PETUNJUK TEKNIS

PEMINJAMAN ASET
BAGI USER (PEMINJAM/STAKEHOLDER)
PADA APLIKASI SIM-ASET

PEMINJAMAN ASET
FITUR PENDUKUNG :
SIM-Aset mempunyai fitur baru yaitu
peminjaman aset secara online yang membantu
stakeholder dalam proses peminjaman aset
secara online melalui aplikasi SIM-Aset. ada dua
fitur yang akan akan membantu proses
peminjaman aset oleh pengguna yaitu pencarian
barang dan tracking surat, agar lebih jelas
silahkan anda membaca petunjuk penggunaan
peminjaman aset ini.

01

Fitur Pencarian Barang yang akan
membantu dalam mencari lokasi dan
barang/aset yang ingin di pinjamankan.

02

Fitur Tracking Surat berguna mencari
informasi terkait surat pengajuan
peminjaman aset, apakah di setujui
atau di tolak.

03

simaset.isbiaceh@gmail.com

Fitur Histori Peminjaman yang akan
membantu melihat histori peminjaman aset
pada seluruh ruangan.

Pertama kita masuk kehalaman dasbordnya SIM-Aset dengan mengetik alamat pada
browser/perambah web sebagai berikut : http://simaset.isbiaceh.ac.id/ , maka akan muncul
halaman tampilan dashboard halaman depan SIM-Aset. Peminjaman barang/aset secara
online ini bisa dilakukan oleh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di ISBI Aceh.

A. Peminjaman Barang
Fitur Peminjaman Barang untuk melakukan pencarian barang yang hendak dipinjam
dengan mengetikan nama barang pada kolom pencarian barang dan klik tombol cari.

Setelah dilakukan pencarian maka akan muncul hasil pencarian barang seperti dibawah ini,
contoh „camera digital‟ Pengguna bisa mengetahui berapa jumlah dan diruang mana camera
digital tersebut. Jika ingin melakukan peminjaman lakukan aksi dengan klik
pinjam
barang.

Setelah melakukan aksi pinjam barang maka akan muncul nama barang, merk/type, dan
kondisi barang, kemudian pada aksi silakan contreng/pilih camera digital dan klik tombol
Pinjam dan muncul notifikasi Data berhasil ditambah. Tekan tombol
pinjam
lagi jika ingin melukan panambahan barang yang dipinjam jika tidak klik
selesai.

selanjutnya akan muncul form input data pengajuan peminjaman barang.
Isikan biodata serta data peminjaman pada
table dengan benar dan lengkap, lalu klik
tombol pinjam dan muncul notifikasi
Data berhasil ditambah.

Jika pengisian biadata berhasil diajukan, tahapan selanjutnya menunggu diproses oleh
penanggung jawab ruangan barang tersebut.

Lalu salin/simpan kode surat untuk melihat atau pengecekan di Tracking Surat terkait
update informasi pengajuan peminjaman barang kepada penanggung jawab ruangan.
B. Tracking Surat
Tracking Surat berfungsi untuk melakukan pengecekan update informasi status pengajuan
peminjaman yang telah di ajukan oleh peminjam, apakah sudah ACC/disetujui pengajuannya
atau ditolak.

Untuk melakukan proses pengecekan surat pengajuan pinjam barang masukan kode surat
pada kolom tracking surat dan klik tombol Traking.
Jika penanggung jawab ruang mengizinkan peminjaman maka akan muncul status di ACC
dan keluar cetak pada data peminjaman.

Kemudian klik pada tulisan “cetak” maka akan keluar seperti gambar dibawah ini.

Selanjutnya silahkan mencetak berita acara peminjaman barang tersebut untuk dibawa saat
pengambilan barang pada penanggung jawab ruangan.
C. Histori Peminjaman
Fitur histori peminjaman berguna bagi peminjam barang/aset ruangan untuk melihat barangbarang yang sedang dipinjam pakaikan kepada orang lain. Karena barang yang sedang
dipinjamkan pakaikan oleh orang lain tidak akan muncul pada pencarian barang, maka peminjam
harus melihat/mengecek juga di histori peminjaman barang. silahkan klik histori peminjaman
pada dashboard halaman depan SIM-Aset untuk melihat histori peminjaman barang/aset.

Maka akan keluar tampilan seperti dibawah ini

Selanjutnya silahkan peminjam melihat apakah barang yang anda cari sedang
dipinjamkan atau sudah dikembalikan. peminjam juga dapat mencari informasi tentang
barang yang anda cari di kolom pencarian “search”.

D. Denah Ruangan
Denah rungan ini membantu memudahkan peminjam untuk mencari lokasi ruangan yang
akan dipinjamkan barangnya, berikut denah lokasi kampus A dan B :

