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Tampilan Awal (Beranda) 

Setelah Anda melakukan login pada sistem SIDOKAR (https://sidokar.uwks.ac.id/), akan muncul tampilan 

seperti dashboard seperti diatas. Pada dashboard juga menampilkan informasi pengumuman yang dapat 

ditujukan untuk dosen/karyawan. 

Presensi 

Tampilan diatas merupakan tampilan pada Menu Presensi. Menu Presensi digunakan untuk melakukan 

presensi secara online dengan menggunakan pengenalan lokasi (GPS) perangkat yang digunakan. Sehingga 

presensi tersebut hanya bisa dilakukan pada area Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Pada tampilan 

tersebut terdapat 1 tombol yaitu Datang (Berwarna Kuning) yang akan berubah menjadi Pulang (Berwarna 

Biru) apabila sebelumnya pada hari tersebut sudah pernah melakukan presensi.  

https://sidokar.uwks.ac.id/


Kepegawaian -> Profil 

Tampilan diatas merupakan tampilan pada submenu Profil di menu Kepegawaian. Submenu tersebut 

digunakan untuk menampilkan maupun melakukan update data pribadi dari dosen maupun karyawan yang 

sedang login di aplikasi saat itu. 

Kepegawaian -> Pendidikan Formal 

 

Tampilan diatas merupakan tampilan pada submenu Pendidikan Formal di menu Kepegawaian. Submenu 

tersebut berfungsi untuk menampilkan hingga melakukan perubahan data pendidikan formal dari dosen 

ataupun karyawan yang sedang login di aplikasi saat itu. 



Kepegawaian -> Pendidikan non Formal 

Tampilan diatas merupakan tampilan submenu Pendidikan non Formal di menu Kepegawaian. Submenu 

tersebut berfungsi untuk menampilkan hingga melakukan perubahan data pendidikan non formal dari 

dosen ataupun karyawan yang sedang login di aplikasi saat itu. 

Kepegawaian -> Keluarga 

Tampilan diatas merupakan tampilan submenu Keluarga di menu Kepegawaian. Submenu tersebut 

berfungsi untuk menampilkan hingga melakukan perubahan data keluarga dari dosen ataupun karyawan 

yang sedang login di aplikasi saat itu. 



Kepegawaian -> Penghargaan 

Tampilan diatas merupakan tampilan submenu Penghargaan di menu Kepegawaian. Submenu tersebut 

berfungsi untuk menampilkan hingga melakukan perubahan data penghargaan dari dosen ataupun 

karyawan yang sedang login di aplikasi saat itu. 

Kepegawaian -> Keahlian 

Tampilan diatas merupakan tampilan submenu Keahlian di menu Kepegawaian. Submenu tersebut 

berfungsi untuk menampilkan hingga melakukan perubahan data keahlian dari dosen ataupun karyawan 

yang sedang login di aplikasi saat itu. 



Kepegawaian -> Bahasa 

Tampilan diatas merupakan tampilan submenu Bahasa di menu Kepegawaian. Submenu tersebut berfungsi 

untuk menampilkan hingga melakukan perubahan data bahasa yang dikuasai dari dosen ataupun karyawan 

yang sedang login di aplikasi saat itu. 

Kepegawaian -> Kunjungan Luar Negeri 

Tampilan diatas merupakan tampilan submenu Kunjungan Luar Negeri di menu Kepegawaian. Submenu 

tersebut berfungsi untuk menampilkan hingga melakukan perubahan data kunjungan luar negeri dari dosen 

ataupun karyawan yang sedang login di aplikasi saat itu. 



Kepegawaian -> Organisasi 

Tampilan diatas merupakan tampilan submenu Organisasi di menu Kepegawaian. Submenu tersebut 

berfungsi untuk menampilkan hingga melakukan perubahan data Organisasi yang pernah diikuti dari dosen 

ataupun karyawan yang sedang login di aplikasi saat itu. 

Akademik 
Merupakan fitur yang akan ditampilkan dan digunakan oleh Dosen. Menu tersebut berisi beberapa 

submenu yaitu Entri Nilai, Wali Mahasiswa, Pengajuan Jafa, dan Presensi Mahasiswa. Berikut ini merupakan 

tampilan dan fitur dari submenu tersebut. 



Entri Nilai 

Diatas merupakan contoh tampilan dari submenu Entri Nilai. Submenu tersebut digunakan oleh dosen 

untuk melakukan entri nilai dari mata kuliah yang diampu, yang harus diisi sebelum batas waktu yang 

ditentukan. Pengguna (dosen) juga dapat melakukan reporting/rekap nilai dengan tombol Download pada 

bagian kanan. 

Wali Mahasiswa 

Diatas merupakan contoh tampilan dari submenu Wali Mahasiswa. Submenu tersebut digunakan untuk 

melakukan perwalian KRS pada mahasiswa yang diampu. Pada tampilan tersebut juga terdapat fitur-fitur 

pada tabel untuk melihat informasi masing-masing mahasiswa. 



Pengajuan Jafa 

Diatas merupakan contoh tampilan dari submenu Pengajuan Jafa. Submenu tersebut digunakan untuk 

menampilkan daftar Pengajuan Jabatan Fungsional dari dosen. 

Presensi Mahasiswa 

Diatas merupakan contoh tampilan dari submenu Presensi Mahasiswa. Submenu tersebut digunakan oleh 

dosen untuk melakukan Presensi Kehadiran mahasiswa saat perkuliahan berlangsung. 



Keuangan 
Merupakan fitur yang akan ditampilkan dan digunakan oleh Dosen ataupun Karyawan. Menu tersebut berisi 

beberapa submenu yaitu Slip Gaji dan Potongan Gaji. Berikut ini merupakan tampilan dan fitur dari 

submenu tersebut. 

Slip Gaji 

Diatas merupakan contoh tampilan dari submenu Slip Gaji. Submenu tersebut digunakan untuk 

menampilkan slip gaji dari dosen ataupun karyawan yang sedang login di aplikasi pada saat itu.  



Potongan Gaji 

Diatas merupakan contoh tampilan dari submenu Potongan Gaji. Submenu tersebut digunakan untuk 

menampilkan daftar Potongan Gaji dari dosen ataupun karyawan yang sedang login di aplikasi pada saat itu.  

 

RenBangDos 
Merupakan menu yang ditampilkan dan digunakan untuk dosen. Menu tersebut berisi beberapa submenu 

yaitu Form Jabatan Fungsional dan Form Studi S3. Berikut ini merupakan tampilan dan fitur dari submenu 

tersebut. 



Form Jabatan Fungsional 

Diatas merupakan contoh tampilan dari submenu Form Jabatan Fungsional. Submenu tersebut berfungsi 

untuk mengajukan/mengusulkan Jabatan Fungsional dari dosen yang sedang login di aplikasi pada saat itu.  

Form Studi S3 

Diatas merupakan contoh tampilan dari submenu Form Studi S3. Submenu tersebut berfungsi untuk 

mengajukan Studi Lanjut S3 (Doktor) dari dosen yang sedang login di aplikasi pada saat itu.  

ENIMAS 
 

 



 

(Elektronik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat) Merupakan menu yang ditampilkan dan 

digunakan untuk dosen. Menu tersebut berisi beberapa submenu. Untuk petunjuk penggunaannya dapat 

dilihat pada submenu Petunjuk Penggunaan seperti dibawah ini.  

 

e-Learning 
Merupakan menu yang ditampilkan dan digunakan untuk dosen. Menu tersebut berfungsi untuk pintasan 

dan otomatis login pada sistem e-Learning UWKS (https://elearning.uwks.ac.id). 

 

 

 

https://elearning.uwks.ac.id/

