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: Panduan Pengisian SKP Dosen

Yth. Ketua Jurusan:
1 . Akuntansi
2. llmu Ekonomi
3. Manajemen
Fakultas Ekonomi Universitas Andalas
di

Limau Manis

Dengan hormat,
Sehubungan dengan pengisian Sasaran Kerja Pegawai (SKP) dan Rubrik Remunerasi
Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Andalas. Bersama ini kami sampaikan hal sebagai
berikut:
1. Pengisian SKP dengan menggunakan versi Exell yang dapat di unduh dari
http://fekon.unand.ac.id. SKP yang- telah di tanda tangani atasan langsung
diserahkan ke ketua jurusan, batas akhir penyerahan pada tanggal 18 September
20\8
2. SKP yang diisi hanya Formulir Sasaran Kerja dan Penilaian Capaian Sasaran Kerja
(Januari Juni 2018). Untuk kolom REALISASI pada formulir kedua, ada kolom
MUTU, diisi saja dengan angka paling rendah 85 dan jangan 100. Yang penting
adalah nilai capaian SKP di baris bawah adalah BAIK.
3. Dosen sebagai kaprodi / sekretaris kaprodi, maka SKP juga memasukkan deskripsi
tugas sebagai kaprod i/sekretaris. Pekerjaan yang diuraikan adalah pekerjaan yang
dilakukan sehari-hari atau yang telah disebutkan di dalam borang akreditasi.
4. Bagi dosen tanpa tugas tambahan lainnya, maka SKP memuat (1) semua mata
kuliah yang diasuh selama semester yang lalu, (2) semua aktivitas pengajaran lain
seperti menguji, membimbing skripsi, tesis, disertasi, dll, dan (3) aktivitas manajerial
yang lain seperti kepanitiaan, tim borang, aktivitas risei dan kegiatan lain-lain
5. Semua BKD yang sudah berstatus M supaya dicetak dan diserahkan ke ketua
Jurusan.
6. Penginputan ke rubrik dilakukan oleh operator hanya atas intruksi ketua iurusan,
setelah di verifikasi. Dosen bisa memantau hasil penginputan melalui akun masing2
di remunerasi.unand.ac.id dengan lD: NIP masing2, password: 12345.
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7. Untuk kegiatan yang sifatnya kepanitiaan, misalnya seperti penyusunan borang 51,
borang 52, dan borang 53, maka ketua tim harus membuat laporan bahwa
aktivitasnya telah selesai dilaksanakan. Atas dasar laporan itu maka input ke dalam
rubrik bisa dilakukan.

Demikianlah kami sampaikan, Atas perhatiannya dan kerjasamanya kami ucapkan
terima kasih
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