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1. Referensi  

1.1 Kategori Prasarana 

Pada menu Kategori Prasarana digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus 

untuk Prasarana yang ada pada lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk 

mengakses menu tersebut harus Login AIS terlebih dahulu, setelah login AIS silahkan 

klik Menu > Pendataan & Utility > Sarana dan Prasarana > Referensi > Kategori 

Prasarana. Kemudian akan muncul halaman seperti halaman berikut :  

 

Terdapat beberapa menu yaitu : 

a.  untuk menambah data tentang Kategori Prasarana 

Berikut merupakan tampilan menu untuk Tambah data Kategori Prasarana : 

 

Silahkan di isi Nama Kategori Prasarana dan Keterangan kemudian klik “Simpan”/ 

 untuk menyimpan dan “Batal” . 

b.  untuk mencari Kategori Prasarana. Silahkan input nama prasarana kemudian 

klik tombol cari. 



c.  Untuk mengubah data Kategori Prasarana. Ketika mengklik tombol ubah data maka 

akan muncul halaman berikut : 

 

Ubah nama dan keterangan kemudian klik “Simpan”  untuk menyimpan 

ubah data atau “Batal” untuk membatalkan ubah data. 

d.  untuk menghapus Kategori Prasarana.  

        

1.2 Kategori Prasarana Pendukung 

Pada menu Kategori Prasarana Pendukung digunakan untuk menambah, mengubah, dan 

menghapus Kategori untuk Prasarana Pendukung yang ada pada lingkungan UIN Syarif 

Hidayatullah Jakarta. Untuk mengakses menu tersebut harus Login AIS terlebih dahulu, 

setelah login AIS silahkan klik Menu > Pendataan & Utility > Sarana dan Prasarana 

> Referensi > Kategori Prasarana Pendukung. Kemudian akan muncul halaman 

seperti halaman berikut :  

 

Terdapat beberapa menu yaitu : 

a.  untuk menambah data tentang Kategori Prasarana Pendukung berikut  

merupakan tampilan menu untuk Tambah data Kategori Prasarana Pendukung : 



 

Silahkan di isi Nama Kategori Prasarana Pendukung dan Keterangan kemudian klik 

“Simpan”/   untuk menyimpan dan “Batal” . 

b.  untuk mencari Kategori Prasarana Pendukung. Silahkan input nama prasarana 

Pendukung kemudian klik tombol cari. 

c.  Untuk mengubah data Kategori Prasarana Pendukung. Ketika mengklik tombol ubah 

data maka akan muncul halaman berikut : 

 

Ubah nama dan keterangan kemudian klik “Simpan”  untuk menyimpan 

ubah data atau “Batal” /  untuk membatalkan ubah data. 

d.  untuk menghapus Kategori Prasarana Pendukung.  

 

1.3 Kegunaan Lahan 

Pada menu Kegunaan Lahan digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus 

Kategori Kegunaan Lahan yang ada pada lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Untuk mengakses menu tersebut harus Login AIS terlebih dahulu, setelah login AIS 

silahkan klik Menu > Pendataan & Utility > Sarana dan Prasarana > Referensi > 

Kegunaan Lahan. Kemudian akan muncul halaman seperti halaman berikut :  



 

Terdapat beberapa menu yaitu : 

a.  untuk menambah data tentang Kegunaan Lahan berikut merupakan 

tampilan menu untuk Tambah data Kegunaan Lahan : 

 

Silahkan di isi Nama Kategori Prasarana Pendukung dan Keterangan kemudian klik 

“Simpan”/   untuk menyimpan dan “Batal” . 

b.  untuk mencari Kegunaan Lahan. Silahkan input Nama Kegunaan Lahan 

kemudian klik tombol cari. 

c.  Untuk mengubah data Kegunaan Lahan. Ketika mengklik tombol ubah data maka 

akan muncul halaman berikut : 

 

Ubah nama dan keterangan kemudian klik “Simpan” /  untuk menyimpan 

ubah data atau “Batal” / untuk membatalkan ubah data. 

d.  untuk menghapus Kegunaan Lahan.  



2. Pendataan 

2.1 Lokasi 

Pada menu Lokasi digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data Lokasi 

yang ada pada lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk mengakses menu 

tersebut harus Login AIS terlebih dahulu, setelah login AIS silahkan klik Menu > 

Pendataan & Utility > Sarana dan Prasarana > Prasarana > Pendataan > Lokasi. 

Kemudian akan muncul halaman seperti halaman berikut :  

 

Terdapat beberapa menu yaitu : 

a.  untuk menambah data tentang Lokasi berikut merupakan tampilan 

menu untuk Lokasi : 

  

Silahkan di isi Form untuk data Lokasi  kemudian klik “Simpan”/   untuk 

menyimpan dan “Batal” / .  

b.  untuk mencari Lokasi. Silahkan input Nama Lokasi kemudian klik tombol cari. 

c.  Untuk mengubah data Lokasi. Ketika mengklik tombol ubah data maka akan muncul 

halaman berikut : 

 



 

Silahkan di edit Form untuk data Lokasi yang sudah diubah kemudian klik “Simpan”/  

 untuk menyimpan dan “Batal” / .  

e.  untuk menghapus Data Lokasi.  

 

2.2 Gedung 

Pada menu Gedung digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data Gedung 

yang ada pada lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk mengakses menu 

tersebut harus Login AIS terlebih dahulu, setelah login AIS silahkan klik Menu > 

Pendataan & Utility > Sarana dan Prasarana > Prasarana > Pendataan > Gedung. 

Kemudian akan muncul halaman seperti halaman berikut :  

 

Terdapat beberapa menu yaitu : 

a.  untuk menambah data tentang Gedung berikut merupakan tampilan 

menu untuk Gedung : 



  

b.  untuk mencari Lokasi. Silahkan input Gedung kemudian klik tombol cari. 

c.  Untuk mengubah data Lokasi. Ketika mengklik tombol ubah data maka akan muncul 

halaman berikut : 

  

Silahkan di edit Form untuk data Lokasi  kemudian klik “Simpan”/   untuk 

menyimpan dan “Batal” / .  

d.  untuk menghapus Data Gedung.  

 

2.3 Prasarana 

Pada menu Prasarana digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data 

Prasarana yang ada pada lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk mengakses 

menu tersebut harus Login AIS terlebih dahulu, setelah login AIS silahkan klik Menu > 

Pendataan & Utility > Sarana dan Prasarana > Prasarana > Pendataan > Prasarana. 

Kemudian akan muncul halaman seperti halaman berikut :  



 

Terdapat beberapa menu yaitu : 

a.  untuk menambah data tentang Prasarana berikut merupakan tampilan 

menu untuk Prasarana : 

 

Silahkan di isi Form untuk data Prasarana/Ruang  kemudian klik “Simpan”/   

untuk menyimpan dan “Batal” / .  

b. Jika menu ceklist diisi maka data ruang akan tampil pada AIPT 

c.  untuk mencari Prasarana. Silahkan input nama Prasarana kemudian klik tombol 

cari. 

d.  Untuk mengubah data Prasarana. Ketika mengklik tombol ubah data maka akan 

muncul halaman berikut : 

 



Silahkan di edit Form untuk data Prasarana  kemudian klik “Simpan”/   untuk 

menyimpan dan “Batal” / .  

e.  untuk menghapus Data Prasarana.  

 

2.4 Prasarana Pendukung 

Pada menu Prasarana Pendukung digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus 

data Prasarana Pendukung yang ada pada lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 

Untuk mengakses menu tersebut harus Login AIS terlebih dahulu, setelah login AIS 

silahkan klik Menu > Pendataan & Utility > Sarana dan Prasarana > Prasarana > 

Pendataan > Prasarana Pendukung. Kemudian akan muncul halaman seperti halaman 

berikut :  

 

Terdapat beberapa menu yaitu : 

a.  untuk menambah data tentang Prasarana Pendukung berikut merupakan 

tampilan menu untuk Prasarana Pendukung : 

 

Silahkan di isi Form untuk data Prasarana Pendukung, kemudian klik “Simpan”/  

 untuk menyimpan dan “Batal” / .  



b.  untuk mencari Prasarana Pendukung. Silahkan input nama Prasarana 

Pendukung kemudian klik tombol cari. 

c.  Untuk mengubah data Prasarana Pendukung. Ketika mengklik tombol ubah data. 

d.  untuk menghapus Data Prasarana Pendukung.  

 

2.4 Sarana 

Pada menu Sarana digunakan untuk menambah, mengubah, dan menghapus data Sarana 

yang ada pada lingkungan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Untuk mengakses menu 

tersebut harus Login AIS terlebih dahulu, setelah login AIS silahkan klik Menu > 

Pendataan & Utility > Sarana dan Prasarana > Prasarana > Pendataan > Sarana. 

Kemudian akan muncul halaman seperti halaman berikut :  

 

Terdapat beberapa menu yaitu : 

a.  untuk menambah data tentang Sarana berikut merupakan tampilan 

menu untuk Sarana : 

  

Silahkan di isi Form untuk data Sarana, kemudian klik “Simpan”/   untuk 

menyimpan dan “Batal” / .  



d.  untuk mencari Sarana. Silahkan input nama Sarana kemudian klik tombol cari. 

e.  Untuk mengubah data Sarana. Ketika mengklik tombol ubah data. 

e.  untuk menghapus Data Sarana.  

 

 

 


