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KATA PENGANTAR 

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan 

rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan ebook ini. Ebook ini saya tulis dengan 
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Akhir kata, semoga ebook ini dapat membantu dan berguna bagi kita semua amin. 
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Gambar 1. Halaman Utama Aplikasi 

Halaman utama aplikasi yang akan menampilkan sedikit informasi tentang sistem 

aplikasi siap.uny.ac.id yang dikelola oleh bagian kepegawaian Universitas Negeri 

Yogyakarta. Tampilan di atas adalah tampilan halaman utama aplikasi ketika diakses 

dengan member biasa. Apabila aplikasi diakses oleh user dengan level admin, maka 

akan tampil halaman seperti gambar berikut : 

 

Gambar 2. Halaman Utama Aplikasi Ketika Login Sebagai Admin 

Yang berbeda dalam hal ini ketika halaman diakses oleh user dengan level admin 

adalah menu yang disediakan. Jika kita login sebagai admin, maka kita diizinkan 

melakukan pengelolaan kategori Menu List, Pegawai List, PAK List, Bebas-
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Fungsional List, dan Sekolah List. Untuk login kedalam sistem maka kita harus 

melengkapi form login untuk tampil halaman seperti gambar berikut : 

 

Gambar 3. Halaman Untuk Login User 

Tampilan di atas adalah tampilan halaman utama untuk login user kedalam sistem 

aplikasi. Dalam form login ini hanya dibutuhkan username dan password untuk dapat 

login dalam sistem siap.uny.ac.id. Apabila aplikasi diakses oleh user dengan level 

dibawah admin yaitu sebagai pengguna sistem, maka akan tampil halaman seperti 

gambar berikut : 

 

Gambar 4. Halaman Utama Aplikasi Ketika Login Sebagai Pengguna Sistem 
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Yang berbeda dalam hal ini ketika halaman diakses oleh user dengan level pengguna 

adalah menu yang disediakan. Jika kita login sebagai pengguna, maka kita hanya 

diizinkan melakukan pengelolaan kategori Pegawai List, PAK List, Bebas 

Fungsional, dan Sekolah List: 

 

Gambar 5. Tampilan Halaman Pegawai List 

Tampilan di atas menampilkan semua data pegawai yang ada pada sistem aplikasi 

beserta total pegawai yang ada. Halaman Pegawai list hanya dapat diakses oleh user 

dengan level admin dan juga level pengguna. Selain melakukan pengelolaan data 

pegawai, admin maupun pengguna juga disediakan menu untuk melakukan tambah 

data pegawai, ubah data pegawai, dan hapus data pegawai. Pilih Tombol Add New 

untuk melakukan tambah pegawai dan akan tampil halaman seperti gambar berikut : 

 

Gambar 6. Tampilan Untuk Menambah Pegawai 



[Sistem Aplikasi siap.uny.ac.id] 

 

[Kepegawaian UNY]   Page 5 

Ketika menambah data pegawai makan yang harus kita lakukan adalah menyiapkan 

data pendukung pegawai tersebut seperti SK (Surat Keputusan) Daftar Riwayat 

Hidup maupun data-data pendukung lainnya. Dalam Penambahan data pegawai maka 

harus melengkapi Form Pegawai termasuk melengkapi field (bidang) untuk 

informasi pegawai dan yang wajib harus dilengkapi adalah nama, dan NIP/NIK. 

Setelah Form Pegawai  telah lengkap maka lakukan penyimpanan denga memilih 

Tombol Update maka data pegawai baru telah selesai ditambahkan. Setelah data 

pegawai berhasil ditambahkan maka pada Pegawai list juga terdapat menu View 

pegawai Detail Riwayat Pegawai. Untuk tampilan view data pegawai, maka akan 

tampil halaman seperti gambar berikut : 

 

Gambar 7. Tampilan Untuk Pegawai View 

Tampilan di atas merupakan halaman yang akan muncul jika user membuka Tombol 

menu Detail Pegawai. Saat data pegawai baru ditambahkan maka dalam View 

pegawai belum sepenuhnya data dapat ditampilkan karena belum menambakan 

riwayat pegawai. Pada saat kita melihat detail data pegawai dan seandainya masih 

ada kekeliruan data maka kita bisa melakukan perubahan data pegawai. Dalam 

perubahan data pegawai yang harus dilakukan adalah menyiapkan data pegawai 

tersebut sesuai dangan data benar. Untuk tampilan perubahan data pegawai, maka 

akan tampil halaman seperti gambar berikut : 
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Gambar 8. Tampilan Untuk Perubahan Data Pegawai 

Untuk melengkapi data-data pegawai maka kita harus menambahkan data riwayat 

pegawai tersebut, dan untuk melngkapi hal itu maka user pengguna memilih Tombol 

Riwayat Pegawai sehingga akan tampil halaman seperti gambar berikut : 

 

Gambar 9. Tampilan Untuk Riwayat Pegawai 

Tampilan di atas merupakan tampilan riwayat pegawai yang ditampilkan dalam 

bentuk Tabstrip. Pada tampilan Tabstrip terdapat beberapa Tab-tab yang 

mengkelompokan Riwayat Pegawai diantaranya adalah: 

1. Data Pangkat 

2. Data Jabatan 

3. Data Studi 

4. Riwayat Unit Kerja 

5. Riwayat Pegawai 
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Dalam setiap Tab terdapat Tombol yang memiliki fungsi masing-masing dalam 

Tabstrip. Pada Tab Data Pangkat, maka akan tampil halaman seperti gambar berikut : 

 

Gambar 10. Tampilan Tab Pada Data Pangkat 

Dalam Tabstrip Data Pangkat terdapat Tombol Add New dimana Tombol ini 

merupakan Tombol untuk menambah data riwayat pangkat pada pegawai. Untuk 

tampilan Add New data pangkat, maka akan tampil halaman seperti gambar berikut : 

 

Gambar 11. Tampilan Add New Data Pangkat 

Tampilan di atas merupakan halaman untuk menambah Riwayat Data Pangkat 

Pegawai. Dimana dalam halaman tersebut terdapat field (bidang) untuk memilih 

Pangkat/Golongan. Untuk data pangkat bisa diisi dengan pilihan yang ditampilkan 

dalam komponen Dropdown. Untuk tampilan komponen Dropdown, maka akan 

tampil seperti gambar berikut : 
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Gambar 12. Tampilan Pada Komponen Dropdown 

Setelah menentukan pilihan pada komponen Dropdown sesuai dangan 

Pangkat/Golongan maka kita lanjut mengisi TMT Pangkat/Golongan. Dalam 

pengisian TMT Pangkat/Golongan  kita juga sudah disajikan dengan komponen 

Datepicker. Untuk tampilan komponen Datepicker, maka akan tampil seperti gambar 

berikut : 

 

Gambar 13. Tampilan Pada Komponen Datepicker 

Setelah menentukan pilihan pada komponen Datepicker sesuai dangan TMT 

Pangkat/Golongan  SK, maka kita lanjut mengisi field-filed lainnya yang sesuai 

dengan SK yang ada termasuk nomor SK, Tanggal pembuatan SK, Masa kerja tahun, 

Masa kerja bulan, dan juaga Checkbox. Dalam field Checkbox diusahkan untuk selalu 
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dicentang karena akan memberikan informasi data yang terakhir. Ketika kita 

menambah Riwayat Data Pangkat/Golongan juga terdapat Tombol  Select Files 

dimana Tombol ini memiliki fungsi untuk mengungah (meng-upload) file SK yang 

berformat PDF. Untuk tampilan Select Files data pangkat, maka akan tampil halaman 

seperti gambar berikut : 

 

Gambar 14. Tampilan Saat Mengunggah SK Pangkat 

Tampilan di atas merupakan halaman saat mengguna menambahan file SK Pangkat 

pada Riwayat Data Pangkat Pegawai. Setelah Riwayat Data Pangkat telah lengkap 

diisi maka lakukan penyimpanan denga memilih Tombol Update maka data Riwayat 

Data Pangkat selesai ditambahkan. Untuk selanjutnya adalah menambahkan Riwayat 

Data Jabatan Pegawai. Pada Tab Data Jabatan, maka akan tampil halaman seperti 

gambar berikut : 

 

Gambar 15. Tampilan Tab Pada Data Jabatan 
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Tampilan di atas merupakan tampilan riwayat data jabatan pegawai yang ditampilkan 

dalam bentuk Tabstrip. Dalam  Tabstrip data jabatan juga terdapat Tombol Add New 

dimana Tombol ini merupakan Tombol untuk menambah data riwayat jabatan pada 

pegawai. Untuk tampilan Add New data jabatan, maka akan tampil halaman seperti 

gambar berikut : 

 

Gambar 16. Tampilan Add New Data Jabatan 

Tampilan di atas merupakan halaman untuk menambah riwayat data jabatan 

pegawai. Dimana dalam halaman tersebut terdapat field (bidang) untuk memilih 

jabatan yang sesuai. Untuk mengisi data tersebut sebenarnya sama dengan kita waktu 

melengkapi data pangkat dimana terdapat TMT jabatan, Setatus teakhir dan juga 

mengungah (meng-upload) file SK yang berformat PDF. Untuk selanjutnya adalah 

menambahkan Riwayat Data Jabatan Pegawai. Pada Tab Data Jabatan, maka akan 

tampil halaman seperti gambar berikut : 

 

Gambar 17. Tampilan Tab Pada Data Studi 
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Tampilan di atas merupakan tampilan riwayat data studi pegawai. Dalam  Tabstrip 

data studi juga terdapat Tombol Add New dimana Tombol ini merupakan Tombol 

untuk menambah data riwayat studi. Untuk tampilan Add New data studi, maka akan 

tampil halaman seperti gambar berikut: 

 

Gambar 18. Tampilan Add New Data Studi 

Tampilan di atas merupakan halaman untuk menambah riwayat data studi pegawai. 

Dimana dalam halaman tersebut terdapat field (bidang) untuk memilih Tempat 

pendidikan yang sesuai, program studi, jenjang pendidikan dan tahun lulus. Untuk 

melengkapi data tersebut sebenarnya sama dengan kita waktu melengkapi data 

pangkat maupun jabatan. Untuk selanjutnya adalah menambahkan Riwayat Unit 

Kerja Pegawai. Pada Tab Riwayat Unit Kerja, maka akan tampil halaman seperti 

gambar berikut : 

 

Gambar 19. Tampilan Tab Pada Riwayat Unit Kerja 
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Dalam Tabstrip riwayat unit kerja juga terdapat Tombol Add New dimana Tombol 

ini merupakan Tombol untuk menambah data riwayat unit kerja. Untuk tampilan 

Add New, maka akan tampil halaman seperti gambar berikut: 

 

Gambar 20. Tampilan Add New Riwayat Unit Kerja 

Tampilan di atas merupakan halaman untuk menambah riwayat unit kerja pegawai. 

Dimana dalam halaman tersebut terdapat field (bidang) untuk memilih Perguruan 

Tinggi, Bagian /Fakultas, Bagian /Jurusan, Subbagian/Prodi. Untuk melengkapi data 

tersebut sebenarnya sama dengan kita waktu melengkapi data studi.  
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Apabila kita memilih menu PAK list maka kita akan melihat list nama yang telah 

mengusulkan penilain angka kredit (PAK) untuk tampil halaman seperti gambar 

berikut : 

 

Gambar 21. Tampilan Halaman PAK List 

Tampilan di atas merupakan halaman untuk melihat riwayat data usulan penilaian 

angka kredit dosen (PAK). Dimana dalam halaman tersebut terdapat kolom nama, 

bulan penilaian, unit kerja, dan usulan kejabatan maupun kegolongan. Untuk 

melakukan penambahan data usulan penialaian angka kredit maka yang harus di 

lakukan adalah memilih tombol Tambah PAK, maka akan tampil halaman seperti 

gambar berikut : 

 

Gambar 22. Tampilan Halaman Tambah Data PAK 
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Tampilan di atas merupakan halaman untuk memilih nama yang telah mengajukan  

penilaian angka kredit, dangan memilih Tombol Pilih maka akan tampil profil 

pegawai dan juga form untuk usulan angka kredit untuk tampil halaman seperti 

gambar berikut : 

 

Gambar 23. Tampilan Halaman Form Usulan PAK 

Tampilan di atas merupakan halaman untuk membuat usulan form penilaian angka 

kredit dosen  dimana dalam halaman tersebut terdapat field (bidang) yang 

menampilkan Profil Pegawai dan juga terdapat informasi bahawa pegawai tersebut 

masih dalam bimbingan maupun sudah tidak dalam bimbingan. Dalam Profile 

Pegawai juga terdapat informasi lebihan Kum A dan Kum B lama. Untuk 

kelengkapan usulan form PAK maka perlu melengkapi  field (bidang) yang berupa 

Pangkat/Golongan dan juga jabatan yang diusulkan, dalam hal ini ditampilakan 

dalam bentuk komponen Dropdown. Selain berupa Pangkat/Golongan maupun 

Jabatan juga terdapat field (bidang) untuk Terhitung Mulai Tanggal (TMT) 

Pangkat/Golongan maupun Jabatan. Disini juga terdapat field (bidang) untuk 

menambahkan Bidang Ilmu baru. Untuk field bidang ilmu ditampilakan dalam 

komponen ComboBox dimana ketika bidang ilmu sudah ada maka kita tinggal 

memilih bidang ilmu tersebut, namun ketika bidang ilmu belum ada maka kita harus 

menuliskannya dan secara otomatis sistem akan menyimpan bidang ilmu baru 

tersebut kedalam sistem. Jika semua field (bidang) sudah dipenuhi maka tinggal pilih 

Tombol Update sehingga data akan tersimapan dalam PAK list. 
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Setelah data tersimpan dalam PAK list maka kita tinggal melakukan cetak form 

untuk penilaian angka kredit yang telah di usulkan. Untuk melakukan cetak maka 

kita pilih Tombol View dan untuk tampil halaman seperti gambar berikut : 

 

Gambar 24. Tampilan Halaman PAK List Tombol View 

Tampilan di atas merupakan halaman PAK list dimana terdapat Tombol View untuk 

menampilkan Form Penilaian PAK. Ketika kita memilih Tombol View maka akan  

tampil halaman seperti gambar berikut : 

 

Gambar 25. Tampilan Form Usulan PAK. 

Tampilan di atas merupakan tampilan form penilaian angka kredit yang dibuat dalam 

format PDF sehingga ketika diajukan pada penilai tinggal melakukan cetak atau print 

file. 
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 Setelah Tim penilai angka kredit melakukan penilaian berkas, maka kita akan 

mendapatkan rekap hasil penilaian sehingga hal yang harus di lakukan adalah 

melakukan input data pada sistem siap.uny.ac.id. Untuk melakukan input hasil 

penilaian maka pilih pada Tombol Edit sesuai dengan nama yang akan di lengkapi 

hasil penilaiannya dan pilih pada Tabstrip Perolehan. Untuk menu Edit maka akan  

tampil halaman seperti gambar berikut : 

 

Gambar 26. Tampilan Input Hasil Penilaian. 

Setelah melakukan isian hasil penilaian yang sesuai dengan perolehan maka isikan 

juga Nomor SK untuk proses bembuatan SK PAK dan SK Jabatan. Untuk isian 

Nomor SK maka pilih pada Tabstrip Nomor SK/Pengatar. Ketika usul Jabatan 

sampai dengan Lektor maka field Nomor SK diisi dengan nomor SK. Namun ketika 

usulan jabatan melebihi Lektor (Lektor Kepala/ Guru Besar) maka field Nomor diisi 

dengan Nomor Pengantar. Untuk tampil halaman seperti gambar berikut : 

 

Gambar 27. Tampilan Input Nomor SK/Pengantar. 
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Setelah hasil penilaian selesai diisikan dan Nomor SK juga maka lakukan untuk 

penyimpanan ke sistem dengam memilih Tombol Update. Untuk melakukan cetak 

SK PAK dan SK Jabatan maka kita kembali ke tombol View. Setelah membuka 

Tombol View maka pilih pada Tabstrib SK PAK dan Jabatan maka akan  tampil 

halaman seperti gambar berikut : 

 

Gambar 28. Tampilan View SK PAK 

Tampilan di atas merupakan tampilan form SK PAK yang dibuat dalam format PDF 

sehingga kita tinggal melakukan cetak atau print file untuk SK PAK tersebut. 

 

Gambar 29. Tampilan View SK Jabatan 

Tampilan di atas merupakan tampilan form SK Jabatan  yang dibuat dalam format 

PDF sehingga kita tinggal melakukan cetak atau print file untuk SK Jabatan tersebut. 

Proses pembuatan SK PAK dan SK Jabatan sampai dengan jabatan lektor sudah 

selesai dibuat dengan sistem siap.uny.ac.id. 


