
Tips membuat Laporan Pekerjaan menggunakan Mailhost BPS:

1. Setelah login ke Mailhost BPS menggunakan akun pribadi, klik tab “Calendar”

2. setelah muncul layar kalendar, ubah view yang diinginkan (biasanya “work week”)



3. klik dan drag pada hari dan jam yang ingin dientri sesuai dengan durasinya

nanti akan muncul window baru untuk menginput rincian kegiatannya, window ini juga bisa mengedit 
waktu/durasi kegiatan bila terdapat kesalahan. Pada window ini terdapat rincian “location” yang saya 
gunakan sebagai field yang nantinya akan digunakan rincian keterangan di Laporan Pekerjaan. 

4. Nanti akan muncul panel kegiatan yang sudah dientri pada rentang durasi yang dipilih



5. kegiatan yang ditulis pada panel bagian atas (yang tidak ada tulisan jamnya) biasanya saya 
gunakan untuk menuliskan kegiatan yang berlangsung seharian diluar kantor, misalnya saat 
nyacah SDKI :) nantinya di Laporan Pekerjaan, rincian ini berdurasi (00.00 – 00.00).

6. setelah semua rincian terisi setiap hari, maka kalender siap untuk di-download pada periode 
pelaporan. Untuk mendownload: 1) klik menu “preferences” lalu 2) klik submenu 
“import/export” yang ada di sebelah kiri layar lalu 3) klik type “calendar” 4) klik tombol “all 
folder”untuk memilih source menjadi “calendar”, lalu 5) klik “export”.
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7. Save file pada lokasi yang diinginkan

8. buka file calendar hasil download dengan aplikasi “outlook” atau yang sejenis. Untuk komputer 
dengan sistem operasi Ms Windows yang sudah terinstall Ms Office biasanya sudah memiliki 
Ms Outlook secara default, untuk membuka file ini cukup dengan klik ganda pada file hasil 
download.



9. sebagai catatan, kita juga bisa menggunakan Ms Outlook langsung untuk menambah dan 
mengedit rincian pekerjaan, tapi perubahan pada Outlook tidak akan tersimpan pada server 
mailhost. Klik pada menu “file > Import and Export”, pilih “export to a file” pada jendela baru 
yang muncul, lalu klik “next”.

10. pilih jenis file “microsoft access 97-2003”, lalu klik “next”



11. biasanya folder kalendar yang akan diexport sudah terpilih otomatis sesuai dengan kalender 
terakhir yang dibuka, pada kasus ini yang terpilih adalah ”calendar (4)” karena banyaknya 
kalender yang terbuka, langsung klik “next”.

12. browse tempat menyimpan file database ke lokasi tempat menyimpan file database yang sudah 
dimodifikasi layout Laporan Pekerjaannya (database contoh terlampir)



13. klik “yes” untuk mereplace data yang ada pada database sebelumnya

14. klik “finish” untuk memulai proses convert database



15. pilih range waktu (tanggal) yang ingin dikonversikan pada database

16. buka file database yang tadi dibuat oleh outlook menggunakan MS Access, yang ada pada 
lokasi yang kita tentukan (browse) sebelumnya. Lalu klik kanan pada “table > calendar” pilih 
“design view”



17. ubah “data type” untuk rincian “start date” dan “start time” menjadi “Date/Time”, lalu simpan 
dan tutup jendela “design view” (bukan jendela database Access-nya)

18. klik kanan pada “report > calendar” lalu pilih “design view” untuk mengedit layout Laporan 
Pekerjaan seperti: kantor, seksi, nama yang melaporkan dan yang mengetahui. Bila layout telah 
sesuai, untuk selanjutnya langkah 18 ini bisa dilewatkan.



19. klik kanan pada “report > calendar” lalu pilih “print preview” untuk melihat hasil akhir

20. Selesai. Silahkan print atau save as pdf sesuai kebutuhan.


