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E- HONOR
SISTEM INFORMASI HONOR (E- HONOR)
A.

Login Sistem
Sebelum anda dapat menjalankan E-Honor, anda diharuskan untuk melakukan
login terlebih dahulu. Anda dapat melakukan login dengan langkah sebagai berikut :
1. Pilih Menu E-Honor Pada Halaman Web

Gambar 1. Halaman Portal Sistem Informasi PIP Semarang

Maka akan muncul form login seperti di bawah ini, isikan username password dan klik
tombol “Login”. Untuk Hak akses unit pelaksana username = “Nama Unit” password
default = “yang_telah_diberikan”. Anda dapat mengubah password jika sudah masuk
ke dalam beranda aplikasi.
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Gambar 2. Halaman Login E-Honor

B.

Halaman Awal Aplikasi
Setelah anda login . maka sistem akan memunculkan menu-menu yang dapat anda akses.

Akses menu ini akan berbeda sesuai dengan hak akses pengguna yang dimiliki. Hak akses
pengguna dapat di setting melalui menu pengguna hanya oleh admin.
Berikut ini adalah tampilan aplikasi setelah anda login.

Gambar 3. Halaman Home / Beranda

Untuk mengakses menu – menu yang ada di aplikasi anda dapat mengklik daftar
menu yang ada pada sebelah kiri halaman web.
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Gambar 4. Daftar Menu E-Honor

C.

Master Permintaan Honor
Menu “Master Permintaan Honor” merupakan menu yang digunakan untuk
membuat Master Permintaan Honor. Pada menu ini anda dapat memilih kode POK dan
jumlah pagu yang akan digunakan, menentukan uraian dan periode honor, menentukan
nomor dan tanggal SK, dan menentukan kedudukan apa saja yang akan digunakan
didalam honor. Anda dapat mengakses menu ini dengan meng klik menu
, maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Gambar 5. Halaman Master Honor
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 Tambah Master Permintaan Honor
Apabila ingin menambah Master Permintaan Honor baru, lakukan langkah berikut.
1. Klik tombol “Tambah” yang ada pada atas tabel
2. Setelah ini akan muncul tampilan seperti di bawah ini :

Gambar 7. Tambah Master Permintaan Honor

3. Pilih kode POK dari program sampai detail kemudian klik tombol “Tambahkan”.
Untuk pemilihan POK anda dapat mengisi nya lebih dari 1 detail kegiatan. Setelah
anda melakukan pemilihan POK maka akan muncul tampilan seperti gambar di
bawah ini :

Gambar 8. Pemilihan Kode POK

4. Isi Uraian Permintaan Honor, Periode dan Pilih Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
Seperti pada gambar di bawah ini :
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Gambar 9. Pengisian Uraian Honor, Periode dan PPK

5. Tambah SK (Nomor dan Tanggal SK)
Isikan nomor SK dan Tanggal SK, jika SK lebih dari satu maka anda dapat mengklik
tombol

untuk menambahkan form dan tombol

untuk menghapus SK

Gambar 10. Pengisian Uraian Honor, Periode dan PPK

6. Tambah Kedudukan
Untuk menambah kedudukan dalam honor anda dapat melakukan langkah
berikut :

Gambar 11. Tambah Kedudukan

-

Klik tombol

sebanyak kedudukan yang ingin anda masukan,

lalu isikan uraian kedudukannya, seperti pada gambar di bawah ini :

-

Gambar 12. Tambah Kedudukan

7. Simpan Data Permintaan Honor
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Setelah semua langkah di atas sudah anda lakukan, maka klik tombol
untuk menyimpan
tombol

data permintaan honor dan

untuk membatalkannya.

 Ubah Master Permintaan Honor
Apabila ingin mengubah Master Permintaan Honor, lakukan langkah berikut.
1. Pilih data yang mau diubah kemudian klik tombol ubah di kolom aksi
2. Setelah ini akan muncul tampilan seperti di bawah ini :

Gambar 13. Ubah Master Permintaan Honor

3. Isikan Form tampilkan yang di perlu diisi kemudian klik tombol “Simpan”

 Hapus Master Permintaan Honor
Apabila ingin menghapus Master Permintaan Honor, lakukan langkah berikut.
1. Pilih data yang mau diubah kemudian klik tombol hapus di kolom aksi
2. Setelah ini akan muncul tampilan peringatan seperti di bawah ini :
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Gambar 14. Hapus Master Permintaan Honor

3. Klik “OK”

D.

Transaksi Permintaan Honor
Menu “Transaksi Permintaan Honor” merupakan menu yang digunakan untuk
memasukan daftar penerima honor yang sebelumnya sudah dibuat dimenu Master
Permintaan Honor. Anda dapat mengakses menu ini dengan meng klik menu
, maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Gambar 15. Halaman Transaksi Permintaan Honor

 Kelola Penerima Honor
Untuk memasukan daftar penerima honor anda dapat mengklik tombol

pada

baris honor yang anda pilih. Setelah itu maka akan muncul tampilan seperti pada
gambar di bawah ini :
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Gambar 16. Halaman Kelola Penerima Honor

Untuk menambahkan penerima honor anda mengklik tombol

, maka akan

muncul tampilan seperti di bawah ini :

Gambar 17. Daftar Pegawai

Pada tampilan di atas dimuncul daftar pegawai yang sudah diinput dari sisi admin,
daftar pegawai pertama kali akan terfilter berdasarkan login dari unit kerja, tapi anda
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dapat memilih seluruh pegawai dari satker PIP Semarang dengan mengubah
comobobox

unit

pelaksana

menjadi

“SEMUA’

seperti

ini

:

, maka semua pegawai yang ada di
master pegawai dapat anda pilih. Kemudian centang pada check box disebelah kanan
untuk memilih pegawai kemudian klik tombol simpan.

Gambar 18. Checklist Pegawai

Maka akan muncul tampilan seperti gambar di bawah ini :

Gambar 19. Input Honor
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Isikan volume, satuan dan harga satuan pada form yang sudah disediakan. Jika satuan
hanya satu makan anda cukup memasukan di form volume 1 dan satuan 1, jika lebih
dari satu maka dapat anda masukan juga di volume 2 dan satuan 2 dan seterusnya
dengan maksimal satuan adalah 5 satuan. Setelah selesai mengisi form anda dapat
menyimpan dengan mengklik tombol

. Dalam mengisi volume dan

harga satuan pastika untuk jumlah pagu dan jumlah transaksi itu harus sama. Seperti
pada gambar di bawah ini :

Karena apabila jumlah pagu dan jumlah pagu transaksi tidak sama, anda tidak dapat
mencetak permintaan honor

 Cetak Permintaan Honor
Untuk mencetak permintaan honor anda dapat mengklik tombol

pada

baris honor yang anda pilih. Setelah itu maka akan muncul tampilan seperti pada
gambar di bawah ini :

Gambar 20. Cetak Permintaan Honor Halaman Cover
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Gambar 21. Cetak Permintaan Honor Halaman Rincian

E.

Cetak Daya Serap / POK
Menu “Cetak Daya Serap / POK” merupakan menu yang digunakan untuk
melihat dan mencetak daya serap berdasarkan dokumen POK dan kwitansi yang telah di
buat. Anda dapat mengakses menu ini dengan meng klik menu
maka akan muncul tampilan sebagai berikut :

Gambar 22. Halaman Cetak Daya Serap POK
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,

 Filter Data
Apabila ingin memfilter cetakan, lakukan langkah berikut.
1. Pilih lah filter pada combobox dari output sampai mataanggaran seperti pada
gambar di bawah ini

Gambar 24. Filter Data Daya Serap POK

 Cetak Daya Serap
Apabila ingin mencetakan, lakukan langkah berikut.
1. Pilih Jenis Template dan Bulan

Jika anda tidak memilih bulan maka akan terhitung bulan saat anda mencetak
2. Pilih jenis dokumen apakah PDF atau excell dengan memilih combobox Format

3. Setelah itu Klik tombol “Cetak” di atas tabel

:

4. Maka akan muncul dokumen cetak seperti pada gambar di bawah ini :
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Gambar 25. Halaman Cetak Daya Serap
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