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Sistem bkd digunakan untuk menilai kinerja dosen selama mengajar. cara mengambil 

penilaian untuk tiap-tiap pengguna dibedakan caranya. Bagi civitas akademik di lingkungan 

universitas perlu login ke dalam sistem http://bkd.uin-suka.ac.id/. Login dengan menggunakan NIP 

atau NIM yang dimiliki pada bagian “Username” dan masukkan password pada bagian “Password”. 

 

Gambar i Halaman Depan Beban Kinerja Dosen 

Apabila telah berhasil login maka akan muncul menu-menu dari system Beban Kinerja Dosen. 

 

Gambar ii Menu-menu Di Sistem Beban Kinerja Dosen 

http://bkd.uin-suka.ac.id/


1.1 Verifikasi Remun 

Melalui menu Verifikasi Remun ini terdapat 2 sub menu yaitu sub menu 

Verifikasi Remunerasi Wakil Dekan/Direktur dan Verifikasi Remunerasi 

Dekan/Direktur. 

 

Gambar 1.1 Menu Verifikasi Remun 

1.2 Verifikasi Remunerasi Wakil Dekan/Direktur 

Sub menu Verifikasi Remunerasi Wakil Dekan/Direktur ini digunakan untuk 

verifikasi keseluruhan beban kinerja dosen. Pilih “Prgogram Studi, Tahun Akademik 

dan Semester” jika sudah tekan tombol “Lihat Dosen” akan langsung menampilkan 

Data Dosen tersebut. Jika belum terverifikasi maka statusnya “silang”, dan terdapat 

tombol aksi “verifikasi”. 

 

 
Gambar 1.2 Sub Menu Verifikasi Remunerasi Wakil Dekan/Direktur 



Untuk detail verifikasi remunerasi dosen terdapat 3 klasifikasi yaitu 

pendidikan, penelitian dan penunjang. Terdapat 2 tombol action yaitu “verifikasi” dan 

“catatan” untuk akan memberikan masukan. Jika sudah tahap selanjutnya menuju 

bagian “konfirmasi verifikasi” dicentang dan tekan tombol “simpan verifikasi” jika 

sudah benar, jika masih ada yang salah tekan tombol “batal verifikasi” . 

 

 
Gambar 1.3 Sub Menu Detail Verifikasi Remunerasi Wakil Dekan/Direktur 

 

  



1.3 Verifikasi Remunerasi Dekan/Direktur 

Sub menu Verifikasi Remunerasi Dekan/Direktur ini digunakan untuk 

verifikasi keseluruhan beban kinerja dosen. Pilih “Prgogram Studi, Tahun Akademik 

dan Semester” jika sudah tekan tombol “Lihat Dosen” akan langsung menampilkan 

Data Dosen tersebut. Jika belum terverifikasi maka statusnya “silang”, dan terdapat 

tombol aksi “verifikasi”. 

 

Gambar 1.4 Sub Menu Verifikasi Remunerasi Dekan/Direktur 

Untuk detail verifikasi remunerasi dosen terdapat 3 klasifikasi yaitu 

pendidikan, penelitian dan penunjang. Terdapat 2 tombol action yaitu “verifikasi” dan 

“catatan” untuk akan memberikan masukan. Jika sudah tahap selanjutnya menuju 

bagian “konfirmasi verifikasi” dicentang dan tekan tombol “simpan verifikasi” jika 

sudah benar, jika masih ada yang salah tekan tombol “batal verifikasi” . 



 

 

 

Gambar 1.3 Sub Menu Detail Verifikasi Remunerasi Dekan/Direktur 


