PANDUAN PENGOPERASIAN
DIGITALISASI ARSIP KEPEGAWAIAN
Digitalisasi (bahasa Inggris: digitizing) merupakan sebuah terminologi untuk menjelaskan
proses alih media dari bentuk tercetak, audio, maupun video menjadi bentuk digital. Digitalisasi
dilakukan untuk membuat arsip dokumen bentuk digital, untuk fungsi fotokopi, dan untuk
membuat koleksi perpustakaan digital. Digitalisasi memerlukan peralatan seperti komputer,
scanner, operator media sumber dan software pendukung. Dokumen tercetak dapat dialihkan ke
dalam bentuk digital dengan bantuan program pendukung scanning dokumen seperti Adobe
Acrobat dan Omnipage.
Fungsi digitalisasi tidak lain adalah untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi dalam
banyak hal antara lain efisiensi dan optimalisasi tempat penyimpanan, keamanan dari berbagai
bentuk bencana, untuk meningkatkan resolusi, gambar dan file lebih stabil.
Saat ini beberapa bidang kehidupan sedang mengalami proses migrasi ke teknologi digital,
dengan tujuan untuk mendapatkan efisiensi dan optimalisasi. Antara lain digitalisasi bidang
telekomunikasi, bidang penyiaran, data-data pemerintah, dsb.
Digitalisasi Arsip Kepegawaian bertujuan untuk menyimpan arsip atau dokumen dari
pegawai negeri sipil secara digital, sehingga memudahkan bagi pegawai untuk mencari dokumen
pribadi pegawai.
A. Menjalankan Aplikasi Digitalisasi Arsip Kepegawaian
Aplikasi digitalisasi arsip kepegawaian merupakan aplikasi berbasis web, untuk
menjalankan aplikasi ini dibutuhkan browser seperti Mozila Firefox, Internet Explorer, Google
Crome, Opera dan lain sebagainya. Jalankan salah satu browser pada komputer anda kemudian
ketik alamat berikut ini pada address http://bkd.jambikota.go.id/digital/
Setelah address diatas diketik maka akan tampil tampilan aplikasi Digitalisasi Arsip
Kepegawaian seperti pada tampilan berikut ini :

B. Area Member
Aplikasi digitalisasi arsip dapat digunakan oleh user yang terdaftar sebagai member aatau
anggota (Pegawai Negeri Sipil) atau user yang ditunjuk oleh administrator. Setiap user akan
diberikan User ID dan password. Aplikasi ini membagi user menjadi 3 bagian (level) yaitu
Administrator, Admin SKPD dan User (Pegawai).
Untuk masuk ke area member silahkan ketik User ID dan password pada tampilan berikut
ini :

Apabila user yang dimasukkan salah maka akan muncul komentar “User ID dan password
salah”, seperti pada tampilan berikut ini

Untuk user yang telah terdaftar maka akan diberikan tambahan menu untuk mengelola arsip atau
dokumen. Menu dapat dilihat pada gambar berikut ini :

C. Pengelolaan Arsip / Dokumen
Pengelolaan dokumen / arsip dapat dilakukan dengan syarat pengguna harus login terlebih
dahulu sehingga akan muncul menu pegawai yang digunakan untuk mencari pegawai yang akan
ditampilkan dokumen atau arsip. Pengelolaan yang dapat dilakukan diantaranya :
1. Pencarian Pegawai
Melakukan pencarian pegawai dapat dilakukan dengan cara mengklik menu PEGAWAI
pada menu utama, maka akan tampil informasi berikut ini :

Untuk mencari pegawai pengguna dapat mengetik pada area Search kemudian sistem akan mencari
apa yang kita ketik pada area pencarian.

2. Mengganti Foto Pegawai
Foto pegawai pada aplikasi ini dapat diganti dengan cara mengklik nip pada daftar
pegawai, sehingga akan tampil tampilan berikut ini :

Selanjutnya klik ganti Foto, klik Browse dan klik Upload, seperti pada tampilan berikut ini :

3. Upload Dokumen Pegawai
Dokumen pegawai merupakan arsip yang dimiliki oleh masing-masing pegawai dan harus
di upload oleh administrator. Langkah-langkah mengupload dokumen / arsip diantaranya klik
menu Pegawai, klik NIP pada daftar pegawai seperti pada tampilan berikut ini :

Pada tampilan diatas terdapat beberapa kategori arsip kepegawaian, untuk menambahkan /
mengupload dokumen klik pada kategori maka sstem akan menampilkan informasi dari masing
masing kategori, data digitalisasi bersumber dari database simpeg. Informasi dari kategori dapat
dilihat pada gambar berikut ini :

Untuk mengupload dokumen klik tombol
berikut ini :

sehingga akan tampil tampilan

Untuk mengupload dokumen klik browse, selanjutnya pilih dokumen yang akan diupload
selanjutnya klik tombol
D. Pengelolaan Portal
Portal berisi informasi atau berita serta pengumuman yang akan disampaikan kepada
seluruh pegawai negeri sipil. Untuk mengelola berita user dapat mengklik Portal selanjutnya klik
Tambah Berita sehingga akan tampil tampilan berikut ini :

Form berita terdiri dari, Judul berita, Isi Berita dan Foto dari berita / informasi yang akan
ditampilkan..
E. Download Dokumen / Arsip Pegawai
Aplikasi digitalisasi menyediakan fasilitas untuk melakukan download terhadap dokumendokumen yang telah diupload oleh administrator. Download dapat dilakukan dengan cara

melakukan login sebagai user (pegawai) dengan mengetik UserID berupa NIP BARU dan
password (sesuai dengan yang diberikan oleh administrator). Selanjutnya klik menu Arsip, pilih
kategori arsip dan klik pada dokumen yang akan didownload. Seperti pada tampilan berikut ini :

F. Penutup
Digitalisasi arsip kepegawaian adalah aplikasi yang dibangun utuk memberikan
kemudahan kepada seluruh pegawai negeri sipil dilingkungan kota Jambi untuk dapat
memanfaatkan dokumen yang disimpan secara digital kapanpun dan dimanapun. Semoga aplikasi
yang dibangun ini dapat memberikan manfaat yang besar. Terima Kasih
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