
 

 

 
  



 

 

Dewan Pengurus Kabupaten (DPK) Korpri Asahan terus berinovasi dengan 
meluncurkan aplikasi digital bernama EKORPRI. Peluncuran aplikasi EKORPRI 
didasari komitmen dan upaya Korpri untuk mewujudkan manajemen data 
yang baik di era kekinian: mulai dari data keanggotaan, data iuran, laporan 
kegiatan sampai dengan dana santunan. 
 
1. Login Aplikasi 

Untuk membuka aplikasi akses ke www.korpri-asahan.id/apps kemudian 
akan tampil halaman login seperti gambar di bawah ini : 
 

 
Gambar 1.1 Tampilan Login 

Sebelum masuk kedalam sistem aplikasi, terlebih dahulu pengguna harus 
melakukan login dengan cara menginput username dan password dengan 
benar sesuai dengan data yang telah diberikan sebelumnya. 
 
2. Halaman Beranda 

Gambar 2.1 Halaman Beranda 



 

 

3. Daftar Anggota 

Pada menu ini akan ditampilkan seluruh daftar pegawai yang bertugas di 
OPD/Unit masing-masing. 

 

Gambar 3.1 Daftar Anggota 

Untuk menambah data pegawai(anggota) klik tombol  yang terdapat pada 

bagian sudut kanan atas. Sehingga akan muncul tampilan seperti gambar 3.2 di 

bawah ini 

 
Gambar 3.2 Tambah Anggota 

Setelah form sudah diisi maka klik tombol  untuk menyimpan data anggota ke 

database. 



 

 

Untuk melihat detail profil anggota, klik NIP anggota yang terdapat pada table daftar 

anggota. Sehinga akan muncul tampilan seperti gambar 3.3 berikut ini. 

 
Gambar 3.3 Profil Anggota 

Untuk memperbaharui data anggota klik tombol  sehingga akan muncul 

tampilan seperti gambar 3.4 berikut ini. 

 
Gambar 3.4 Edit Data Anggota 

Setelah data anggota sudah selesai diperbaharui, klik tombol  untuk 

menyimpan data ke database. 

 

 



 

 

4. Lihat Jumlah Iuran 

Pada menu ini akan ditampilkan jumlah iuran anggota yang tempat gaji 
berada di OPD/Unit masing-masing. 

 
Gambar 4.1 Lihat Jumlah Iuran 

5. Anggota Karena Golongan 

Pada menu ini akan ditampilkan daftar anggota karena golongan. 

 

Gambar 5.1 Anggota Karena Golongan 

 

 

 

 



 

 

6. Anggota Karena Jabatan 

Pada menu ini, kita akan melihat daftar anggota karena jabatan. 

 
Gambar 6.1 Anggota Karena Jabatan 

7. Data Iuran 

Pada menu ini akan menampilkan data iuran masing-masing OPD/Unit 
yang telah disetorkan ke Bank Sumut. 

 
Gambar 7.1 Data Iuran 

Untuk menambahkan data iuran klik tombol  sehingga akan muncul 
tampilan seperti gambar 7.2 di bawah ini. 



 

 

 

Gambar 7.2 Input Data Iuran 

Sebelum menyimpan data iuran, pastikan jumlah yang disetor sesuai 
dengan jumlah data iuran masing-masing anggota. Jika jumlah masih 
belum sesuai, silahkan perbaharui data anggota atau data jabatan terlebih 
dahulu. 

 
8. Data Pensiun 

Pada menu ini akan menampilkan daftar anggota yang telah pensiun. 

 

Gambar 8.1 Data Pensiun 



 

 

Untuk menambah data anggota yang telah pensiun, klik tombol  yang 
bisa dilihat disebelah sudut kanan atas. Sehingga akan muncul tampilan 
seperti gambar 8.2 berikut ini. 

 

Gambar 8.2 Tambah Data Pensiun 

Kemudian masukkan NIP/ID Anggota pada form yang tersedia, kemudian 

klik tombol  sehingga akan menampilkan data anggota seperti yang 
dapat dilihat pada gambar 8.3 di bawah ini. 

 

Gambar 8.3 Form Input Data Pensiun 

Kemudian isikan form yang telah disediakan, kemudian klik tombol  

untuk menyimpan data. Jika ingin memperbaharui data, klik tombol  
yang dapat dilihat pada gambar 8.1 

 



 

 

9. Meninggal Dunia 

Pada menu ini akan menampilkan daftar anggota yang telah meninggal 
dunia. 

 

Gambar 9.1 Meninggal Dunia 

Untuk menambahkan data anggota yang telah meninggal dunia, klik 

tombol  sehingga akan muncul tampilan seperti gambar 9.2 berikut ini. 

 

Gambar 9.2 Tambah Data Meninggal Dunia 

Kemudian masukkan NIP/ID Anggota pada form yang tersedia, kemudian 

klik tombol  sehingga akan menampilkan data anggota seperti yang 
dapat dilihat pada gambar 9.3 di bawah ini. 



 

 

 

Gambar 9.3 Form Input Data Meninggal Dunia 

Kemudian isikan form yang telah disediakan, kemudian klik tombol  

untuk menyimpan data. Jika ingin memperbaharui data, klik tombol  
yang dapat dilihat pada gambar 9.1 

 
10. Pindah Kabupaten/Kota 

Pada menu ini akan menampilkan daftar anggota yang telah pindah tugas 
ke Kabupaten/Kota lain. 

 

Gambar 10.1 Pindah Kabupaten/Kota 

Untuk menambahkan data anggota yang telah pindah, klik tombol  
sehingga akan muncul tampilan seperti gambar 10.2 berikut ini. 



 

 

 

Gambar 10.2 Tambah Data Meninggal Dunia 

Kemudian masukkan NIP/ID Anggota pada form yang tersedia, kemudian 

klik tombol  sehingga akan menampilkan data anggota seperti yang 
dapat dilihat pada gambar 10.3 di bawah ini. 

 

Gambar 10.3 Form Input Data Pindah Kab/Kota 

Kemudian isikan form yang telah disediakan, kemudian klik tombol  

untuk menyimpan data. Jika ingin memperbaharui data, klik tombol  
yang dapat dilihat pada gambar 10.1 

 
11. Diberhentikan 

Pada menu ini akan menampilkan data anggota yang telah diberhentikan 
status kepegawaiannya. 



 

 

 

 

Gambar 11.1 Diberhentikan 

Untuk menambahkan data anggota yang telah dibertentikan, klik tombol 

 sehingga akan muncul tampilan seperti gambar 11.2 berikut ini. 

 

Gambar 11.2 Tambah Data Anggota Diberhentikan 

Kemudian masukkan NIP/ID Anggota pada form yang tersedia, kemudian 

klik tombol  sehingga akan menampilkan data anggota seperti yang 
dapat dilihat pada gambar 11.3 di bawah ini. 



 

 

 

Gambar 11.3 Form Input Data Anggota Diberhentikan 

Kemudian isikan form yang telah disediakan, kemudian klik tombol  

untuk menyimpan data. Jika ingin memperbaharui data, klik tombol  
yang dapat dilihat pada gambar 11.1 

 
12. Ulang Tahun 

Pada menu ini akan menampilkan daftar anggota yang sedang berulang 
tahun dan atau yang akan berulang tahun (10 hari kedepan) 

 

Gambar 12.1 Anggota Ulang Tahun 

 
 
 
 



 

 

13. Laporan Kegiatan 

Pada menu ini akan menampilkan daftar seluruh kegiatan Korpri di masing-
masing OPD/Unit. Data tersebut meliputi nama kegiatan, tanggal 
dilaksakan kegiatan, lokasi kegiatan dan foto-foto selama kegiatan 
berlangsung. 

 

Gambar 13.1 Laporan Kegiatan 

Untuk menambahkan data kegiatan korpri pada masing-masing OPD/Unit, 

klik tombol  yang terdapat disebelah sudut kanan atas. Sehingga akan 
muncul tampilan seperti gambar 13.2 berikut ini. 

 

Gambar 13.2 Tambah Kegiatan 

Lengkapi form input laporan kegiatan yang tersedia, kemudian klik tombol 

 untuk menyimpan data ke database. Untuk menambahkan foto 

pada kegiatan yang telah disimpan klik tombol  sehingga akan 
muncul tampilan seperti gambar 13.3 berikut ini. 



 

 

 

Gambar 13.3 Upload Foto Kegiatan 

Klik tombol  untuk mencari lokasi gambar yang akan diupload ke 
aplikasi seperti yang dapat dilihat pada gambar 13.4 di bawah ini. 

 

Gambar 13.4 Pilih Foto 

Untuk meng-upload foto lebih dari satu, tekan CTRL kemudian klik gambar 

yang akan diupload. Kemudian klik buka/open setelah itu klik tombol  
untuk melanjutkan proses upload foto kegiatan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

14. Laporan Iuran Pertahun 

Pada menu ini akan menampilkan data iuran pertahun berdasarkan tahun 
yang dipilih. 

 

Gambar 14.1 Laporan Iuran Pertahun 

Untuk melihat data iuran di tahun yang berbeda, ketikkan tahun yang 

diinginkan pada form yang tersedia kemudian klik tombol . Setelah 

data yang dipilih tampil, klik tombol  untuk mengunduh atau 
menyimpan file laporan iuran. 

 

Gambar 14.2 Hasil Cetak Laporan Iuran Pertahun 



 

 

15. Laporan Iuran Perbulan 

Pada menu ini akan menampilkan data iuran perbulan berdasarkan 
bulan/tahun yang dipilih. 

 

Gambar 15.1 Laporan Iuran Perbulan 

Untuk melihat data iuran di bulan yang berbeda, pilih bulan atau tahun 

yang diinginkan pada form yang tersedia kemudian klik tombol . 
Data yang ditampilkan berupa jumlah iuran karena golongan, karena 
jabatan, total iuran dan detail iuran anggota berdasarkan jabatan dan 

eselon masing-masing. Setelah data yang dipilih tampil, klik tombol  
untuk mengunduh atau menyimpan file laporan iuran. 

 
16. Update Profil dan Ganti Password 

Untuk mengganti profil user dan ganti password, klik menu yang terdapat di 
pojok sebelah kanan aplikasi, kemudian klik nama profil user untuk update 
profil dan menu ganti password untuk melakukan update password baru 
seperti yang dapat dilihat pada gambar 16.1 berikut ini. 

 

Gambar 16.1 Menu Update Profil dan Ganti Password 

A. Update Profil 

B. Ganti 

Password 



 

 

A. Update Profil 

 

Gambar 16.2 Update Profil 

Lengkapi form yang tersedia dengan baik dan benar, kemudian klik tombol 

 untuk melakukan perubahan. 

B. Ganti Password 

 

Gambar 16.3 Ganti Password 

Untuk melakukan perubahan password, masukkan terlebih dahulu 
password yang sebelumnya kemudian masukkan password baru dan 

ulangi password baru. Setelah itu klik tombol  untuk melakukan 
perubahan. 


