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SEKILAS TENTANG APLIKASI E-NOTULA 

Aplikasi e-Notula merupakan aplikasi yang digunakan untuk pembuatan Notula Rapat dengan detail dalam setiap rapatnya. Fitur utama dari Aplikasi e-Notula 

antara lain, pengelolaan notula rapat lengkap dengan pembagian tugas ke PIC, pemeriksaan notula rapat oleh pemeriksa notula yang telah ditentukan. Aplikasi 

ini diharapkan dapat memonitoring tidak lanjut Rapat secara real time. Selain itu, Pimpinan Rapat dapat menetapkan status open atau close hasil Rapat sesuai 

uraian dan bukti yang diunggah penanggungjawabnya (PIC) melalui aplikasi. Proses pengembangan aplikasi e-Notula dikerjakan dengan proses bisnis yang 

sudah jelas dan sesuai dengan permintaan Kepala Bagian PR & Sekpim. Berikut fitur-fitur yang terdapat pada aplikasi e-Notula: 

• Beranda, menampilkan halaman pertama aplikasi yang berisi pemaparan singkat mengenai aplikasi e-Notula, proses bisnis aplikasi e-Notula, panduan 

pengguna e-Notula, dan FAQ e-Notula. 

• Notula, memiliki submenu Buat Notula dan Daftar Notula. Buat Notula merupakan fungsionalitas untuk membuat data notulen rapat yang baru. 

Kemudian Daftar Notula berisi seluruh notula yang pernah dibuat notulis didalam aplikasi dan notulis dapat mengirimkan notula yang sudah selesai 

dibuat kepada pemeriksa didalam menu jika notula sudah selesai. Di dalam Daftar Notula terdapat juga Laporan Penugasan yang berisi daftar luaran 

dengan daftar PIC (Person In Charge) nya masing-masing. 

• Persetujuan, terdapat daftar persetujuan bagi pengguna yang di assign sebagai pemeriksa notula maupun pemeriksa tugas. 

• Tindak Lanjut, terdapat daftar tindak lanjut bagi pengguna yang di assign sebagai PIC. PIC dapat melihat detail penugasan yang diberikan dan 

memberikan tanggapan ataupun PIC dapat melakukan disposisi tugas kepada pegawai lain dengan batas waktu yang ditentukan. 

Tipe pengguna dalam aplikasi e-Notula: 

• Notulis, merupakan pengguna yang memiliki tanggung jawab untuk menginputkan notula rapat yang sudah diadakan dan melakukan perubahan 

notula bila diperlukan. Notulis juga  

• Pemeriksa, merupakan pengguna yang memiliki tanggung jawab untuk memeriksa notula yang sudah dibuat, menyetujui notula dan melakukan 

diseminasi kepada PIC yang sudah di assign. 

• PIC (Person In Charge), merupakan pengguna yang memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan penugasan berdasarkan notula dan mengirimkan 

tanggapan ke pemeriksa. PIC juga bisa melakukan disposisi kepada pegawai lain dan menentukan pemeriksa penugasan disposisi tersebut. 

• Penerima Disposisi, merupakan pengguna yang memiliki tanggung jawab untuk mengerjakan penugasan yang sudah diberikan PIC kepada penerima 

disposisi. Kemudian mengirimkan tanggapan kepada PIC sebagai bentuk respon dari penugasan tersebut. Penerima disposisi juga dapat melakukan 

disposisi kepada pegawai lain. 



Kemudian berikut adalah langkah-langkah penggunaan aplikasi e-Notula: 

• Notulis membuat notula rapat lengkap dengan input pemimpin rapat, peserta rapat serta detail dari notula rapat tersebut. Kemudian notulis 

menentukan PIC masing-masing luaran sesuai dengan kesepakatan saat rapat dan mengirim hasil notula rapat ke pemeriksa rapat. 

• Pemeriksa rapat memeriksa notula, setelah notula sesuai, pemeriksa rapat menyetujui notula tersebut dan melakukan diseminasi penugasan kepada 

PIC yang sudah ditentukan. 

• PIC dapat mengerjakan penugasan secara pribadi ataupun melakukan disposisi kepada pegawai lain terkait dengan penugasan tersebut. 

• Penerima disposisi dapat mengerjakan penugasan tersebut atau melakukan disposisi tugas kepada pegawai lain.  

• Setelah PIC ataupun penerima disposisi mengajukan tugas kepada pemeriksa, pemeriksa melakukan pemeriksaan terkait tugas tersebut. Jika tugas 

yang dikerjakan oleh PIC atau penerima disposisi sudah sesuai, notula rapat dapat di close oleh pemeriksa. 

Pengguna pada Aplikasi e-Notula, yaitu Pegawai Manual pengguna ini ditujukan untuk Pegawai Sebelum mengakses Aplikasi e-Notula, pegawai harus 

mengakses usergorup sebagai Pegawai. 

 

 

 

Gambar 1 Menu e-Notula  



MEMULAI APLIKASI 

Berikut langkah-langkah untuk memulai menggunakan aplikasi e-Notula: 

1) Akses alamat web https://igracias.telkomuniversity.ac.id/ kemudian login dan memilih usergroup Pegawai. 

 

 

Gambar 2 Halaman untuk mengakses aplikasi e-Notula 

Kemudian pilih menu “e-Notula”. 

Pilih Usergroup sebagai Pegawai 

https://igracias.telkomuniversity.ac.id/


1. Beranda 
Beranda merupakan halaman pertama dari aplikasi e-Notula. Halaman ini berisi profil aplikasi, proses bisnis, dan panduan pengguna dari aplikasi e-Notula. 

 

Gambar 3 Tampilan Menu Beranda 

Uraian singkat 

mengenai aplikasi e-

Notula. 

Gambaran dari 

proses bisnis aplikasi 

e-Notula. 

 

 

Paduan pengguna yang 

dapat diikuti oleh 

pengguna mengenai 

aplikasi TelU Point TPA 

Paduan pengguna yang 

dapat diikuti oleh 

pengguna mengenai 

aplikasi e-Notula. 



2. Notula 

➢ Buat Notula 

 

Gambar 4 Tampilan Menu Buat Notula (1) 

Menu ini digunakan untuk membuat 
notula terkait rapat yang diadakan. 
Langkah pertama yang perlu dilakukan 
sebelum mengisidetail notula ialah 
mengisi data detail rapatnya. Adapun 
tampilannya ialah sebagai berikut, dengan 
beberapa kolom isian yaitu nama rapat, 
tipe rapat yang diadakan, tempat rapat, 
waktu rapat diadakan, pemimpin rapat, 
notulis rapat yang otomatis di assign 
sesuai dengan yang membuat notula, 
kemudian daftar peserta rapat, dan 
agenda rapat. 

Tombol tambah 

digunakan untuk 

menambah agenda rapat, 

akan muncul kolom isian 

kosong, bisa menghapus 

dan menambah agenda 

rapat secara mandiri. 

1 

2 

3 



 

 

 

 

 

Jenis peserta rapat, seperti internal, eksternal 

ataupun peserta yang di grouping. 

Klik tombol tambah, 

peserta akan dimasukkan 

ke daftar peserta rapat. 

Untuk menghapus 

peserta rapat dari daftar. 

1 

2 

Keterangan: 

• Rapat pimpinan, 

merupakan rapat yang 

hanya dihadiri oleh 

rektor, 4 warek, 7 dekan, 

dan 13 direktur. 

• Rapat pimpinan terbatas, 

merupakan rapat yang 

hanya dihadiri oleh 

rektor, 4 warek, dan 7 

dekan. 

• Rapat tinjauan 

manajemen, merupakan 

rapat yang hanya dihadiri 

oleh 4 warek, 7 dekan, 

dan 13 direktur. 

• Rapat internal divisi, 

merupakan rapat untuk 

bagian atau unit atau 

bagian kecil dari unit 

lainnya di universitas 

Telkom. 

• Rapat internal pleno, 

merupakan untuk bagian 

dari direktorat atau 

direktorat itu sendiri di 

univeristas Telkom. 

• Rapat eksternal, 

merupakan rapat yang 

mengundang unit atau 

bagian dari luar 

universitas Telkom. 



 

    

 

• Baris berwarna biru digunakan 

untuk keputusan rapat, 

kemudian  digunakan untuk 

tambah bahan,  untuk ubah 

keputusan dan  mengubah 

status keputusan. 

• Baris berwarna krem digunakan 

untuk bahan rapat,  untuk 

ubah bahan dan  mengubah 

status bahan. 

Keterangan: 

• Baris berwarna merah digunakan 

untuk agenda rapat, kemudian 

 digunakan untuk tambah 

materi, sedangkan  untuk 

ubah agenda dan  mengubah 

status agenda. 

• Baris berwarna hijau digunakan 

untuk materi rapat, kemudian 

 digunakan untuk tambah 

keputusan,  untuk ubah 

materi dan  mengubah status 

materi. 

3 1 

2 

3 

4 

• Tampilan pop up untuk mengubah status agenda, materi, 

keputusan, dan bahan. Ada dua pilihan status yaitu,  aktif 

dan tidak aktif dengan tombol update untuk mengajukan 

perubahan status agenda, materi, keputusan, dan bahan. 

pada tombol dan tujuannya saja.  

• Untuk tampilan pop up setelah klik  yaitu 

ubah agenda, materi, keputusan, dan bahan 

sama seperti tampilan menambah agenda, 

materi, keputusan, dan bahan yang baru namun 

terdapat perbedaan  

 



 

 

1 
2 

Keterangan:  

• Choose file digunakan untuk melakukan pencarian 

lampiran terkait tambah agenda dan tambah materi. 

• Setelah pencarian lampiran selesai dilakukan klik  

untuk menambahkan lampiran ke dalam aplikasi. 

• Setelah mengisi kolom agenda dan materi serta sudah 

melampirkan dokumen lampiran, klik tombol tambah di 

bagian kanan bawah pop up. 



 

 

 

  

3 4 

Keterangan:  

• Setelah melakukan pengisian kolom keputusan, klik 

tombol tambah untuk menambahkan keputusan ke dalam 

tabel. 

• Tanggal target ditentukan untuk batas waktu tugas yang 

akan PIC ajukan.  

•  digunakan untuk menambahkan PIC atau 

penanggung jawab yang sudah ditentukan ke dalam tabel. 



 Merupakan leveling dari 

pemeriksa notula. Pemeriksa yang 

akan mengirim diseminasi ke PIC 

adalah pemeriksa notula dengan 

nomor urut paling besar. 

Nama pemeriksa notula 

Sebelum pemeriksa ditentukan, penyimpanan 

notula tidak dapat dilakukan. Setelah notula 

disimpan, halaman akan langsung redirect ke 

halaman detail notula. 

Keterangan: 

 untuk menambahkan lampiran 

notula ke dalam aplikasi dan juga 

menambahkan pemeriksa notula ke 

daftar pemeriksa notula. 



 

Gambar 5 Tampilan Menu Buat Notula (2)  

Keterangan: 

• Unduh Notula, untuk mengunduh notula 

yang sudah dibuat, file yang terunduh 

berupa .zip yang berisi folder Notula Point 

– Topic yang berisi agenda notula, Notula 

Point – Problem yang berisi lampiran 

materi notula, Notula – PIC Attachment 

yang berisi dokumen pendukung dari PIC 

jika penugasan sudah close, Notula – 

Disposition Attachment yang berisi 

dokumen pendukung penugasan, Notula – 

Additional Attachment untuk dokumen 

pendukung tambahan, dan dokumen excel 

untuk rangkuman risalah rapat.  

• Ubah Data Notula, untuk mengubah data 

notula yang sudah disimpan. 

• Kirim ke Pemeriksa, jika notula sudah 

selesai dibuat dan siap dikirim ke 

pemeriksa yang sudah ditentukan, tekan 

tombol ini. 

•  digunakan untuk melihat detail 

penugasan kepada PIC. 



 

➢ Daftar Notula 

 

Gambar 6 Tampilan Menu Daftar Notula (1) 

 

Menu ini berisi daftar notula 

yang sudah dibuat,  

Keterangan: 

• Laporan Penugasan, 

berisi laporan penugasan 

setiap notulen. 

•  tombol untuk 

melihat detail notula 

suatu rapat. 

•  tombol untuk 

menghapus notula dari 

daftar. 



 

Gambar 7 Tampilan Menu Daftar Notula (2) 

 

Halaman ini berisi daftar 

notula yang memiliki 

penugasan lengkap 

dengan detail PIC 

penugasan tersebut.  



 

Gambar 8 Tampilan Menu Daftar Notula (3) 

Jika hasil penugasan  yang 

dikerjakan oleh PIC sudah 

sesuai dengan keluaran 

yang diharapkan, maka 

penugasan dapat ditutup 

atau close. 



 

  

Berikut adalah pop up  lihat detail penugasan luaran yang 

sudah atau sedang dikerjakan oleh PIC ataupun yang 

didisposisikan kepada pegawai lain. 



3. Persetujuan 

➢ Daftar Persetujuan 

 

Gambar 9 Tampilan Menu Daftar Persetujuan (1) 

Menu ini berisi daftar notula 

yang harus disetujui oleh 

pemeriksa notula yang 

dipilih. Terdapat dua 

persetujuan di halaman ini, 

yaitu persetujuan notula dan 

persetujuan penugasan. 

Untuk persetujuan notula 

berisi notula rapat yang 

harus disetujui. Sedangkan 

persetujuan penugasan 

berisi luaran atau bahan 

yang sudah dikerjakan oleh 

PIC luaran atau bahan 

tersebut. 

Berisi detail notula 

dan halaman 

melakukan 

persetujuan notula. 



 

 

 

Gambar 10 Tampilan Menu Daftar Persetujuan (2) 

 

Keterangan: 

• Unduh Notula, untuk mengunduh notula 

yang sudah dibuat, file yang terunduh 

berupa .zip yang berisi folder Notula Point 

– Topic yang berisi agenda notula, Notula 

Point – Problem yang berisi lampiran 

materi notula, Notula – PIC Attachment 

yang berisi dokumen pendukung dari PIC 

jika penugasan sudah close, Notula – 

Disposition Attachment yang berisi 

dokumen pendukung penugasan, Notula – 

Additional Attachment untuk dokumen 

pendukung tambahan, dan dokumen excel 

untuk rangkuman risalah rapat.  

• Setujui dan Diseminasi, merupakan 

tombol yang digunakan untuk menyetujui 

notula dan mengirim diseminasi kepada 

PIC yang sudah ditentukan. 

•  tombol untu melihat detail penugasan 

luaran notula. 

•  tombol untuk menutup atau close 

untuk notula yang sudah selesai diperiksa 

dan diseminasi. 



 

Gambar 11 Tampilan Menu Daftar Persetujuan (3) 

  

Keterangan: 

•  tombol untuk melihat detail 

tanggapan dari penugasan tersebut. 

•  tombol untuk mengirim tanggapan 

terkait penugasan tersebut. 



4. Tindak Lanjut 

➢ Daftar Tindak Lanjut 

 

Gambar 12 Tampilan Menu Daftar Tindak Lanjut (1) 

  

Menu ini berisi tugas-

tugas yang sudah di assign 

oleh notulen kepada 

pegawai yang 

bertanggung jawab 

sebagai PIC. PIC 

mempunyai hak untuk 

mendisposisikan tugasnya 

kepada pegawai lain 

selama tidak melewati 

batas tanggal target yang 

ditentukan. 

Keterangan: 

•  jika tombol ini diklik, akan langsung 

redirect ke halaman detail rapat dan 

penugasan. 

•  untuk melihat detail pengirim tugas. 



Setelah  diklik, maka akan langsung redirect ke halaman detail rapat dan penugasan. Setiap PIC yang ditentukan dapat melakukan disposisi kepada 

pegawai lain terkait dengan penugasan yang diberikan kepada PIC. 

 

 

Gambar 13 Tampilan Menu Daftar Tindak Lanjut (2) 

 

Keterangan: 

•  Lihat Pengirim, digunakan untuk 

melihat pengirim tugas kepada PIC. 

•  Lihat Detail Pemeriksa, digunakan 

untuk melihat siapa yang akan memeriksa 

tugas yang akan dikerjakan oleh PIC. 

• Lihat Detail Disposisi, jika PIC 

mengirimkan tugas kepada pegawai lain, 

maka data pegawai yang dikirimkan tugas 

tersebut akan berada pada halaman ini. 

• Tambah Disposisi, jika PIC ingin 

mengirimkan tugas kepada pegawai lain. 

• Kirim Tanggapan, jika PIC sudah 

menyelesaikan tugas, PIC wajib 

mengunggah dokumen bukti hasil 

pengerjaan tugas.   

     

    



Berikut adalah pop up untuk tombol Lihat Pengirim, Lihat Detail Pemeriksaan, dan Lihat Detail DIsposisi. Masing-masing tombol berfungsi memberikan 

detail terkait pengirim, pemeriksa, dan disposisi yang dilakukan. 

 

 

 



 

 

Untuk menambahkan pegawai yang mendapat 

disposisi tugas dari PIC. 

 

 
Untuk menambahkan pemeriksa penugasan 

disposisi yang PIC berikan. 

 

 

Mengubah status 

penugasan oleh PIC. 

Mengunggah dokumen 

pendukung penugasan. 


