
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PETUNJUK TEKNIS 

simaset.isbiaceh@gmail.com 

SIM-Aset mempunyai fitur baru yaitu 

peminjaman aset secara online yang membantu 

stakeholder dalam proses peminjaman aset 

secara online melalui aplikasi SIM-Aset. Bagi 

penanggung jawab ruangan ada penambahan 

menu pinjam_barang pada dashboard 

penanggung jawab ruangan untuk mendukung 

fitur tersebut. agar lebih jelas silahkan anda 

membaca petunjuk penggunaan aplikasi             

SIM-Aset. 

PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM 
INFORMASI MANAJEMEN ASET                         

(SIM-ASET) 

Fitur Pencarian Barang yang akan 

membantu dalam mencari lokasi dan 

barang/aset yang ingin di pinjamankan. 

01 
Fitur Tracking Surat berguna mencari 

informasi terkait surat  pengajuan 

peminjaman aset, apakah di setujui atau di 

tolak.  

02 

PEMINJAMAN ASET 

FITUR PENDUKUNG : 

BAGI PENANGGUNG JAWAB RUANGAN 

03 
Fitur Histori Peminjaman yang akan 

membantu melihat histori peminjaman aset 

pada seluruh ruangan. 



A. SIM-Aset  

 

Pertama kita masuk kehalaman dasbordnya Sim-Aset dengan mengetik alamat sebagai 

berikut : http://simaset.isbiaceh.ac.id , maka akan muncul halaman dashboard depan SIM-Aset 

yang baru setelah dilakukan penambahan fitur peminjaman aset pada SIM-Aset  

 

 
 

 

kemudian klik menu login untuk masuk ke dalam SIM-Aset, maka akan muncul halaman 

dashboard seperti di bawah ini.  
 

 

 
 

 

Selanjutnya pada halaman login ini user diminta untuk mengisikan username dan password 

yang telah admin berikan pada penanggung jawab ruangan dan kemudian menekan tombol 

login. Maka akan muncul dasboard penanggung jawab ruangan seperti dibawah ini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://simaset.isbiaceh.ac.id/


 
 

Setelah berhasil login didalam dasbord penanggung jawab rungan ini terdapat beberapa 

menu, yaitu : 

o Master Data 

 Data Barang 

o Pindah Barang 

o Pinjam Barang 

o Kebutuhan 

o Laporan 

Dan juga terdapat beberapa informasi lainya, seperti Jumlah Barang di Ruang, Jumlah 

Kepemilikan, Jumlah Ruang, Jumlah Pj_ Ruang dan informasi aplikasi dan link petunjuk 

teknis bagi penanggung jawab ruangan. Berikut penjelasan lebih lanjut tata cara pengunaan 

menu-menu yang ada di dashboard penanggung jawab ruangan : 
 

1. Data Barang 

Pada menu master data klik data barang untuk melakukan input data maka akan muncul table 

data barang yang ingin ditambahkan. 

 

    Klik tombol data Tambah Barang  

 

Lakukan pencarian barang yang anda inginkan sesuai barang daftar barang diruangan 

dikolom pencarian barang di sini di contoh pencarian barang berupa “kursi”. 

 

 



Maka akan menampilkan table ambil data barang berupa “kursi”. Jika user ingin 

menambahkan barang tersebut ke dalam ruanganya maka user klik tombol Ambil, sesuai 

merk/type kursi tersebut 

 

 

Sesudah menekan Ambil maka akan muncul halaman form ambil barang. Pada form ambil 

barang user terdapat data Nama Barang, Tahun Perolehan, Merk, Kepemilikan, dan Jumlah 

barang yang mau diambil yang harus di isi. 

 

lalu klik tombol Simpan untuk menyimpan atau Batal jika tidak menyimpan. Apabila di 

simpan maka barang tersebut otomatis tersimpan di ruangan anda. 

 

Selajutnya klik tombol detail untuk menambah keterangan barang yang telah anda pilih 

sesuai dengan data informasi barang yang ada di ruangan anda seperti NUP dan Kondisi 

Barang 



 

 

Kemudian klik tombol edit maka akan muncul kolom untuk pengisian NUP dan kondisi 

barang saat ini di ruangan. Seperti gambar di bawah ini 

 

Setelah memasukan nomor NUP dan kondisi barang tekan tombol edit data. maka proses 

penginputan barang ruangan selesai. 

 

B. Pindah Barang 

pada menu Pindah Barang ini user user melakukan pemindahan barang dari ruang ke ruang 

lainya dengan klik tombol  Tambah Data Barang pada table data pindah barang. 

      

     Klik tombol  Tambah Data Barang 

 

pada table Pindah Barang ini user user melakukan pemindahan barang dari ruang ke ruang 

lainya dengan klik tombol Pindah pada table pindah data barang 

 

 

 

 

Setelah klik Pindah maka akan muncul table data barang yang ingin dipindahkan, user 

mengisi tanggal dan ruang yang ingin dipindahkan.  

 

 

 



 

lalu pada aksi silakan conteng pilih lalu klik simpan jika setuju atau batal jika membatalkan. 

Setalah Simpan maka muncul table data pindah barang terdapat beberapa barang yang sudah 

dipindahkan. Terdapat juga beberapa tombol seperti : Cetak, Detail dan Delete. 

 

 

 

 

Tombol Cetak berfungsi untuk mencetak laporan pidah barang dari ruang asal keruang lain. 

Tombo Detail  berfungsi untuk melihat detail barang seperti nama barang, merk barang, dan 

kondisi barang. 

Tombol Delete berfungsi untuk menghapus data pinda barang. 

 

C. Pinjam Barang 

Pinjamn barang adalah menu yang mendukung untuk proses peminjaman barang secara 

online di SIM-Aset yang merupakan fitur terbaru di SIM-Aset. Pada data pinjam barang ini 

menampil pengajuan barang yang dipinjamkan. Setiap pengajuan barang sistem akan 

otomatis memberikan notifikasi pada dashboard pinjam barang. Penanggung jawab ruang 

bisa membuka notifikasi tersebut untuk melihat jenis barang yang diajukan oleh peminjam 

barang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemudian silahkan klik tombol pinjam barang, maka muncul tampilan data pinjam barang, 

pada form data pinjam barang menginformasikan barang, merk, jumlah, ruang, nama 

peminjam, jabatan peminjam, keperluan, kepemilikan, status barang, status pengajuan, dan 

aksi.  

  



 

 

 

 

 

 

 

Disini kita mencontohkan apabila menakan tombol “ACC” maka akan keluar  notifikasi 

bahwa barang akan di ACC seperti gambar di bawah ini 

 

Kemudian klik tombol “ok” maka akan keluar notifikasi seperti di bawah ini.  

 

Selanjutnya status barang otomatis akan berubah menjadi di “pinjam”.  

 

maka setelah status barang berubah menjadi di “pinjam”.  

dan otomatis status di data peminjaman aset saat peminjman melakukan “tracking surat” 

otomatis berubah menjadi di “ACC” dan BAST siap di cetak oleh peminjam barang yang 

akan dibawa saat akan mengambil barang tersebut. seperti gambar di bawah. 

Status Barang menampilkan status barang sedang dipinjam atau sudah 

dikembalikan. 

 

Status menampilkan persetujuan dari permintaan user dalam bentuk , 

di Acc, tolak dan proses.  

 

Aksi pada aksi ini penanggung jawab ruang bisa melakukan tidakan 

terhadap permintaan barang oleh user. Jika menyetujui permintaan 

barang oleh user, penanggung jawab ruang menekan tombol ACC atau 

tombol Tolak untuk membatalkan. Tombol Detail untuk melihat detail 

barang yang diajukan oleh user dan tombol Delete untuk menghapus. 



 

Kemudian setelah barang dikembalikan pada waktu selesai dipinjamkan, maka penanggung 

jawab ruangan harus melakukan aksi dengan menekan tombol “dikembalikan” dan proses 

peminjaman barang selesai. 

 

 

Histori Peminjaman 

Fitur histori peminjaman berfungsi berguna bagi penanggung jawab ruangan untuk melihat barang-

barang yang sedang dipinjam pakaikan kepada orang lain tampa harus login terlebih dahulu ke SIM-

Aset. silahkan klik histori peminjman pada dashboard halaman depan SIM-Aset untuk melihat histori 

peminjaman barang/aset. 

 

Maka akan keluar tampilan seperti dibawah ini 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimana kita dapat melihat barang-barang yang sedang di pimjakan dan barang-barang yang 

sudah dikembalikan oleh peminjam kepada penanggung jawab ruangan. 



D. Kebutuhan 

Pada table kebutuhan ini user mengirimkan kebutuhan barang kepada admin. 

 

Klik tombol  Tambah Data Kebutuhan 

 

 

Maka muncul form input data kebutuhan. 

 

 

 

 

 

 

 

Silakan masukan Nama barang, Jumlah Barang, dan Keterangan spesifikasi barang yang 

dibutuhkan. Lalu klik simpan jika iya atau batal jika tidak. 

Kemudian tampil halaman table data kebutuhan suadah terkirim pada admin. Selanjutnya 

menunggu persetujuan dari admin. 

 

 

Jika ingin mengubah silakan klik  Edit  atau Delete untuk Menghapus. 

E. Laporan 

Laporan data barang keseluruhan diruangan dan bisa dicetak untuk keperluan administrasi 

dan sebagainya. 

 

 

Dengan memilih tanggal laporan yang ingin di cetak dan menekan tombol submit  



 

Maka akan keluar laporan seperti gambar di atas yang siap di cetak, kemudian tekan tombol 

print untuk mencetak. Selanjutnya akan keuar hasil cetakan seperti gambar dibawah ini. 

 

 


