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MODUL PENGGUNA
SISTEM INFORMASI KEPEGAWAIAN (SIMPEG)

1. SIMPEG

SIMPEG adalah sebuah aplikasi yang berfungsi mendata pegawai
dan dosen yang berada di lingkungan universitas muhammadiyah
metro , yang berisi data-data pegawai seperti informasi pendidikan
pegawai , informasi keluarga , sertifikat pelatihan, jabatan
struktural , jabatan fungsional dan lain-lain.
2. HALAMAN AWAL SIMPEG

SIMPEG dapat dikunjungi melalui url http://simpeg.ummetro.ac.id
Dan anda akan menjumpai tampilan seperti dibawah ini

Lihat tanda panah dipojok kanan atas, klik login untuk mulai
menggunakan SIMPEG
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3. HALAMAN LOGIN

Untuk menggunakan SIMPEG terlebih dahulu anda harus login
silakan klik tombol login pada halaman awal tadi atau kunjungi url
berikut http://simpeg.ummetro.ac.id/login berikut ini adalah
halaman login SIMPEG.

Untuk dapat login SIMPEG anda diharuskan memiliki username
dan password, silakan minta username dan password anda
kepada Badan Administrasi Umum (BAU).
Setelah memiliki username dan password silakan masukan
username dan password tersebut setelah itu klik tombol login.
Setelah login anda akan diarahkan ke halaman DASHBOARD.
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4. HALAMAN DASHBOARD

Setelah login anda akan menuju halaman dashboard yang berisi
menu-menu untuk mengisi data dosen berikut ini adalah tampilan
halaman dashboard untuk dosen.

Terdapat beberapa menu diatas yaitu menu:
PERUBAHAN DATA DOSEN
Klik menu perubahan data dosen maka akan muncul menu
kebawah, yaitu kepangkatan, riwayat jabatan struktural, riwayat
jabatan fungsional, riwayat pendidikan dan keluarga
Berikut tampilan dari menu perubahan data dosen.

Penjelasan menu diatas:
1. RIWAYAT KEPANGKATAN
Menu ini berfungsi untuk menambahkan pangkat golongan,
klik menu perubahan data dosen lalu pilih riwayat
kepangkatan maka akan muncul tampilan seperti gambar
dibawah ini.
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Setelah memasuki halaman riwayat kepangkatan buatlah
usulan jika anda dinaikan pangkatnya, misalnya sebelumnya
anda berpangkat III/C naik menjadi III/D dan telah diberikan
surat keterangan naik pangkat, untuk itu anda harus
memperbarui pangkat anda. Caranya klik buat usulan pada
menu riwayat kepangkatan, lihat tombol hijau dipojok kanan
menu kepangkatan

Setelah itu anda akan diarahkan ke formulir perubahan
pangkat, seperti gambar dibawah ini

Isi data sesuai dengan SK jenjang golongan anda yang baru,
lalu upload file scan SK jenjang golongan anda yang baru,
klik simpan untuk mengusulkan pangkat anda, maka anda
akan lihat halaman seperti dibawah ini.

Lihat tanda panah merah, dimana disitu menunjukan status
usulan yang baru anda ajukan sedang di proses oleh BAU.
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Setelah disetujui oleh BAU maka anda akan melihat tampilan
riwayat kepangkatan seperti pada gambar di bawah ini.

Apabila tampilan seperti diatas tandanya usulan anda
diterima, jika tidak maka pangkat anda tidak akan muncul
atau terupdate, untuk kasus itu anda harus tanyakan ke pada
BAU.
2. RIWAYAT JABATAN STRUKTURAL
Menu ini dapat diakses dengan klik menu perubahan data
dosen lalu klik riwayat jabatan struktural seperti gambar yang
diberikan angka 2 seperti dibawah ini.

Pada menu ini fungsinya adalah untuk mengupdate atau
memperbarui riwayat jabatan struktural, dimana setiap dosen
ada yang memiliki jabatan struktural, baik itu rektor, wakil
rektor, kepala biro maupun kepala unit.
Berikut adalah tampilan menu riwayat jabatan struktural

Klik menu buat usulan ( menu yang diberikan tanda panah
merah), lalu anda akan diarahkan ke halaman formulir
perubahan jabatan struktural.
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Berikut ini adalah tampilan formulir perubahan jabatan
struktural

Isilah formulir tersebut sesuai dengan apa yang ada pada SK
jabatan anda yang baru, lalu upload file scan SK anda yang
baru, klik tombol simpan untuk menyimpan data yang baru
saja anda ajukan.

Apabila status diproses, maka tunggu hingga proses
verifikasi oleh BAU selesai, dan tampilan akan berubah
menjadi seperti ini

Apabila tampilan seperti diatas tandanya usulan anda
diterima, jika tidak maka pangkat anda tidak akan muncul
atau terupdate, untuk kasus itu anda harus tanyakan ke pada
BAU.
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3. RIWAYAT JABATAN FUNGSIONAL
Menu ini dapat diakses dengan klik menu perubahan data
dosen lalu klik riwayat jabatan struktural seperti gambar yang
diberikan angka 3 seperti dibawah ini.

Pada menu ini fungsinya adalah untuk mengupdate atau
memperbarui riwayat jabatan fungsional, dimana setiap
dosen ada yang memiliki jabatan struktural, dari asisten ahli
hingga guru besar.
Berikut adalah tampilan menu riwayat jabatan fungsional

Klik menu buat usulan ( menu yang diberikan tanda panah
merah), lalu anda akan diarahkan ke halaman formulir
perubahan jabatan fungsional.

Isilah formulir tersebut sesuai dengan apa yang ada pada SK
jabatan anda yang baru, lalu upload file scan SK anda yang
baru, klik tombol simpan untuk menyimpan data yang baru
saja anda ajukan.
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Apabila status diproses, maka tunggu hingga proses
verifikasi oleh BAU selesai
4. RIWAYAT PENDIDIKAN
Menu ini dapat diakses dengan klik menu perubahan data
dosen lalu klik riwayat pendidikan seperti gambar yang
diberikan angka 4 seperti dibawah ini.

Pada menu ini fungsinya adalah untuk mengupdate atau
memperbarui riwayat pendidikan, dimana setiap dosen ada
yang memiliki riwayat pendidikan, dari paud hingga
perguruan tinggi.
Berikut adalah tampilan menu riwayat pendidikan.

Klik menu tambah ( menu yang diberikan tanda panah
merah), lalu anda akan diarahkan ke halaman formulir
perubahan riwayat pendidikan.
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Isilah formulir tersebut sesuai dengan apa yang ada pada
ijasah anda, lalu upload file scan ijasah anda, klik tombol
simpan untuk menyimpan data yang baru saja anda ajukan.
apabila status diproses, maka tunggu hingga proses
verifikasi oleh BAU
5. KELUARGA
Menu ini dapat diakses dengan klik menu perubahan data
dosen lalu klik KELUARGA seperti gambar yang diberikan
angka 5 seperti dibawah ini.

Pada menu ini fungsinya adalah untuk mengupdate atau
memperbarui anggota keluarga.
Berikut adalah tampilan menu perubahan keluarga.

Klik menu buat usulan( menu yang diberikan tanda panah
merah), lalu anda akan diarahkan ke halaman formulir
perubahan anggota keluarga.
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Isilah formulir tersebut sesuai dengan apa yang ada pada
ijasah anda, lalu upload file scan ijasah anda, klik tombol
simpan untuk menyimpan data yang baru saja anda ajukan.

Apabila status diproses, maka tunggu hingga proses
verifikasi oleh BAU selesai, dan tampilan akan berubah
menjadi seperti ini

Apabila tampilan seperti diatas tandanya usulan anda
diterima, jika tidak maka pangkat anda tidak akan muncul
atau terupdate, untuk kasus itu anda harus tanyakan ke pada
BAU.
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