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Pendahuluan 

Aplikasi Remunerasi ini terintegrasi dengan SIAKAD dengan menggunakan database DB2, 

bahasa yang digunakan PHP, Javascript, CSS yang didukung oleh Codeigniter. 

Aplikasi ini merupakan turunan dari petunjuk teknik remunerasi yang telah disusun. 

Dalam aplikasi ini memiliki 3 akun yang dapat mengoperasikan remunerasi, yaitu: 

− Dosen, akun yang harus melakukan pengisian data yang dibutuhkan dalam 

remunerasi, antara lain ; SKS mengajar dalam satu semester, SKS penelitian dan 

pengabdian kepada masyarakat, dan SKS tugas-tugas lain yang menunjang 

kegiatan dosen. 

− Program Studi, akun yang memvalidasi hasil input yang telah dilakukan oleh 

dosen dan melakukan persetujuan atasnya. 

− Dekanat, akun yang juga melakukan validasi hasil input dosen dan persetujuan 

program studi, serta memberikan ACC akhir yang akan diberikan ke TIM 

Remunerasi. 
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DOSEN 

Berikut pengoperasian aplikasi remunerasi untuk akun ini: 

- Login sebagai Dosen, dengan menggunakan NIDN sebagai username, dan 

password yang sudah digunakan oleh dosen. 

 
 

- Lalu Pilih menu “Remunerasi” 

 
 

- Akan muncul Kontrak Kinerja Dosen yang menampilkan daftar mengajar dosen 

dalam semester berjalan. Bila daftar yang ditampilkan tidak sesuai dengan proses 

lapangan, maka dosen yang bersangkutan bisa menghubungi pihak Program studi, 

dalam hal ini yang memanipulasi data tersebut ke dalam SIAKAD. Yang akan 

selanjutkan akan melakukan perubahan kedalam SIAKAD, sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
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PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 

- Lalu klik tombol “P2M” untuk mengiput data Penelitian dan Pengabdian kepada 

Masyarakat. 

 
- Akan tampil layar Penelitian dan Pengabdian sebagai berikut, 

 
 

- Untuk kembali ke KKD Mengajar, klik pada tombol “Kembali Mengajar”. 

 
 

- Untuk mengisi tabel P2M klik pada tombol “Isi P2M”. 
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- Muncul popup pengisian data P2M sebagai berikut, 

 
*Keterangan pengisian : 

Jenis Isian = 2 pilihan yaitu, Penelitian dan Pengabdian. Pilih salah satu 

Judul = Judul Penelitian atau Pengabdian, karakter sebanyak 500 

Status = 2 pilihan yaitu, Ketua dan Anggota, pilih salah satu 

Sumber/Pemberi dana = Pemberi dana (sumber) penelitian atau pengabdian yang anda lakukan 

Jumlah dana = Dana yang diperoleh (harus berbentuk digital) contoh, 5 Juta menjadi 5000000 

Nomor SK = Bila penelitian atau pengabdian diberikan oleh institusi UNJ, masukkan nomor SK 

Bukti = Bila tidak ada Nomor SK, upload Bukti penelitian atau pengabdian anda berbentuk PDF 

 

- Berikut contoh pengisian data P2M, 

 
 

- Lalu klik “Save” , bila berhasil muncul layar berikut 
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- Maka tabel P2M akan terisi secara otomatis dari hasil input data yang dilakukan, 

berikut tampilannya. 

 
 

- Bila ada perubahan dari hasil input, maka klik tombol “Edit” 

 
 

- Akan muncul popup pengisian data P2M, seperti gambar diatas. 

 
 

- Lalu perbaiki data yang salah, klik “Save” , bila berhasil muncul layar berikut 
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- Bila ingin membatalkan hasil input anda, klik tombol “Hapus” 

 
 

- Maka, muncul popup untuk mengkonfirmasi data yang akan dihapus, 

 
 

- Bila anda klik “OK” maka data akan dihapus, sedangkan bila “Cancel”, maka data 

tidak jadi untuk dihapus. 

 

TUGAS PENUNJANG (LAINNYA) 

- Klik tombol “TUGAS” pada halaman P2M, seperti gambar dibawah. 

 
 

- Akan muncul layar berikut, 
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- Untuk kembali ke halaman P2M, klik tombol “Kembali P2M”, 

 
 

- Untuk pengisian data Tugas Penunjang (Lain), klik pada tombol “Tugas 

Penunjang”, 

 
 

- Akan muncul Popup Pengisian Data Tugas Penunjang, sebagai berikut, 

 
*keterangan pengisian : 

Komponen Tugas = Kotak ini berisi pilihan/komponen tugas penunjang yang boleh 

dipilih oleh dosen, sebagai dasar pemasukan data kegiatan yang dilakukan. 

 
Anda bisa mencari komponen yang sesuai dengan kegiatan anda. 

Faktor Pengali = kotak isian ini akan muncul bila pilihan tugas yang anda pilih, bila 

membutuhkan jumlah/banyaknya peserta. Bila tidak dibutuhkan maka secara 

otomatis kotak ini tidak dimunculkan dan di-default 1 kegiatan/lainnya. 

Nomor SK = ini sama dengan P2M, adalah nomor SK bila menggunakan institusi 

Universitas Negeri Jakarta. 
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Bukti = Bila kegiatan ini dilakukan, tidak dari institusi atau mandiri. Upload file 

pendukung dalam bentuk PDF. 

 

- Berikut ada contoh pengisian data Tugas Penunjang 

 
 

- Lalu klik “Save”, bila berhasil akan muncul, 

 
 

- Hasil input pengisian data akan secara otomatis akan dimunculkan pada layar, 

sebagai berikut 

 
 

PREVIEW 

- Menampilkan hasil keseluruhan input data dosen 

- Klik tombol “Preview” pada halaman tugas penunjang, 
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- Maka akan tampil layar sebagai berikut 

 
- Bila ada perubahan pada penelitian dan pengabdian, klik pada tombol “Edit” yang 

pertama. 

- Bila ada perubahan pada tugas lainnya, klik pada tombol “Edit” yang kedua. 

- Klik tombol “Cetak” bila isian sudah dinyatakan benar, 

- Akan muncul hasil sebagai berikut. 
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- Klik pada kotak download tersebut, akan muncul daftar kontrak kinerja dosen 

anda. Berikut tampilannya PDF nya 
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PROGRAM STUDI 

Berikut pengoperasian aplikasi remunerasi untuk akun ini: 

- Login sebagai Program Studi, dengan menggunakan Kode Prodi sebagai username, 

dan password yang sudah digunakan oleh Admin Prodi. 

 
 

- Lalu Pilih menu “Remunerasi” 

 
 

- Akan muncul Kontrak Kinerja Dosen yang menampilkan daftar mengajar dosen 

dalam semester berjalan. Bila daftar yang ditampilkan tidak sesuai dengan proses 

lapangan, maka dosen yang bersangkutan bisa menghubungi pihak Program studi, 

dalam hal ini yang memanipulasi data tersebut ke dalam SIAKAD. Yang akan 

selanjutkan akan melakukan perubahan kedalam SIAKAD, sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
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- Klik pada tombol “Preview” untuk menampilkan detail data KKD, akan muncul 

layar berikut, 

 

- Untuk memvalidasi data diatas, admin prodi dapat melakukan pada bagian bawah 

layar, sebagai berikut layarnya 
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- Kotak isian data sudah secara otomatis mengikuti apa yang telah diinputkan 

dosen, bila terjadi perubahan, replace jumlah poin tersebut, lalu buatkan catatan 

agar perubahan bisa terdeteksi oleh dosen yang bersangkutan. Setelah selesai 

maka klik pada tombol “Simpan”. 

- Bila tersimpan akan muncul layar berikut, 

 

- Maka tabel akan menampilkan catatan pada daftar yang sudah divalidasi oleh 

program studi. Berikut layar yang dimunculkan 

 

- Klik tombol “Cetak”, untuk mencetak hasil validasi, akan muncul cetakan dalam 

bentuk PDF, sebagai berikut. 
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- Klik tombol “Excel” untuk mengekport data dalam bentuk excel. Berikut 

tampilannya 

 

Klik pada kotak tersebut, akan muncul layar Excel 
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DEKANAT 

Berikut pengoperasian aplikasi remunerasi untuk akun ini: 

- Login sebagai Dekanat, dengan menggunakan Admin Dekanat (yang diberikan 

pustikom) sebagai username, dan password yang sudah digunakan oleh Admin 

Dekanat. 

 
 

- Lalu Pilih menu “Remunerasi” 

 
 

- Akan muncul Kontrak Kinerja Dosen yang menampilkan daftar mengajar dosen 

dalam semester berjalan. Bila daftar yang ditampilkan tidak sesuai dengan proses 

lapangan, maka dosen yang bersangkutan bisa menghubungi pihak Program studi, 

dalam hal ini yang memanipulasi data tersebut ke dalam SIAKAD. Yang akan 

selanjutkan akan melakukan perubahan kedalam SIAKAD, sesuai ketentuan yang 

berlaku. 
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- Klik pada tombol “Preview” untuk menampilkan detail data KKD, akan muncul 

layar berikut, 

 

- Akan tampil juga hasil validasi Program studi, berikut  
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- Untuk memvalidasi data diatas, dekanat dapat melakukan pada bagian bawah 

layar, sebagai berikut layarnya 

 

- Kotak isian data sudah secara otomatis mengikuti apa yang telah diinputkan 

dosen, bila terjadi perubahan, replace jumlah poin tersebut, lalu buatkan catatan 

agar perubahan bisa terdeteksi oleh dosen yang bersangkutan. Setelah selesai 

maka klik pada tombol “Simpan”. 

- Bila tersimpan akan muncul layar berikut, 

 

- Maka tabel akan menampilkan catatan pada daftar yang sudah divalidasi oleh 

program studi. Berikut layar yang dimunculkan 

 

- Klik tombol “Cetak”, untuk mencetak hasil validasi, akan muncul cetakan dalam 

bentuk PDF, sebagai berikut. 
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- Klik tombol “Excel” untuk mengekport data dalam bentuk excel. Berikut 

tampilannya 

 

Klik pada kotak tersebut, akan muncul layar Excel 

 

 


