
Panduan umum SKK untuk Dosen Wali

Sistem SKK memungkinkan dosen wali untuk dapat menambahkan data kegiatan

mahasiswa, memverifikasi dan mengubah data kegiatan mahasiswa. Dosen wali juga

dapat melihat nilai total skk setiap mahasiswa dan mencetak transkip untuk

keperluan persyaratan yudisium.

Dosen dapat mengakses halaman dosen wali dengan menekan tombol login dosen

pada halaman awal sistem skk atau dosen dapat memilih menu login yang ada pada

bagian atas sebelah kiri dan memilih menu login dosen. Halaman awal sistem skk

dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2.

Gambar 1. Halaman home sistem SKK

Gambar 2. Halaman Home sub menu login dosen



Langkah pertama yang harus dilakukan oleh dosen wali adalah melakukan login.

Dosen memasukan NIP dan password yang telah disesuaikan oleh sistem. Berikut

adalah halaman login yang ditampilkan pada gambar 3.

Gambar 3. Halaman login sistem

Setelah dosen berhasil melakukan login, maka sistem akan menampilkan daftar

mahasiswa yang merupakan mahasiswa bimbingan dosen wali tersebut. Terdapat 3

menu utama yaitu menu daftar mahasiswa, menu rekap nilai skk dan menu logout.

Menu daftar mahasiswa berfungsi untuk menampilkan daftar nama dan nrp setiap

mahasiswa. Pada halaman ini juga, dosen dapat melihat kegiatan setiap mahasiswa,

melihat nilai total skk setiap mahasiswa dan mencetak transkip SKK.

1. Proses Verifikasi

Proses verifikasi data kegiatan mahasiswa diawali dengan dosen memilih mahasiswa

yang akan diverifikasi dengan memilih “lihat kegiatan”. Setelah itu, dosen

memverifikasi satu per satu kegiatan mahasiswa dengan melihat bukti dokumen

asli yang sah mengenai kegiatan mahasiswa tersebut.



Gambar 4. Menu Lihat Kegiatan

Gambar 5. Menu Verifikasi Kegiatan

Gambar 5 menunjukan menu verifikasi, dosen wali hanya dapat memverifikasi satu

kali setiap kegiatan. Kegiatan yang belum diverifikasi akan bernilai 0 dan status

kegiatan menunggu konfirmasi. Jika kegiatan sudah diverifikasi, maka status berubah

menjadi disetujui atau tidak disetujui. Jika kegiatan tidak disetujui maka kegiatan

bernilai 0 dan jika kegiatan disetujui, maka poin kegiatan akan menyesuaikan dengan

perhitungan secara sistem tergantung jenis kegiatan dan golongan kegiatan.



Berikut adalah tampilan verifikasi kegiatan. Dosen memeriksa form yang diisi oleh

mahasiswa. Data formulir yang diisikan oleh mahasiswa adalah nama kegiatan,

semester, waktu pelaksanaan, tanggal pelaksanaan, instansi penyelenggara, posisi,

golongan, jenis kegiatan, jenjang waktu, tingkat, penyelenggara dan status (publikasi,

workshop/training/seminar, organsisasi/kepanitiaan dan perlombaan).

Gambar 6. Form Verifikasi Kegiatan

Dosen memeriksa kegiatan dan memilih tindakan apakah disetujui atau tidak

disetujui, jika kegiatan tidak disetujui maka dosen wali wajib memberikan alasan

tidak disetujui kegiatannya. Apabila dosen sudah yakin mengenai data kegiatan

mahasiswa yang diisikan, maka dosenw wali menekan tombol validasi. Jika tidak

yakin maka dosen memilih tombol batal. Dosen wali dapat mengubah data kegiatan

yang diisikan oleh mahasiswa.



Gambar 7. Pop Up pesan verifikasi

Gambar 7 muncul jika dosen sudah menekan tombol validasi pada proses verifikasi.

Jika dosen memilih tombol ok, maka proses verifikasi selesai dan dosen tidak dapat

mengubah kembali data kegiatan mahasiswa yang diverifikasi. Proses verifikasi

langsung masuk ke email mahasiswa yang bersangkutan.

Catatan:

I. Golongan kegiatan terdiri dari partisipatif kokurikuler,partisipatif ekstrakurikuler,

dan pelatihan dasar. Jika dosen wali memilih golongan kegiatan pelatihan dasar,

maka sistem akan menampilkan jenis kegiatan yang merupakan kegiatan pelatihan

dasar yaitu pembinaan jiwa kewirausahaan, pembinaan jiwa kepemimpinan,

pengembangan relasi, pengembangan diri, pembinaan kesadaran bela negara dan

pembinaan karakter, kepemimpinan dan keorganisasian.

Gambar 8. Golongan kegiatan

Gambar 9. Jenis kegiatan pelatihan dasar



II. Jika dosen memilih golongan kegiatan partisipatif maka sistem akan menampilkan

jenis-jenis kegiatan yang tergolong partisipatif, yaitu publikasi,

workshop/training/seminar, organisasi/kepanitiaan, perlombaan, magang,

kewirausahaan.

Gambar 10. Golongan kegiatan

Gambar 11. Jenis kegiatan partisipatif

III. Setiap jenis kegiatan dan golongan memiliki bobot nilai masing-masing sesuai

dengan SK Rektor tentang SKK.

2. Melihat nilai total skk setiap mahasiswa

Dosen dapat melihat nilai total SKK setiap mahasiswa dengan mengklik “nilai total

skk” yang ditampilkan pada gambar 12.

Gambar 12. Menu Nilai Total SKK



Jika dosen sudah memilih menu nilai total SKK, maka sistem akan menampilkan data

kegiatan beserta nilai dan poin SKK seperti yang diperlihatkan pada gambar 13.

Gambar 13. Nilai total SKK

3. Melihat rekap nilai SKK

Dosen wali dapat melihat rekap nilai SKK dengan memilih menu “rekap nilai SKK”.

Menu ditampilkan pada gambar 14.

Gambar 14. Rekap Nilai SKK



Setelah dosen memilih menu rekap nilai SKK, maka sistem akan menampilkan data

rekap mahasiswa yang berisi tentang informasi nilai kegiatan pelatihan dasar,

kegiatan partisipatif, jumlah dan poin total SKK. Halaman diperlihatkan pada gambar

15.

Gambar 15. Data Rekap Mahasiswa

4. Mencetak Transkip nilai SKK

Dosen mencetak transkip nilai setiap mahasiswa dengan memilih menu cetak yang

ditampilkan pada gambar 16.

Gambar 16. Menu cetak



Jika dosen wali mengklik cetak, maka sistem akan menampilkan print dalam bentuk

pdf mengenai info kegiatan mahasiswa. Hasil cetak dapat diunduh dan diprint secara

langsung. Adapun tampilan hasil cetak ditampilkan pada gambar 17.

Gambar 17. Tampilan cetak



5. Menambah Kegiatan

Dosen wali memungkinkan dapat menambah kegiatan mahasiswa. Langkah yang

harus dilakukan adalah dosen wali adalah mengklik lihat kegiatan yang ditampilkan

pada gambar 18. Kemudian dosen wali menekan tombol tambah kegiatan yang

ditampilkan pada gambar 19.

Gambar 18. Menu Lihat Kegiatan

Gambar 19. Menu Tambah Kegiatan

Gambar 20 Form Isian Tambah Kegiatan



Gambar 20 menampilkan form yang harus di isi oleh Dosen wali, nama kegiatan diisi

dengan nama kegiatan sesuai dengan bukti dokumen SKK. Semester diisi dengan

memilih angka 1 - 8. Waktu pelaksanaan diisi jenjang waktunya, tempat pelaksanaan

diisi dengan tempat terselenggaranya kegiatan. Penyelenggara diisi dengan instansi

yang menyelenggarakan kegiatan, dan posisi mahasiswa diisi sebagai peserta, panitia

atau posisi mahasiswa pada kegiatan tersebut. Kemudian Kaprodi memilih golongan

dan jenis kegiatan. Kemudian sistem otomatis menampilkan menu yang dapat dipilih

oleh Dosen wali.

Catatan:

A. Golongan kegiatan terdiri dari partisipatif kokurikuler,partisipatif ekstrakurikuler,

dan pelatihan dasar. Jika Dosen wali memilih golongan kegiatan pelatihan dasar,

maka sistem akan menampilkan jenis kegiatan yang merupakan kegiatan pelatihan

dasar yaitu pembinaan jiwa kewirausahaan, pembinaan jiwa kepemimpinan,

pengembangan relasi, pengembangan diri, pembinaan kesadaran bela negara dan

pembinaan karakter, kepemimpinan dan keorganisasian.

Gambar 21. Golongan kegiatan

Gambar 22. Jenis kegiatan pelatihan dasar

B. Jika Dosen memilih golongan kegiatan partisipatif maka sistem akan

menampilkan jenis-jenis kegiatan yang tergolong partisipatif, yaitu publikasi,



workshop/training/seminar, organisasi/kepanitiaan, perlombaan, magang,

kewirausahaan.

Gambar 23. Golongan kegiatan

Gambar 24. Jenis kegiatan partisipatif

C. Setiap jenis kegiatan dan golongan memiliki bobot nilai masing-masing sesuai

dengan SK Rektor tentang SKK.


