

adalah sebagai berikut: 

 Prosesor Pentium 4 keatas  

 Memory 256 MB  

 Harddisk Space 10 GB  

 Sistem Operasi Linux / Windows  

 

2. Spesifikasi Perangkat Lunak 

Spesifikasi teknis aplikasi Arsip Digital yang dikembangkan adalah sebagai berikut: 

No Item Keterangan 

1 Nama Arsip Digital 

2 Diskripsi Aplikasi Arsip Digital 

3 Teknologi Aplikasi berbasis web, internet 

4 Bahasa Program PHP dengan framework codeigniter 

5 Dabatase SQLite/MySQL/Postgres* 

6 Arsitektur Client Server (Jaringan Internet) 

7 Browser Mozilla Firefox minimal versi 4 

* tergantung kebutuhan 

 

 

Model distribusi paket instalasi aplikasi Arsip Digital, yaitu berupa source paket (.zip), paket ini 

dibuat bertujuan supaya aplikasi Arsip Digital dapat dilakukan instalasi pada seluruh platform 

sistem operasi yang ada (Windows, linux, atau Mac). Pastikan aplikasi web server sudah terinstall 

dan berjalan dengan baik pada sistem operasi sebelum melakukan proses instalasi aplikasi Arsip 

Digital. 

 

1. Proses Instalasi Source Paket (.zip) 

Langkah-langkah proses instalasi: 

1. Pastikan perangkat lunak web server (Apache/PHP/MySQL) sudah terinstall dan dapat 

berjalan dengan baik pada komputer 

2. Extract file Arsip Digital-x.x.x.zip dan tempatkan pada document root apache web server 

(folder www atau htdocs) 

3. Buka aplikasi phpmyadmin dengan mengetikan alamat http://localhost/phpmyadmin 

pada web browser, login sebagai user root 

4. Buat user database dengan nama phpcsuratpro, klik menu Priviledge > Add a new User 

Spesifikasi Teknis 

Proses Instalasi 



Panduan Arsip Digital  www.avicommedia.com 

 

2 

  

5. Isikan data-data seperti tabel berikut: 

User Name Use text field ci3suratpro

Host Local localhost

Password Use text field surat

Re-type surat

Login Information:

Database for user:

       Create database with same name …  
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Pastikan data-data yang terisi sudah benar, Klik Create User. 

6. Pilih database Arsip Digital (database ini otomatis dibuat pada saat membuat user) 

pada menu sebelah kiri, kemudian pilih tab Import pada jendela sebelah kanan 

7. Import database dari folder Arsip Digital\arsip\database\backup, pilih file Arsip 

Digital.sql, Klik Go 

 

 

 

Disarankan untuk menggunakan browser mozilla firefox dan setting default sebagai browser 

sistem komputer supaya mendapatkan tampilan yang sempurna dalam menjalankan aplikasi Arsip 

Digital, apabila belum memiliki browser tersebut silakan unduh pada link berikut ini: 

 

Berikut ini langkah-langkah dalam menjalankan aplikasi Arsip Digital: 

1. Pastikan service apache web server sudah berjalan. 

2. Jalankan browser mozilla firefox, ketik http://localhost/Arsip Digital pada address bar 

browser, tekan enter tunggu beberapa saat sampai terbuka halaman login Arsip Digital. 

 

Menjalankan Aplikasi 

https://download.mozilla.org/?product=firefox-stub&os=win&lang=id
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3. Pada halaman login masukkan Nama User & password standart sebagai berikut: 

Nama User : admin 

Password : admin 

 

 

Rangkaian menu berikut ini merupakan menu-menu pengaturan yang telah disediakan oleh 

sistem. Pastikan data-data yang dibutuhkan oleh system telah terinput dengan benar. 

 

1. Pengaturan Perusahaan 

Pengaturan perusahaan diperlukan untuk identitas perusahaan atau instansi yang diperlukan 

oleh sistem, data yang diperlukan seperti data instansi, nama, alamat, kota, kodepos, 

telepon, fax, website, email dan gambar logo. 

Data yang diisikan dalam pengaturan perusahaan ini digunakan untuk mengisi data pada 

header laporan atau surat terformat (disposisi) yang ditampilkan dalam halaman popup 

Pratinjau Data dan juga yang akan dilakukan pencetakan.  

Selain digunakan sebagai data header pada surat terformat atau laporan, data isian pada 

pengaturan perusahaan ini juga digunakan sebagai data header pada halaman login. 

 

- Klik menu Pengaturan > Perusahaan 

Berikut ini tabel keterangan untuk halaman Pengaturan perusahaan 

Nama Kolom Keterangan 

Nama Nama perusahaan 

Slogan Slogan/motto perusahaan 

Alamat Alamat perusahaan 

Kota Nama kota perusahaan 

KodePos Nomor kode pos kota 

Telepon Nomor telepon perusahaan 

Pengaturan 
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Fax Nomor fax perusahaan 

Email Alamat email perusahaan 

Logo Gambar logo perusahaan 
 

 

 

- Isikan data-data yang diminta oleh halaman Pengaturan perusahaan. Pastikan logo yang 

diunggah memiliki format .gif, jpg, atau jpeg. Klik tombol  Simpan untuk 

menyimpannya 

 

2. Pengaturan Pengguna 

Pengaturan pengguna diperlukan untuk melakukan proses administrasi (tambah, ubah, dan 

hapus) pengguna yang bisa melakukan login pada sistem. Selain proses administrasi, pada 

halaman ini Administrator dapat mengaktifkan atau menonaktifkan status pengguna, dan 

mereset katasandi pengguna dengan melakukan klik pada tautan yang disediakan pada baris 

pengguna yang terpilih. 

 

- Klik menu Pengaturan > Pengguna 
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- Dari daftar Pengguna seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat dilakukan 

penambahan pengguna baru dengan melakukan klik pada tombol  Baru 

Pengguna, sehingga akan tampil halaman seperti gambar berikut. 

Berikut ini tabel keterangan untuk halaman Pengguna Baru. 

Nama Kolom Keterangan 

ID Pengguna Nama  id pengguna 

Nama Nama lengkap pengguna 

Jabatan Nama jabatan pengguna 

Bagian Nama bagian pengguna 

Level Tingkat hak akses pengguna 

Status Status hak akses pengguna 

Foto Nama berkas foto pengguna 
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- Masukkan data-data yang diminta pada halaman Pengguna Baru seperti IDPengguna, 

Nama, Jabatan, Bagian, Level, Status dan Foto. Pastikan dalam mengisikan kolom ID 

Pengguna  tidak menggunakan karakter selain huruf dan angka. Klik tombol  

Simpan untuk menyimpannya. Setiap pengguna baru yang berhasil dibuat memiliki 

katasandi yang sama dengan apa yang diisikan pada kolom ID Pengguna (Katasandi = 

ID Pengguna). Oleh karena itu pada proses pembuatan pengguna baru tidak ada isian 

untuk menentukan katasandi pengguna baru.  

 

- Pilih tautan  Aktif Data untuk mengaktifkan atau menonaktifkan data pengguna. 

Status non aktif user ditandai dengan icon tautan , sedangkan status user aktif 

ditandai dengan icon tautan . 

 

- Pilih tautan  Reset Data untuk mereset kata sandi pengguna. 

Apabila Administrator melakukan proses reset katasandi pengguna, maka akan 

ditampilkan halaman popup berhasil dengan latar warna kuning, yang menandakan 

bawah proses reset katasandi pengguna telah berhasil dilakukan. Halaman popup yang 

ditampilkan seperti gambar dibawah ini. 

 

 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Penguna, seperti gambar dibawah ini: 

 

Data-data yang dapat diubah pada halaman Ubah Pengguna antara lain: Nama, Jabatan, 

Bagian, Level, Status, dan Foto. Sedangkan data ID Pengguna secara default tidak bisa 
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diubah pada halaman ini, seperti yang ditunjukan oleh gambar diatas isian data ID 

Pengguna terlihat disabled. Setelah melakukan perubahan data yang diperlukan, klik 

tombol  Simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data.  

Tentukan terlebih dahulu data pengguna yang akan dihapus, klik icon tautan  Hapus 

Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data pengguna 

dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar dibawah ini. 

 

Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 

- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data 

pengguna. 

- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

pengguna. 

 

3. Pengaturan Kata Sandi 

Pengaturan kata sandi diperlukan untuk mengubah kata sandi pengguna dari kata sandi 

default yang diberikan oleh sistem. Default katasadi yang diberikan oleh sistem yaitu data 

yang diisikan pada kolom ID Pengguna pada halaman pengaturan Pengguna Baru. 

Disarankan untuk mengubah kata sandi secara berkala supaya kata sandi tidak mudah 

ditebak oleh pengguna lain. 

 

- Klik menu Pengaturan > KataSandi 

Berikut ini tabel keterangan untuk halaman Pengaturan kata sandi 

Nama Kolom Keterangan 

Nama Nama pengguna yang sedang login 

KataSandi Kata sandi baru pengguna 

Ulang Pengualangan kata sandi baru pengguna 
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Isikan data-data yang diminta oleh halaman Pengaturan kata sandi, klik tombol  

Simpan untuk melakukan perubahan kata sandi. Halaman popup berhasil dengan latar 

warna hijau akan ditampilkan apabila proses telah berhasil mengubah katasandi 

pengguna. Halaman popup yang ditampilkan seperti gambar dibawah ini. 

 
 

4. Pengaturan Hak Akses 

Pengaturan hak akses diperlukan untuk menentukan menu-menu apa saja yang bisa atau 

tidak bisa diakses oleh pengguna. Secara default pembagian level pengguna ada tiga, yaitu: 

Administrator, Operator, dan User. Dari ketiga level pengguna tersebut memiliki perbedaan 

dalam hak akses pengguna, tetapi tidak menutup kemungkinan hak akses tersebut diubah, 

dengan menambahkan atau mengurangi hak akses pengguna melalui pengaturan ini. 

 

- Klik menu Pengaturan > HakAkses 

Berikut ini tabel keterangan untuk halaman Pengaturan hak akses 

Nama Kolom Keterangan 

ID Pengguna Nama login pengguna 
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Seperti terlihat pada gambar diatas terdapat beberapa pengaturan hak akses yang 

terbagi dalam beberapa tab, antara lain: 

- Pengaturan, tab ini berisi pengaturan hak akses menu-menu, seperti: perusahaan, 

pengguna, katasandi, hakakses, aplikasi, nomorsurat, bagian, jabatan, dan 

klasifikasi. 

- Pemrosesan, tab ini berisi pengaturan hak akses menu-menu, seperti: surat masuk, 

surat keluar, dan disposisi. 

- Laporan, tab ini berisi pengaturan hak akses menu-menu, seperti: laporan 

pengguna, laporan surat masuk, laporan surat keluar, laporan disposisi, dan 

laporan aktifitas. 

- Jabatan, tab ini berisi pengaturan daftar pengguna yang dapat dilihat pada kolom 

isian tujuan surat atau disposisi berdasarkan pada jabatan pengguna. 

Dalam melakukan pengaturan hak akses pengguna, Administrator terlebih dahulu 

memilih nama pengguna yang akan ditentukan hak aksesnya pada kolom isian Nama 

Pengguna, maka secara otomatis pada kolom Baca, Baru, Ubah, Hapus dan Cetak akan 

terisi tanda centang, kosong, dan disabled pada checkboxnya. Arti dari tanda-tanda 

tersebut, yaitu: 

-  pengguna diberikan hak untuk mengakses menu. 

-  pengguna tidak diberikan untuk mengakses menu. 

-  secara default system menu ini tidak memiliki pengaturan hak akses (disabled). 

Sedangkan hak akses yang diberikan ke pengguna, antara lain: 

o Baca, hak akses untuk membaca/melihat menu-menu yang pada sistem. 

o Baru, hak akses untuk menginput data baru. 

o Ubah, hak akses untuk mengubah data. 
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o Hapus, hak akses untuk menghapus data. 

o Cetak, hak akses untuk melakukan pencetakan laporan/faktur. 

 

- Pilih nama pengguna pada pilihan Nama Pengguna, tentukan hak akses untuk pengguna 

yang terpilih, klik  Simpan untuk menyimpan perubahan hak akses pengguna 

yang telah dilakukan. Maka akan ditampilkan halaman popup berhasil dengan latar warna 

hijau yang menandakan bahwa proses penyimpanan perubahan pengaturan hak akses 

pengguna telah berhasil dilakukan, seperti diperlihatkan oleh gambar berikut ini. 

 

 

- Klik tombol  Tutup, apabila ingin membatalkan perubahan pengaturan hak akses 

pengguna, sekaligus akan menutup halaman pengaturan hak akses pengguna.  

 

5. Pengaturan Aplikasi 

Pengaturan aplikasi diperlukan untuk menentukan nilai-nilai standart yang dibutuhkan oleh 

sistem dalam memproses data surat masuk, surat keluar, ataupun disposisi. Pengaturan yang 

perlu ditentukan disini meliputi pengaturan: format berkas yang diperbolehkan untuk 

diunggah, besar ukuran berkas yang diperbolehkan diunggah, backup database, dan restore 

database. 

 

- Klik menu Pengaturan > Aplikasi 

Berikut ini tabel keterangan untuk halaman pengaturan aplikasi 

Nama Kolom Keterangan 

Format Format berkas yang diijinkan untuk di upload 

Ukuran Ukuran maksimal berkas yang diijinkan untuk di upload 

Backup Fasilitas yang digunakan untuk backup database 

Restore Fasilitas yang digunakan untuk restore database 
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- Ubah data-data bawaan yang sudah ada pada halaman pengaturan aplikasi. Pastikan 

dalam pengisian format berkas yang diperbolehkan untuk diunggah antara format satu 

dengan yang lainnya dipsah dengan karakter pipeline “|”. Sedangkan untuk besar berkas 

yang diperboleh untuk diunggah dalam ukuran byte (1Mb = 1024b). Klik tombol  

Simpan untuk menyimpan perubahan pengaturan aplikasi yang telah dilakukan. Maka 

akan ditampilkan halaman popup berhasil dengan latar warna hijau yang menandakan 

bahwa proses penyimpanan perubahan pengaturan aplikasi telah berhasil dilakukan, 

seperti diperlihatkan oleh gambar berikut ini. 

 

 

- Klik tombol  Tutup, apabila ingin membatalkan perubahan pengaturan aplikasi, 

sekaligus akan menutup halaman pengaturan aplikasi. 

 

6. Pengaturan Nomor Surat 

Pengaturan nomor diperlukan untuk menentukan format penomoran surat, Sehingga dapat 

disesuaikan dengan format penomoran surat yang sudah berlaku sebelumnya. Pada 

umumnya format penomoran surat dipisah dengan karater slash “/”, dalam pengaturan 

format penomoran ini system juga mengadopsi konsep tersebut. 

 

- Klik menu Pengaturan > Nomor Surat 
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- Dari daftar Nomor seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat dilakukan 

penambahan format surat baru dengan melakukan klik pada tombol  Baru nomor 

surat, sehingga akan tampil halaman seperti gambar berikut 

 

Berikut ini tabel keterangan untuk halaman Nomor Baru 

Nama Kolom Keterangan 

Separator Tanda pemisah format nomor 

Nomor Format penomoran surat 

Organisasi Format nama organisasi/instanasi nomor surat 

Bagian Format nama bagian nomor surat 

SubBagian Format nama sub bagian nomor surat 

Bulan Format nama bulan 

Tahun Format nama tahun 

ResetNomor Mengembalikan nomor surat ke nomor awal 

Prefix Karakter tambahan nomor surat 
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JenisNomor Pilihan modul tempat format penomoran ditampilkan 

Keterangan Keterangan format nomor surat 

Berikut ini akan diberikan contoh bagaimana cara melakukan pengaturan penomoran 

surat. Misal ingin membuat pengaturan penomoran surat masuk dengan format: 

 SM-001/EDP/ART/VII/2018 

Keterangan: 

1. “SM-“ : inisial nomor surat yang menandakan bahwa itu surat masuk “SM” dengan 

karakter pemisah dash “-“. 

2. “001” : nomor urut surat dengan 3 (tiga) digit angka. 

3. “EDP” : inisial atau singkatan dari nama bagian kerja. 

4. “ART” : inisial atau singkatan dari nama perusahaan. 

5. “VII” : bulan surat berjalan. 

6. “2018” : tahun surat berjalan. 

Dari contoh diatas terdapat 5 (lima) bagian format nomor surat yang dipisah dengan 

karater slash “/”. Maka dalam pengaturan format surat seperti contoh dalam aplikasi 

sebagai berikut: 

 

Keterangan: 

o Karakter slash “/” diisikan pada kolom Separator, sebagai pembatas antar bagian 

format nomor surat. 

o Kolom isian Nomor, kolom pertama diisi angka 1 (satu), sedangkan kolom kedua 

diisi nomor surat “001”, artinya: nomor surat “001” diletakan pada posisi ke 1 (satu) 

dalam format penomoran surat. 

o Kolom isian Organisasi, kolom pertama diisi angka 3 (tiga), sedangkan kolom 

kedua diisi inisial atau singkatan dari nama organisasi (instansi/perusahaan), pada 

contoh disini diisi dengan “ART”, artinya: inisial atau singkatan nama organisasi 

(instansi/perusahaan) diletakan pada posisi ke 3 (tiga) dalam format penomoran 

surat. 

o Kolom isian Bagian, kolom pertama diisi angka 2 (dua), sedangkan kolom ke dua 

diisi inisial atau singkatan dari bagian yang ada dalam perusahaan atau instansi, 
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pada contoh disini diisi dengan “EDP”, artinya: inisial atau singkatan nama bagian 

dalam perusahaan atau instansi diletakan pada ke 2 (dua) dalam format penomoran 

surat. 

o Kolom isian Bulan, kolom pertama diisi angka 4 (empat), sedangkan kolom ke dua 

akan otomatis terisi dengan format angka romawi sesuai bulan berjalan apabila 

checkbox “Gunakan bulan system” di centang. Artinya: bulan yang berjalan dalam 

format angka romawi diletakan pada posisi ke 4 (empat) dalam format penomoran 

surat. 

o Kolom isian Tahun, kolom pertaman diisi angka 5 (lima), sedangkan kolom ke dua 

otomatis akan terisi tahun yang sedang berjalan apabila checkbox “Gunakan tahun 

system” dicentang. Artinya: tahun yang sedang berjalan diletakan pada posisi 5 

(lima) dalam format penomoran system. 

o Kolom ResetNomor dipilih tahun, artinya: format penomoran surat nomornya akan 

dikembalikan ke angka “001” per tahun sekali. 

o Kolom Prefix, diisi dengan inisial “SM-“. Isian dalam kolom prefix ini selalu akan 

mengikuti bagian nomor surat, bisa diletakan sebelum atau sesudah nomor surat, 

dengan melakukan pilihan peletakan kiri atau kanan. 

o Kolom pilihan JenisNomor, kolom ini mengatur penempatan format nomor surat 

akan diletakan pada modul mana pada system. 

o Kolom Keterangan, diisikan keterangan dari format penomoran surat yang telah 

dibuat sebagai inisialisasi format penomoran surat tersebut dipergunakan untuk 

apa. 

- Masukkan data-data yang diminta pada halaman Nomor Surat Baru seperti Separator, 

Nomor, Organisation, Bagian, Sub Bagian, Bulan, Tahun, Reset Nomor, Prefix, Jenis 

Surat, dan keterangan, klik tombol  Simpan untuk menyimpan hasil perubahan 

yang telah dilakukan. 

- Klik tombol  Tutup, apabila ingin membatalkan perubahan pengaturan nomor 

surat, sekaligus akan menutup halaman tersebut dan kembali ke halaman daftar data 

nomor surat. 

- Pilih tautan  Aktif Data untuk mengaktifkan/menonaktifkan data nomor surat. 

Status non aktif nomor surat ditandai dengan icon tautan , sedangkan status nomor 

surat aktif ditandai dengan icon tautan . 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Nomor Surat, seperti gambar dibawah ini: 
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Data-data yang dapat diubah pada halaman Ubah Pengguna antara lain: Separator, 

Nomor, Organisasi, Bagian, SubBagian, Bulan, Tahun, ResetNomor, Prefix, JenisNomor, 

dan Keterangan. Setelah melakukan perubahan data yang diperlukan, klik tombol 

 Simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data. 

Tentukan terlebih dahulu data pengguna yang akan dihapus, klik icon tautan  Hapus 

Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data nomor surat 

dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar dibawah ini. 

 

Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 

- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data nomor 

surat. 

- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

nomor surat. 

 

7. Pengaturan Bagian 

Pengaturan bagian diperlukan untuk menentukan data-data nama bagian yang ada pada 

perusahaan. Data bagian dapat diaktifkan atau dinonaktifkan apabila bagian tersebut sudah 

tidak dipakai lagi, sehingga tidak perlu dilakukan proses penghapusan. 

 

- Klik menu Pengaturan > Bagian 
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- Dari daftar Bagian seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat dilakukan 

penambahan data bagian baru dengan melakukan klik pada tombol  Baru, 

sehingga akan tampil halaman seperti gambar berikut 

 

Berikut ini tabel keterangan untuk halaman pengaturan bagian 

Nama Kolom Keterangan 

Kode Kode bagian 

Nama Nama bagian 

Status Status aktif/nonaktif bagian 

 

- Masukkan data-data yang diminta pada halaman Bagian Baru seperti Kode, dan Nama, 

klik tombol  Simpan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan.  

- Klik tombol  Tutup, apabila ingin membatalkan perubahan pengaturan bagian, 

sekaligus akan menutup halaman tersebut dan kembali ke halaman daftar data bagian. 
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- Pilih tautan  Aktif Data untuk mengaktifkan atau menonaktifkan data bagian. 

Status non aktif bagian ditandai dengan icon tautan , sedangkan status bagian aktif 

ditandai dengan icon tautan . 

 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Bagian, seperti gambar dibawah ini: 

 

Data yang dapat diubah pada halaman Ubah Bagian, yaitu: Nama. Sedangkan data Kode 

secara default tidak bisa diubah pada halaman ini, seperti yang ditunjukan oleh gambar 

diatas isian data Kode terlihat disabled. Klik tombol  Simpan untuk menyimpan 

perubahan data yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data. 

Tentukan terlebih dahulu data bagian yang akan dihapus, klik icon tautan  Hapus 

Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data bagian 

dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar dibawah ini. 

 

Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 

- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data bagian. 

- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

bagian. 
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8. Pengaturan Jabatan 

Pengaturan jabatan diperlukan untuk menentukan data-data nama jabatan yang ada pada 

perusahaan. Data Jabatan dapat diaktifkan atau dinonaktifkan apabila bagian tersebut sudah 

tidak dipakai lagi, sehingga tidak perlu dilakukan proses penghapusan. 

 

- Klik menu Pengaturan > Jabatan 

 

 

- Dari daftar Jabatan seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat dilakukan 

penambahan data jabatan baru dengan melakukan klik pada tombol  Baru, 

sehingga akan tampil halaman seperti gambar berikut 

 

Berikut ini tabel keterangan untuk halaman pengaturan sub bagian 

Nama Kolom Keterangan 

Kode Kode jabatan 
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Nama Nama jabatan 

Status Status aktif/nonaktif jabatan 

 

- Masukkan data-data yang diminta pada halaman Jabatan Baru seperti Kode, dan Nama, 

klik tombol  Simpan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan.  

 

- Klik tombol  Tutup, apabila ingin membatalkan perubahan pengaturan jabatan, 

sekaligus akan menutup halaman tersebut dan kembali ke halaman daftar data jabatan. 

 

- Pilih tautan  Aktif Data untuk mengaktifkan atau menonaktifkan data jabatan. 

Status non aktif jabatan ditandai dengan icon tautan , sedangkan status jabatan aktif 

ditandai dengan icon tautan . 

 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data Jabatan. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Jabatan, seperti gambar dibawah ini: 

 

Data yang dapat diubah pada halaman Ubah Jabatan, yaitu: Nama. Sedangkan data Kode 

secara default tidak bisa diubah pada halaman ini, seperti yang ditunjukan oleh gambar 

diatas isian data Kode terlihat disabled. Klik tombol  Simpan untuk menyimpan 

perubahan data yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data Jabatan. 

Tentukan terlebih dahulu data jabatan yang akan dihapus, klik icon tautan  Hapus 

Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data jabatan 

dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar dibawah ini. 
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Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 

- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data jabatan. 

- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

jabatan. 

 

9. Pengaturan Bentuk Surat 

Pengaturan bentuk surat diperlukan untuk menentukan data-data nama bentuk surat yang 

ada pada instansi atau perusahaan. Data Bentuk Surat dapat diaktifkan atau dinonaktifkan 

apabila bentuk surat tersebut sudah tidak dipakai lagi, sehingga tidak perlu dilakukan proses 

penghapusan. 

 

- Klik menu Pengaturan > Bentuk Surat 

 

 

- Dari daftar bentuk surat seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat dilakukan 

penambahan data bentuk surat baru dengan melakukan klik pada tombol  Baru, 

sehingga akan tampil halaman seperti gambar berikut 
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Berikut ini tabel keterangan untuk halaman pengaturan bentuk surat baru 

Nama Kolom Keterangan 

Kode Kode bentuk surat 

Nama Nama bentuk surat 

 

- Masukkan data-data yang diminta pada halaman Bentuk Surat Baru seperti Kode, dan 

Nama, klik tombol  Simpan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan.  

 

- Klik tombol  Tutup, apabila ingin membatalkan perubahan pengaturan bentuk 

surat, sekaligus akan menutup halaman tersebut dan kembali ke halaman daftar data 

bentuk surat. 

 

- Pilih tautan  Aktif Data untuk mengaktifkan atau menonaktifkan data bentuk surat. 

Status non aktif bentuk surat ditandai dengan icon tautan , sedangkan status bentuk 

surat aktif ditandai dengan icon tautan . 

 
 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data Bentuk Surat. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Bentuk Surat, seperti gambar dibawah ini: 
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Data yang dapat diubah pada halaman Ubah Bentuk Surat, yaitu: Nama. Sedangkan data 

Kode secara default tidak bisa diubah pada halaman ini, seperti yang ditunjukan oleh 

gambar diatas isian data Kode terlihat disabled. Klik tombol  Simpan untuk 

menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data Bentuk Surat. 

Tentukan terlebih dahulu data bentuk surat yang akan dihapus, klik icon tautan  

Hapus Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data 

bentuk surat dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar dibawah 

ini. 

 

Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 

- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data bentuk 

surat. 

- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

bentuk surat. 

 

10. Pengaturan Jenis Surat 

Pengaturan jenis surat diperlukan untuk menentukan data-data nama jenis surat yang ada 

pada instansi atau perusahaan. Data Jenis Surat dapat diaktifkan atau dinonaktifkan apabila 

jenis surat tersebut sudah tidak dipakai lagi, sehingga tidak perlu dilakukan proses 

penghapusan. 



Panduan Arsip Digital  www.avicommedia.com 

 

24 

 

- Klik menu Pengaturan > Jenis Surat 

 

 

- Dari daftar jenis surat baru seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat 

dilakukan penambahan data jenis surat baru dengan melakukan klik pada tombol  

Baru, sehingga akan tampil halaman seperti gambar berikut 

 

Berikut ini tabel keterangan untuk halaman pengaturan Bentuk Surat Baru 

 

Nama Kolom Keterangan 

Kode Kode jenis surat 

Nama Nama jenis surat 

 

- Masukkan data-data yang diminta pada halaman Jenis Surat Baru seperti Kode, dan 

Nama, klik tombol  Simpan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan.  
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- Klik tombol  Tutup, apabila ingin membatalkan perubahan pengaturan jenis 

surat, sekaligus akan menutup halaman tersebut dan kembali ke halaman daftar data 

jenis surat. 

 

- Pilih tautan  Aktif Data untuk mengaktifkan atau menonaktifkan data jenis surat. 

Status non aktif bentuk surat ditandai dengan icon tautan , sedangkan status jenis 

surat aktif ditandai dengan icon tautan . 

 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data Jenis Surat. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Jenis Surat, seperti gambar dibawah ini: 

 

Data yang dapat diubah pada halaman Ubah Bentuk Surat, yaitu: Nama. Sedangkan data 

Kode secara default tidak bisa diubah pada halaman ini, seperti yang ditunjukan oleh 

gambar diatas isian data Kode terlihat disabled. Klik tombol  Simpan untuk 

menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data Jenis Surat. 

Tentukan terlebih dahulu data bentuk surat yang akan dihapus, klik icon tautan  

Hapus Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data jenis 

surat dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar dibawah ini. 

 

Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 
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- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data jenis 

surat. 

- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

jenis surat. 

 

11. Pengaturan Jenis Laporan 

Pengaturan jenis laporan diperlukan untuk menentukan data-data nama jenis laporan yang 

ada pada instansi atau perusahaan. Data Jenis Laporan dapat diaktifkan atau dinonaktifkan 

apabila jenis laporan tersebut sudah tidak dipakai lagi, sehingga tidak perlu dilakukan proses 

penghapusan. 

 

- Klik menu Pengaturan > Jenis Laporan 

 

 

- Dari daftar jenis laporan seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat dilakukan 

penambahan data jenis laporan baru dengan melakukan klik pada tombol  Baru, 

sehingga akan tampil halaman seperti gambar berikut 
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Berikut ini tabel keterangan untuk halaman pengaturan Jenis Laporan Baru 

Nama Kolom Keterangan 

Kode Kode jenis laporan 

Nama Nama jenis laporan 

 

- Masukkan data-data yang diminta pada halaman Jenis Laporan Baru seperti Kode, dan 

Nama, klik tombol  Simpan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan.  

 

- Klik tombol  Tutup, apabila ingin membatalkan perubahan pengaturan jenis 

laporan, sekaligus akan menutup halaman tersebut dan kembali ke halaman daftar data 

jenis laporan. 

 

- Pilih tautan  Aktif Data untuk mengaktifkan atau menonaktifkan data jenis laporan. 

Status non aktif bentuk surat ditandai dengan icon tautan , sedangkan status jenis 

surat aktif ditandai dengan icon tautan . 

 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data Jenis Laporan. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Jenis Laporan, seperti gambar dibawah ini: 
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Data yang dapat diubah pada halaman Ubah Jenis Laporan, yaitu: Nama. Sedangkan 

data Kode secara default tidak bisa diubah pada halaman ini, seperti yang ditunjukan 

oleh gambar diatas isian data Kode terlihat disabled. Klik tombol  Simpan untuk 

menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data Jenis laporan. 

Tentukan terlebih dahulu data jenis laporan yang akan dihapus, klik icon tautan  

Hapus Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data jenis 

laporan dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar dibawah ini. 

 

Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 

- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data jenis 

laporan. 

- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

jenis laporan. 

 

 

Rangkain menu berikut ini digunakan untuk memasukan data-data pemrosesan Surat Masuk, 

Surat Keluar, Disposisi, Surat Keputusan, Surat Tugas, Kegiatan, Kinerja, ataupun Absensi. 

Pastikan data-data inputan sudah terisi dengan benar. 

Pemrosesan 
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1. Pemrosesan SuratMasuk 

Pemrosesan surat masuk diperlukan untuk menampilkan daftar data surat masuk, fasilitas ini 

digunakan untuk melakukan proses administrasi (tambah, ubah, dan hapus) data surat 

masuk. Sebelum melakukan proses administrasi surat masuk, pastikan pengaturan nomor 

surat untuk modul surat masuk telah ditentukan, sehingga pada pilihan kolom Nomor 

terdapat format nomor surat yang dapat dipilih untuk dapat melanjutkan ke proses 

selanjutnya. 

 

- Klik menu Pemrosesan > SuratMasuk 

 

 

- Dari daftar surat masuk seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat dilakukan 

penambahan data surat masuk baru dengan melakukan klik pada tombol  Baru, 

sehingga akan tampil halaman seperti gambar berikut 
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Berikut ini tabel keterangan untuk halaman surat masuk baru 

Nama Kolom Keterangan 

Nomor Nomor surat 

Tanggal Tanggal pembuatan surat 

No.Surat Nomor asal surat masuk 

Tgl.Surat Tanggal asal surat masuk 

Pengirim Nama pengirim surat 

Perihal Perihal surat masuk 

Bentuk Surat 
Daftar pilihan bentuk surat yang diambil dari 
pengaturan bentuk surat 

Jenis Surat 
Daftar pilihan jenis surat yang diambil dari pengaturan 

jenis surat 

Lampiran Dokumen yang melengkapi surat masuk 

Untuk dapat mengunggah berkas lampiran pastikan pengaturan aplikasi sudah 

ditentukan dengan benar format berkas dan maksimal ukuran berkas yang diperbolehkan 

untuk diunggah. 

 

- Masukkan data-data yang diminta pada halaman surat masuk baru seperti Nomor, 

Tanggal, No.Surat, TglSurat, Pengirim, Perihal, Bentuk Surat, Jenis Surat, dan Lampiran, 

klik tombol  Simpan untuk menyimpan perubahan yang dilakukan. 

 

- Klik tombol  Disposisi untuk melakukan disposisi surat masuk ke jabatan yang 

ada dibawahnya. Pengaturan daftar penerima disposisi dapat ditentukan pada 

pengaturan hak akses tab jabatan bagian “Jabatan penerima disposisi”. Disposisi surat 

masuk hanya bisa dilakukan pada halaman Ubah Surat Masuk.  
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- Klik tombol  Tutup, apabila ingin membatalkan perubahan pemrosesan surat 

masuk, sekaligus akan menutup halaman Surat Masuk Baru atau Ubah Surat Masuk dan 

kembali ke halaman daftar data Surat Masuk. 

 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data Surat Masuk. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Surat Masuk, seperti gambar dibawah ini: 

 

Data yang dapat diubah pada halaman Ubah Surat Masuk, yaitu: Tanggal, No.Surat, 

Tgl.Surat, Pengirim, Perihal, Ringkasan Isi, dan Lampiran. Sedangkan kolom data Nomor, 

Bentuk Surat, dan Jenis Surat secara default tidak bisa diubah pada halaman ini, seperti 

yang ditunjukan oleh gambar diatas isian kolom data tersebut terlihat disabled. Klik 

tombol  Simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data Surat Masuk. 

Tentukan terlebih dahulu data Surat Masuk yang akan dihapus, klik icon tautan  

Hapus Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data 

Surat Masuk dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar dibawah 

ini. 

 

Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 
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- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data Surat 

Masuk. 

- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

Surat Masuk. 

 

2. Pemrosesan SuratKeluar 

Pemrosesan surat keluar diperlukan untuk menampilkan daftar data surat keluar, fasilitas ini 

digunakan untuk melakukan proses administrasi (tambah, ubah, dan hapus) data surat 

keluar. Sebelum melakukan proses administrasi Surat Keluar, pastikan pengaturan nomor 

surat untuk modul Surat Keluar telah ditentukan, sehingga pada pilihan kolom Nomor 

terdapat format nomor surat yang dapat dipilih untuk dapat melanjutkan ke proses 

selanjutnya. 

 

- Klik menu Pemrosesan > SuratKeluar 

 

 

- Dari daftar Surat Keluar seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat dilakukan 

penambahan data Surat Keluar Baru dengan melakukan klik pada tombol  Baru, 

sehingga akan tampil halaman seperti gambar berikut 
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Berikut ini tabel keterangan untuk halaman Surat Keluar Baru 

Nama Kolom Keterangan 

Nomor Format nomor urut surat keluar 

Tanggal Tanggal pembuatan surat keluar 

Penerima Nama penerima surat keluar 

Perihal Nama perihal surat keluar 

Ringkasan Isi Ringkasan isi surat keluar 

Bentuk Surat 
Daftar pilihan bentuk surat yang diambil dari 
pengaturan bentuk surat 

Jenis Surat 
Daftar pilihan jenis surat yang diambil dari pengaturan 

jenis surat 

Lampiran Data berkas lampiran surat 

Halaman Surat Keluar Baru dibedakan jadi 2 (dua), yaitu: Surat keluar internal, dan Surat 

keluar eksternal. Sekilas 2 halaman tersebut tidak ada perbedaan, tetapi apabila lebih 

diperhatikan perbedaannya ada pada isian kolom penerima, pada halaman surat keluar 

internal kolom penerima bisa memilih nama penerima surat, sedangkat pada halaman 

surat keluar eksternal kolom penerima surat harus diinput manual. 

Pastikan pengaturan aplikasi sudah ditentukan dengan benar, format berkas dan 

maksimal ukuran berkas yang diperbolehkan untuk diunggah untuk dapat mengunggah 

berkas lampiran. 

 

- Masukkan data-data yang diminta pada halaman Surat Keluar Baru seperti Nomor, 

Tanggal, Penerima, Perihal, Ringkasan Isi, Bentuk Surat, Jenis Surat, dan Lampiran. Klik 

tombol  Simpan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan. 

 

- Klik tombol Kirim, untuk dapat mengirim surat sesuai dengan yang telah ditentukan pada 

kolom isian penerima khususnya untuk Surat Keluar Internal. Secara default tombol 
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ini akan terlihat tidak aktif (disabled), untuk dapat mengaktifkannya diperlukan 

pengaturan di menu pengaturan hak akses tab pemrosesan, terlebih dahulu kirim 

pengguna yang akan diaktifkan permisi untuk mengirim surat kemudian centang pilihan 

“Kirim Surat” yang ada pada bagian bawah. 

 

- Klik tombol  Tutup, apabila ingin membatalkan perubahan pemrosesan Surat 

Keluar, sekaligus akan menutup halaman Surat Keluar Baru atau Ubah Surat Keluar dan 

kembali ke halaman daftar data Surat Keluar. 

 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data Surat Keluar. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Surat Keluar, seperti gambar dibawah ini: 

 

Data yang dapat diubah pada halaman Ubah Surat Keluar, yaitu: Penerima, Perihal, dan 

Lampiran. Sedangkan kolom data Nomor, Tanggal, Bentuk Surat, dan Jenis Surat secara 

default tidak bisa diubah pada halaman ini, seperti yang ditunjukan oleh gambar diatas 

isian kolom data tersebut terlihat disabled. Klik tombol  Simpan untuk 

menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data Surat Keluar. 

Tentukan terlebih dahulu data Surat Keluar yang akan dihapus, klik icon tautan  

Hapus Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data 

Surat Keluar dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar dibawah 

ini. 
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Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 

- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data Surat 

Keluar. 

- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

Surat Keluar. 

 

3. Pemrosesan Disposisi 

Pemrosesan disposisi diperlukan untuk menampilkan daftar data disposisi surat, fasilitas ini 

digunakan untuk melakukan proses administrasi (tambah, ubah, dan hapus) data disposisi 

surat yang telah tersimpan pada sistem. Sebelum melakukan proses administrasi Disposisi, 

pastikan pengaturan nomor surat untuk modul Disposisi telah ditentukan, sehingga pada 

pilihan kolom Nomor terdapat format nomor surat yang dapat dipilih untuk dapat 

melanjutkan ke proses selanjutnya. 

 

- Klik menu Pemrosesan > Disposisi 
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- Dari daftar disposisi seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat dilakukan 

penambahan data disposisi baru dengan melakukan klik pada tombol  Baru, 

sehingga akan tampil halaman seperti gambar berikut 

 

Berikut ini tabel keterangan untuk halaman Disposisi Baru 

Nama Kolom Keterangan 

Nomor Nomor Agenda/Disposisi 

Tanggal Tanggal pembuatan agenda/disposisi 

No.Surat Nomor surat 

Tgl.Surat Tanggal surat 

Tgl.Selesai Tanggal estimasi selesai disposisi diproses 

Sifat Surat Sifat surat disposisi 

AsalSurat Nama pengirim surat disposisi 

Perihal Nama perihal surat disposisi 

Isi Disposisi Isi ringkasan disposisi 

Diteruskan Kepada Daftar nama penerima disposisi surat 

Lampiran Data berkas lampiran surat disposisi 

Pastikan terlebih dahulu daftar penerima disposisi telah ditentukan di menu pengaturan 

hak akses tab jabatan untuk pengguna yang aktif saat ini. Pada pengaturan hak akses 

tab jabatan untuk penerima disposisi hanya perlu dicentang jabatan pengguna yang akan 

menerima disposisi. 

Masukkan data-data yang diminta pada halaman Disposisi Baru seperti No Agenda, 

Tanggal, No.Surat, Tgl.Surat, Tgl. Selesai, Sifat Surat, Asal Surat, Perihal, Isi Disposisi, 
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Diteruskan Kepada, dan Lampiran, klik tombol  Simpan untuk menyimpan 

perubahan yang telah dilakukan. 

 

- Klik tombol  Tutup, apabila ingin membatalkan perubahan pemrosesan Disposisi, 

sekaligus akan menutup halaman Disposisi Baru atau Ubah Disposisi dan kembali ke 

halaman daftar data Disposisi. 

 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data Disposisi. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Disposisi, seperti gambar dibawah ini: 

 

Data yang dapat diubah pada halaman Ubah Disposisi, yaitu: Tanggal, Tgl. Selesai, Asal 

Surat, Isi Disposisi, Diteruskan Kepada, dan Lampiran. Sedangkan No. Agenda, No. Surat, 

Tgl. Surat, Sifat Surat, dan Perihal secara default tidak bisa diubah pada halaman ini, 

seperti yang ditunjukan oleh gambar diatas isian kolom data tersebut terlihat disabled. 

Klik tombol  Simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data Disposisi. 

Tentukan terlebih dahulu data Disposisi yang akan dihapus, klik icon tautan  Hapus 

Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data Disposisi 

dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar dibawah ini. 
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Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 

- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data Disposisi. 

- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

Disposisi. 

 

4. Pemrosesan Surat Keputusan 

Pemrosesan surat keputusan diperlukan untuk menampilkan daftar data surat keputusan, 

fasilitas ini digunakan untuk melakukan proses administrasi (tambah, ubah, dan hapus) data 

surat keputusan yang telah tersimpan pada sistem. Sebelum melakukan proses administrasi 

Surat Keputusan, pastikan pengaturan nomor surat untuk modul Surat Keputusan telah 

ditentukan, sehingga pada pilihan kolom Nomor terdapat format nomor surat yang dapat 

dipilih untuk dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. 

 

- Klik menu Pemrosesan > Surat Keputusan 

 

- Dari daftar data surat keputusan seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat 

dilakukan penambahan data surat keputusan baru dengan melakukan klik pada tombol 

 Baru, sehingga akan tampil seperti gambar berikut 
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Berikut ini tabel keterangan untuk halaman Surat Keputusan Baru 

Nama Kolom Keterangan 

Nomor Nomor surat keputusan 

Tanggal Tanggal pembuatan 

Perihal Perihal surat keputusan 

Ringkasan Isi Ringkasan isi surat keputusan 

Lampiran Jumlah lampiran surat keputusan 

Pastikan format berkas dan ukuran maksimal berkas yang dapat diunggah pada menu 

pengaturan aplikasi tab berkas untuk berkas lampiran. 

Masukkan data-data yang diminta pada halaman Surat Keputusan Baru seperti Nomor, 

Tanggal, Perihal, Ringkasan Isi, dan Lampiran, klik tombol  Simpan untuk 

menyimpan perubahan yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data Surat Keputusan. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Surat Keputusan, seperti gambar dibawah 

ini: 



Panduan Arsip Digital  www.avicommedia.com 

 

40 

 

Data yang dapat diubah pada halaman Ubah Surat Keputusan, yaitu: Tanggal, Ringkasan 

Isi, dan Lampiran. Sedangkan Nomor, dan Perihal secara default tidak bisa diubah pada 

halaman ini, seperti yang ditunjukan oleh gambar diatas isian kolom data tersebut terlihat 

disabled. Klik tombol  Simpan untuk menyimpan perubahan data yang telah 

dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data Surat Keputusan. 

Tentukan terlebih dahulu data Surat Keputusan yang akan dihapus, klik icon tautan  

Hapus Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data 

Surat Keputusan dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar 

dibawah ini. 

 

Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 

- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data Surat 

Keputusan. 

- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

Surat Keputusan. 
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5. Pemrosesan Surat Tugas 

Pemrosesan surat tugas diperlukan untuk menampilkan daftar data surat tugas, fasilitas ini 

digunakan untuk melakukan proses administrasi (tambah, ubah, dan hapus) data surat tugas 

yang telah tersimpan pada sistem. Sebelum melakukan proses administrasi Surat Tugas, 

pastikan pengaturan nomor surat untuk modul Surat Tugas telah ditentukan, sehingga pada 

pilihan kolom Nomor terdapat format nomor surat yang dapat dipilih untuk dapat 

melanjutkan ke proses selanjutnya. 

 

- Klik menu Pemrosesan > Surat Tugas 

 

 

- Dari daftar data Surat Tugas seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat 

dilakukan penambahan data Surat Tugas baru dengan melakukan klik pada tombol 

 Baru, sehingga akan tampil seperti gambar berikut. 

 

Berikut ini tabel keterangan untuk halaman Surat Tugas Baru 
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Nama Kolom Keterangan 

Nomor Nomor surat tugas 

Tanggal Tanggal pembuatan 

Petugas Nama personil yang ditugaskan 

Tujuan Nama tempat tujuan tugas 

Kegiatan Rincian kegiatan selama bertugas 

Tgl Tugas Rentang tanggal tugas 

Lama Jumlah hari tugas 

Lampiran Jumlah lampiran surat selama bertugas 

Pastikan format berkas dan ukuran maksimal berkas yang dapat diunggah pada menu 

pengaturan aplikasi tab berkas untuk berkas lampiran. 

Masukkan data-data yang diminta pada halaman Surat Tugas Baru seperti Nomor, 

Tanggal, Petugas, Tujuan, Kegiatan, Tgl Tugas, Lama, dan Lampiran. Klik tombol 

 Simpan untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data Surat Tugas. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Surat Tugas, seperti gambar dibawah ini: 

 

Data yang dapat diubah pada halaman Ubah Surat Tugas, yaitu: Tanggal, Petugas, 

Tujuan, Kegiatan, Tgl. Tugas, Lama, dan Lampiran. Sedangkan kolom data Nomor 

secara default tidak bisa diubah pada halaman ini, seperti yang ditunjukan oleh gambar 

diatas isian kolom data tersebut terlihat disabled. Klik tombol  Simpan untuk 

menyimpan perubahan data yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data Surat Tugas. 

Tentukan terlebih dahulu data Surat Tugas yang akan dihapus, klik icon tautan  

Hapus Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data 

Surat Tugas dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar dibawah 

ini. 
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Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 

- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data Surat 

Tugas. 

- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

Surat Tugas. 

 

6. Pemrosesan Kegiatan 

Pemrosesan kegiatan diperlukan untuk menampilkan daftar data Kegiatan, fasilitas ini 

digunakan untuk melakukan proses administrasi (tambah, ubah, dan hapus) data kegiatan 

yang telah tersimpan pada sistem. Sebelum melakukan proses administrasi Kegiatan, 

pastikan pengaturan nomor surat untuk modul Kegiatan telah ditentukan, sehingga pada 

pilihan kolom Nomor terdapat format nomor surat yang dapat dipilih untuk dapat 

melanjutkan ke proses selanjutnya. 

 

- Klik menu Pemrosesan > Kegiatan 

 

 

- Dari daftar data Kegiatan seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat dilakukan 

penambahan data Kegiatan Baru dengan melakukan klik pada tombol  Baru, 

sehingga akan tampil seperti gambar berikut. 
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Berikut ini tabel keterangan untuk halaman Kegiatan Baru 

Nama Kolom Keterangan 

Nomor Nomor kegiatan 

Tanggal Tanggal pembuatan 

Jenis Laporan Nama jenis laporan kegiatan 

Perihal Nama perihal laporan kegiatan 

Penanggung Jawab Nama personil yang bertanggung jawab 

Lampiran Jumlah surat lampiran laporan kegiatan 

Pastikan format berkas dan ukuran maksimal berkas yang dapat diunggah pada menu 

pengaturan aplikasi tab berkas untuk berkas lampiran. 

Masukkan data-data yang diminta pada halaman Kegiatan Baru seperti Nomor, Tanggal, 

Jenis Laporan, Perihal, Penanggung Jawab, dan Lampiran, klik tombol  Simpan 

untuk menyimpan perubahan yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data Kegiatan. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Kegiatan, seperti gambar dibawah ini: 
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Data yang dapat diubah pada halaman Ubah Kegiatan, yaitu: Tanggal, Jenis Laporan, 

Perihal, Penanggung Jawab, dan Lampiran. Sedangkan kolom data Nomor secara default 

tidak bisa diubah pada halaman ini, seperti yang ditunjukan oleh gambar diatas isian 

kolom data tersebut terlihat disabled. Klik tombol  Simpan untuk menyimpan 

perubahan data yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data Kegiatan. 

Tentukan terlebih dahulu data Kegiatan yang akan dihapus, klik icon tautan  Hapus 

Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data Kegiatan 

dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar dibawah ini. 

 

Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 

- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data Kegiatan. 

- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

Kegiatan. 

 

7. Pemrosesan Kinerja 

Pemrosesan kinerja diperlukan untuk menampilkan daftar data kinerja, fasilitas ini digunakan 

untuk melakukan proses administrasi (tambah, ubah, dan hapus) data kinerja yang telah 

tersimpan pada sistem. Sebelum melakukan proses administrasi Kinerja, pastikan pengaturan 

nomor surat untuk modul Kinerja telah ditentukan, sehingga pada pilihan kolom Nomor 



Panduan Arsip Digital  www.avicommedia.com 

 

46 

terdapat format nomor surat yang dapat dipilih untuk dapat melanjutkan ke proses 

selanjutnya. 

 

- Klik menu Pemrosesan > Kinerja 

 

 

- Dari daftar data Kinerja seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat dilakukan 

penambahan data Kinerja Baru dengan melakukan klik pada tombol  Baru, 

sehingga akan tampil seperti gambar berikut 

 

Berikut ini tabel keterangan untuk halaman Kinerja Baru 

Nama Kolom Keterangan 

Nomor Nomor surat keputusan 

Tanggal Tanggal pembuatan 

Pegawai/Dosen Nama pegawai/dosen 

Status Jenis status pegawai/dosen 

Lampiran Jumlah lampiran laporan kinerja pegawai/dosen 
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Pastikan format berkas dan ukuran maksimal berkas yang dapat diunggah pada menu 

pengaturan aplikasi tab berkas untuk berkas lampiran. 

Masukkan data-data yang diminta pada halaman Kinerja Baru seperti Nomor, Tanggal, 

Pegawai/Dosen, Status, dan Lampiran, klik tombol  Simpan untuk menyimpan 

perubahan yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data Kinerja. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Kinerja, seperti gambar dibawah ini: 

 

Data yang dapat diubah pada halaman Ubah Kinerja, yaitu: Tanggal, Pegawai/Dosen, 

Status, dan Lampiran. Sedangkan kolom data Nomor secara default tidak bisa diubah 

pada halaman ini, seperti yang ditunjukan oleh gambar diatas isian kolom data tersebut 

terlihat disabled. Klik tombol  Simpan untuk menyimpan perubahan data yang 

telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data Kinerja. 

Tentukan terlebih dahulu data Kinerja yang akan dihapus, klik icon tautan  Hapus 

Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data Kinerja 

dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar dibawah ini. 

 

Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 

- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data Kinerja. 
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- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

Kinerja. 

 

8. Pemrosesan Absensi Pegawai 

Pemrosesan absensi pegawai diperlukan untuk menampilkan daftar data absensi pegawai, 

fasilitas ini digunakan untuk melakukan proses administrasi (tambah, ubah, dan hapus) data 

absensi pegawai yang telah tersimpan pada sistem. Sebelum melakukan proses administrasi 

Absensi Pegawai, pastikan pengaturan nomor surat untuk modul Absensi Pegawai telah 

ditentukan, sehingga pada pilihan kolom Nomor terdapat format nomor surat yang dapat 

dipilih untuk dapat melanjutkan ke proses selanjutnya. 

 

- Klik menu Pemrosesan > Absensi Pegawai 

 

 

- Dari daftar data absensi pegawai seperti yang ditampilkan pada halaman diatas, dapat 

dilakukan penambahan data Absensi Pegawai Baru dengan melakukan klik pada tombol 

 Baru, sehingga akan tampil halaman seperti gambar berikut 
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Berikut ini tabel keterangan untuk halaman Absensi Pegawai Baru 

Nama Kolom Keterangan 

Nomor Nomor surat absensi 

Tanggal Tanggal pembuatan 

Jenis Absensi Nama jenis absensi 

Lampiran Data berkas lampiran surat disposisi 

 

Pastikan format berkas dan ukuran maksimal berkas yang dapat diunggah pada menu 

pengaturan aplikasi tab berkas untuk berkas lampiran. 

Masukkan data-data yang diminta pada halaman Absensi Pegawai Baru seperti Nomor, 

Tanggal, Jenis Absensi, dan Lampiran, klik tombol  Simpan untuk menyimpan 

perubahan yang telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Ubah Data untuk mengubah data Absensi Pegawai. 

Proses ini akan menampilkan halaman Ubah Absensi Pegawai, seperti gambar dibawah 

ini: 
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Data yang dapat diubah pada halaman Ubah Kinerja, yaitu: Tanggal, Pegawai/Dosen, 

Status, dan Lampiran. Sedangkan kolom data Nomor secara default tidak bisa diubah 

pada halaman ini, seperti yang ditunjukan oleh gambar diatas isian kolom data tersebut 

terlihat disabled. Klik tombol  Simpan untuk menyimpan perubahan data yang 

telah dilakukan. 

 

- Pilih tautan  Hapus Data untuk menghapus data Absensi Pegawai. 

Tentukan terlebih dahulu data Absensi Pegawai yang akan dihapus, klik icon tautan  

Hapus Data, maka akan ditampilkan halaman popup konfirmasi penghapusan data 

Absensi Pegawai dengan latar warna merah, seperti yang diperlihatkan oleh gambar 

dibawah ini. 

 

Pada halaman popup konfirmasi yang ditampilkan, terdapat dua macam tombol yang 

memiliki fungsi antara lain: 

- Tombol  Ya, digunakan untuk memulai proses pengahapusan data Absensi 

Pegawai. 

- Tombol  Tidak, digunakan untuk membatalkan proses penghapusan data 

Absensi Pegawai. 

 

 

Rangkaian menu berikut ini merupakan laporan-laporan yang telah disediakan oleh aplikasi arsio 

digital. Secara umum laporan dapat ditampilkan berdasarkan pada periode tanggal tertentu. 

 

1. Laporan Pengguna 

Laporan yang digunakan untuk menampilkan daftar data pengguna yang tersimpan pada 

sistem. Laporan Pengguna dapat di filter berdasarkan nama pengguna dan level pengguna. 

 

- Klik menu Laporan > Penguna 

Laporan 
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Tentukan nilai filter data yang akan ditampilkan pada kolom isian yang telah disediakan 

atau biarkan saja kosong dan langsung tekan tombol  Laporan untuk 

menampilkan daftar data laporan pengguna, sedangkan tombol  Tutup 

digunakan untuk menutup halaman Laporan Pengguna. 

 

 

- Pada halaman daftar data laporan pengguna seperti yang ditampilkan pada gambar 

diatas, terdapat tombol  Cetak yang digunakan untuk menampilkan halaman 

popup Pratinjau Data laporan pengguna, sedangkan tombol  Tutup digunakan 

untuk membatalkan pencetakan halaman daftar laporan pengguna dan kembali ke 

halaman filter laporan pengguna. 
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2. Laporan SuratMasuk 

Laporan yang digunakan untuk menampilkan daftar data surat masuk yang tersimpan pada 

sistem. Laporan Surat Masuk dapat di filter bedasarkan pada periode tanggal surat masuk. 

 

- Klik menu Laporan > SuratMasuk 

 

Tentukan rentang tanggal laporan yang akan ditampilkan pada halaman filter laporan 

surat masuk atau biarkan seperti nilai asalnya, tekan tombol  Laporan untuk 

menampilkan halaman daftar laporan surat masuk, atau tekan tombol  Tutup 

untuk menutup halaman daftar laporan surat masuk. 
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- Pada halaman daftar data laporan surat masuk seperti yang ditampilkan pada gambar 

diatas, terdapat tombol  Cetak yang digunakan untuk menampilkan halaman 

popup Pratinjau Data laporan surat masuk, sedangkan tombol  Tutup digunakan 

untuk membatalkan pencetakan halaman daftar data laporan surat masuk dan kembali 

ke halaman filter laporan surat masuk. 

 

 

3. Laporan SuratKeluar 

Laporan yang digunakan untuk menampilkan daftar data surat keluar yang tersimpan pada 

sistem. Laporan Surat Keluar dapat di filter bedasarkan pada periode tanggal tertentu. 
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- Klik menu Laporan > SuratKeluar 

 

Tentukan rentang tanggal laporan yang akan ditampilkan pada halaman filter laporan 

surat keluar atau biarkan seperti nilai asalnya, tekan tombol  Laporan untuk 

menampilkan halaman daftar data laporan surat keluar, atau tekan tombol  

Tutup untuk menutup halaman surat keluar. 

 

 

- Pada halaman daftar data laporan surat keluar seperti yang ditampilkan pada gambar 

diatas, terdapat tombol  Cetak yang digunakan untuk menampilkan halaman 

popup Pratinjau Data laporan surat keluar, sedangkan tombol  Tutup digunakan 

untuk membatalkan pencetakan halaman daftar data laporan surat keluar dan kembali 

ke halaman filter laporan surat keluar. 
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4. Laporan Disposisi 

Laporan yang digunakan untuk menampilkan daftar data surat disposisi yang tersimpan pada 

sistem. Laporan Disposisi dapat di filter bedasarkan pada periode tanggal tertentu. 

 

- Klik menu Laporan > Disposisi 

 

Tentukan rentang tanggal laporan yang akan ditampilkan pada halaman filter laporan 

disposisi atau biarkan seperti nilai asalnya, tekan tombol  Laporan untuk 

menampilkan halaman daftar data laporan disposisi, atau tekan tombol  Tutup 

untuk menutup halaman laporan disposisi. 
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- Pada halaman daftar data laporan disposisi seperti yang ditampilkan pada gambar diatas, 

terdapat tombol  Cetak yang digunakan untuk menampilkan halaman popup 

Pratinjau Data laporan disposisi, sedangkan tombol  Tutup digunakan untuk 

membatalkan pencetakan halaman daftar data laporan disposisi dan kembali ke halaman 

filter laporan disposisi. 

 

 

5. Laporan Surat Keputusan 

Laporan yang digunakan untuk menampilkan daftar data surat keputusan yang tersimpan 

pada sistem. Laporan Surat Keputusan dapat di filter bedasarkan pada periode tanggal 

tertentu. 
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- Klik menu Laporan > Surat Keputusan 

 

Tentukan rentang tanggal laporan yang akan ditampilkan pada halaman filter laporan 

surat keputusan atau biarkan seperti nilai asalnya, tekan tombol  Laporan 

untuk menampilkan halaman daftar data laporan surat keputusan, atau tekan tombol 

 Tutup untuk menutup halaman laporan surat keputusan. 

 

 

- Pada halaman daftar data laporan surat keputusan seperti yang ditampilkan pada gambar 

diatas, terdapat tombol  Cetak yang digunakan untuk menampilkan halaman 

popup Pratinjau Data laporan surat keputusan, sedangkan tombol  Tutup 

digunakan untuk membatalkan pencetakan halaman daftar data laporan surat keputusan 

dan kembali ke halaman filter laporan surat keputusan 
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6. Laporan Surat Tugas 

Laporan yang digunakan untuk menampilkan daftar data surat tugas yang tersimpan pada 

sistem. Laporan Surat Tugas dapat di filter bedasarkan pada periode tanggal tertentu. 

 

- Klik menu Laporan > Surat Tugas 

 

Tentukan rentang tanggal laporan yang akan ditampilkan pada halaman filter laporan 

surat tugas atau biarkan seperti nilai asalnya, tekan tombol  Laporan untuk 

menampilkan halaman daftar data laporan surat tugas, atau tekan tombol  Tutup 

untuk menutup halaman laporan surat tugas. 
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- Pada halaman daftar data laporan surat tugas seperti yang ditampilkan pada gambar 

diatas, terdapat tombol  Cetak yang digunakan untuk menampilkan halaman 

popup Pratinjau Data laporan surat tugas, sedangkan tombol  Tutup digunakan 

untuk membatalkan pencetakan halaman daftar data laporan surat tugas dan kembali ke 

halaman filter laporan surat tugas 

 

 

7. Laporan Kegiatan 

Laporan yang digunakan untuk menampilkan daftar data kegiatan yang tersimpan pada 

sistem. Laporan Kegiatan dapat di filter bedasarkan pada periode tanggal tertentu. 

 

- Klik menu Laporan > Kegiatan 
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Tentukan rentang tanggal laporan yang akan ditampilkan pada halaman filter laporan 

kegiatan atau biarkan seperti nilai asalnya, tekan tombol  Laporan untuk 

menampilkan halaman daftar data laporan kegiatan, atau tekan tombol  Tutup 

untuk menutup halaman laporan kegiatan. 

 

 

- Pada halaman daftar data laporan kegiatan seperti yang ditampilkan pada gambar diatas, 

terdapat tombol  Cetak yang digunakan untuk menampilkan halaman popup 

Pratinjau Data laporan kegiatan, sedangkan tombol  Tutup digunakan untuk 

membatalkan pencetakan halaman daftar data laporan kegiatan dan kembali ke halaman 

filter laporan kegiatan. 



Panduan Arsip Digital  www.avicommedia.com 

 

61 

 

 

8. Laporan Kinerja 

Laporan yang digunakan untuk menampilkan daftar data kinerja yang tersimpan pada sistem. 

Laporan Surat Tugas dapat di filter bedasarkan pada periode tanggal tertentu. 

 

- Klik menu Laporan > Kinerja 

 

Tentukan rentang tanggal laporan yang akan ditampilkan pada halaman filter laporan 

kinerja atau biarkan seperti nilai asalnya, tekan tombol  Laporan untuk 

menampilkan halaman daftar data laporan kinerja, atau tekan tombol  Tutup 

untuk menutup halaman laporan kinerja. 
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- Pada halaman daftar data laporan kinerja seperti yang ditampilkan pada gambar diatas, 

terdapat tombol  Cetak yang digunakan untuk melakukan menampilkan halaman 

popup Pratinjau Data laporan kinerja, sedangkan tombol  Tutup digunakan untuk 

membatalkan pencetakan halaman daftar data laporan kinerja dan kembali ke halaman 

filter laporan kinerja. 

 

 

9. Laporan Absensi 

Laporan yang digunakan untuk menampilkan daftar data absensi yang telah tersimpan pada 

sistem. Laporan Absensi dapat di filter bedasarkan pada periode tanggal tertentu. 
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- Klik menu Laporan > Absensi 

 

Tentukan rentang tanggal laporan yang akan ditampilkan pada halaman filter laporan 

absensi atau biarkan seperti nilai asalnya, tekan tombol  Laporan untuk 

menampilkan halaman daftar data laporan absensi, atau tekan tombol  Tutup 

untuk menutup halaman laporan absensi. 

 

 

- Pada halaman daftar data laporan absensi pegawai seperti yang ditampilkan pada 

gambar diatas, terdapat tombol  Cetak yang digunakan untuk menampilkan 

halaman popup Pratinjau Data laporan absensi, sedangkan tombol  Tutup 

digunakan untuk membatalkan pencetakan halaman daftar data laporan absensi dan 

kembali ke halaman filter laporan absensi. 
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10. Laporan Aktifitas 

Laporan yang digunakan untuk menampilkan daftar data aktifitas pengguna yang terekam 

selama mengoperasikan sistem. Laporan Aktifitas dapat di filter bedasarkan pada periode 

tanggal tertentu, dan juga dapat di filter bedasarkan ID Pengguna. 

 

- Klik menu Laporan > Aktifitas 

 

Tentukan rentang tanggal laporan dan id pengguna yang akan ditampilkan pada halaman 

filter laporan aktifitas atau biarkan seperti nilai asalnya, tekan tombol  Laporan 

untuk menampilkan halaman daftar data laporan aktifitas, atau tekan tombol  

Tutup untuk menutup halaman laporan aktifitas. 
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- Pada halaman daftar data laporan aktifitas seperti yang ditampilkan pada gambar diatas, 

terdapat tombol  Cetak yang digunakan untuk menampilkan halaman popup 

Pratinjau Data laporan aktifitas, sedangkan tombol  Tutup digunakan untuk 

membatalkan pencetakan halaman daftar data laporan aktifitas dan kembali ke halaman 

filter laporan aktifitas. 

 

 


