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Pada panduan ini diasumsikan dosen sudah memiliki akun dan dapat login/sign in dengan lancar di SISTER Yudharta.
A. Mengubah data diri
Untuk menu mengubah data diri dapat diakses melalui ‘menu utama > pegawai > data diri’.. Setelah masuk ke menu
‘Data Diri’, ada beberapa sub menu, diantaranya adalah data pribadi
pribadi, berkas pendukung, akademik, pengajaran,
kepangkatan, dan jabatan.. Untuk beberapa kolom wajib diisi. Pada sub menu ini juga terdapat kolom untuk unggah
foto. Setelah
etelah isian kolom dilengkapi lalu klik ‘simpan’, di pojok kanan bawah.
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B. Mengunggah berkas
Pada SISTER yudharta ini setiap dosen secara otomatis memiliki folder pribadi sesuai dengan NIP
NIP.Y nya, yang bisa
diakses melalui menu ‘manajemen berkas’ di menu kanan atas. Untuk mengunggah berkas, ukuran yang
diperbolehkan hanya 3 MB untuk setiap berkas.
berkas Bila ukuran berkas memang melebihi dari yang diperbolehkan dan
tidak dapat dikecilkan lagi,, maka berkas harus di unggah ke aplikasi Google Drive, Dropbox, atau semac
semacamnya, lalu
mencantumkan URL/link pada isian kolom berkas. Bila berkas terdiri dari beberapa halaman, sebelum diunggah
harus di kompres terlebih dahulu menjadi *.ZIP, *.RAR, dsb.

gambar 3

gambar 4

Untuk mengunggah berkas pendukung seperti KTP, KK, sertifikat, dan SK dapat diakses di menu ‘pegawai > data diri’
pada sub menu ‘berkas pendukung’. Setelah mengisi kolom/mengunggah berkas klik tombol simpan, dipojok kanan
bawah.
C. data Kepangkatan
Untuk menambah data kepangkatan di SISTER Yudharta juga dapat diakses melalui menu ‘Pegawai > data diri’
diri’, pada
sub menu ‘Kepangkatan’. Di sub menu ini akan ditampilkan seluruh data kepangkatan dari dosen yang bersangkutan.
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Untuk menambahkan data baru, klik tombol ‘+’ berwarna biru di sebelah kiri atas tabel, setelah muncul form isian,
selanjutnya isi kolom data yang ada. Cara mengunggah berkas sama seperti yang dijelaskan diatas. Jika sudah diisi
klik tombol simpan di kanan bawah form isian.
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Untuk mengubah data, pada tabel data kepangkatan klik kanan pada baris data yang ingin diubah lal
lalu pilih ‘Edit’,
setelah muncul form edit, ubah data yang diperlukan. Kemudian klik tombol simpan. Untuk mengubah data
kepangkatan juga dapat dilakukan dengan cara langsung mengklik kolom yang ingin diubah.
Untuk menghapus data , pada tabel data kepangkatan klik kanan pada baris data yang ingin dihapus lalu pilih
‘Hapus’, setelah itu klik ‘Ok’.
D. Menambahkan Riwayat Akademik
Untuk menambah data riwayat akademik di SISTER Yudharta juga dapat diakses melalui menu ‘Pegawai > data diri’,
pada sub menu ‘Akademik’.’. Di sub menu ini akan ditampilkan seluruh data riwayat akademik dari dosen yang
bersangkutan.
Untuk menambahkan data baru, klik tombol ‘+’ berwarna biru di sebelah kiri atas tabel, setelah muncul form isian,
selanjutnya isi kolom data yang ada. Cara men
mengunggah
gunggah berkas sama seperti yang dijelaskan diatas. Jika sudah diisi
klik tombol simpan di kanan bawah form isian.
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Untuk mengubah data, pada tabel data riwayat akademik klik kanan pada baris data yang ingin diubah lalu pilih
‘Edit’, setelah muncul form edit, ubah data yang diperlukan. Kemudian klik tombol simpan. Untuk mengubah data
riwayat pendidikan juga dapat dilakukan dengan cara langsung mengklik kolom yang ingin diubah.
Untuk menghapus data , pada tabel data riwayat pendidikan klik kanan pada baris data yang ingin dihapus lalu pilih
‘Hapus’, setelah itu klik ‘Ok’.

E. Menambahkan Riwayat Pengajaran
Untuk menambah data riwayat pengajaran di SISTER Yudharta juga dapat diakses melalui menu ‘Pegawai > data diri’,
pada sub menu ‘Akademik’. Di sub menu
enu ini akan ditampilkan riwayat pengajaran dari dosen yang bersangkutan
dengan tahun ajaran dan semester sesuai yang tertera di atas tabel.
Untuk menambahkan data baru, klik tombol ‘+’ berwarna biru di sebelah kiri atas tabel, setelah muncul form isian,
selanjutnya isi kolom data yang ada. Cara mengunggah berkas sama seperti yang dijelaskan diatas. Jika sudah diisi
klik tombol simpan di kanan bawah form isian. Selain itu untuk menambahkan riwayat pengajaran ini juga bi
bisa
ditambahkan melalui menu ‘kelas > pengampuhan MK’,
MK’, lalu klik kanan pada kelas yang dipilih, lalu pilih ‘Tambahkan
ke pengajaran’, setelah itu akan muncul form tambah data pengajaran, tahun ajaran & nama matakuliah otomatis
akan muncul. Jika sudah klik ‘Simpan’.

gambar 8

gambar 9

Untuk mengubah data, pada tabel data riwayat akademik klik kanan pada baris data yang ingin diubah lalu pilih
‘Edit’, setelah muncul form edit, ubah data yang diperlukan. Kemudian klik tombol simpan. Untuk mengubah data
riwayat pendidikan juga dapat dilakukan dengan cara langsung mengklik kolom yang ingin diubah.
Untuk menghapus data , pada tabel data riwayat pendidikan klik kanan pada baris data yang ingin dihapus lalu pilih
‘Hapus’, setelah itu klik ‘Ok’.
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