
Panduan Silados 
 

Masuk ke Silados 
Pengguna dapat masuk ke Silados melalui Portal FISIP (https://portal.fisip.upnyk.ac.id) dan memilih menu            
Layanan Dosen. Tampilan halaman login Silados adalah sebagai berikut. 

 

Panduan bagi Dosen 
(Panduan ini juga berlaku bagi Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi, Wakil Dekan, dan Dekan.) 

1. Memperbarui Profil Dosen 
1.1. Login ke Silados dengan NIDN/NIP dan kata sandi Anda. Setelah berhasil masuk, akan             

muncul tampilan berikut. 
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1.2. Klik tombol Ubah Profil untuk memunculkan formulir profil dosen. 

 
1.3. Perbarui isian NIDN (tanpa spasi), NIP/NIK (tanpa spasi), nama pengguna (jika perlu            

diubah), nama lengkap, dan e-mail. Jika NIDN/NIP/NIK kosong, isi dengan tanda strip. 
1.4. Klik Simpan untuk menyimpan perubahan. 

 
2. Melihat Rubrik Beban Kerja Dosen (BKD) 

2.1. Buka menu Sistem dan submenu Rubrik BKD. 

 
2.2. Klik tombol navigasi halaman untuk berpindah dari satu halaman ke halaman lain. Gunakan             

kolom pencarian untuk menyaring bentuk kegiatan berdasarkan kata kuncinya (misalnya          
skripsi, seminar, UKM, dsb). Klik tombol Reset untuk menampilkan semua data. 
 

3. Mengajukan Permohonan Surat Tugas Individu 
3.1. Buka menu Surat Tugas dan submenu Dosen. 

 

2 



3.2. Klik tombol + Pengajuan. 

 
3.3. Di kolom Jenis Pengajuan, pilih Individu. Di kolom Bentuk Kegiatan, ketikkan kata kunci             

pencarian (misal skripsi, seminar, dsb), lalu pilih opsi yang sesuai dengan bentuk kegiatan             
yang Anda cari. Untuk melihat daftar lengkap bentuk kegiatan, Anda dapat membuka rubrik             
beban kerja dosen di menu Sistem dan submenu Rubrik BKD. Selanjutnya, isi kolom             
lainnya sesuai dengan instruksi yang muncul di setiap kolom. 

3.4. Klik tombol Unggah untuk mengunggah berkas pengajuan. Berkas akan diteruskan ke           
Ketua Jurusan/Koorprodi sesuai jurusan/prodi Anda dan status pengajuan Anda menjadi          
MENUNGGU. Anda dapat memantau perkembangannya dengan menekan tombol Lihat di          
kolom sebelah kanan. 

 
3.5. Setelah Ketua Jurusan/Koorprodi menyetujui berkas Anda, status pengajuan akan berubah          

menjadi DISETUJUI. Di tahap ini, berkas sudah diteruskan ke Dekan/Wakil Dekan Bidang            
Akademik. Jika berkas Anda ditolak (status berkas DITOLAK), Anda harus mengajukan           
ulang dengan mengunggah berkas baru. 

3.6. Apabila Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik sudah menandatangani surat tugas Anda,          
status pengajuan akan berubah menjadi DITANDATANGANI. Anda dapat mengunduh surat          
tugas dengan klik tombol Unduh Surat di menu Lihat Berkas. 
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4. Mengajukan Permohonan Surat Tugas Kolektif 
4.1. Buka menu Surat Tugas dan submenu Dosen. 
4.2. Klik tombol + Pengajuan. 
4.3. Di kolom Jenis Pengajuan, pilih Kolektif. Di kolom Bentuk Kegiatan, ketikkan kata kunci             

pencarian (misal skripsi, seminar, dsb), lalu pilih opsi yang sesuai dengan bentuk kegiatan             
yang Anda cari. Untuk melihat daftar lengkap bentuk kegiatan, Anda dapat membuka rubrik             
beban kerja dosen di menu Sistem dan submenu Rubrik BKD. Selanjutnya, isi kolom             
lainnya sesuai dengan instruksi yang muncul di setiap kolom. 

4.4. Di kolom Nama yang Ditugaskan, isi data Anda (nama lengkap, NIP/NIK, dan keterangan)             
di baris pertama. Isi nama-nama anggota tim di baris-baris selanjutnya. Klik tombol +             
Anggota untuk menambah baris dan klik tombol merah di sebelah kanan untuk menghapus             
baris. 

 
4.5. Klik tombol Unggah untuk mengunggah berkas pengajuan. Berkas akan diteruskan ke           

Ketua Jurusan/Koorprodi sesuai jurusan/prodi Anda dan status pengajuan Anda menjadi          
MENUNGGU. Anda dapat memantau perkembangannya dengan menekan tombol Lihat di          
kolom sebelah kanan. 

4.6. Setelah Ketua Jurusan/Koorprodi menyetujui berkas Anda, status pengajuan akan berubah          
menjadi DISETUJUI. Di tahap ini, berkas sudah diteruskan ke Dekan/Wakil Dekan Bidang            
Akademik. Jika berkas Anda ditolak (status berkas DITOLAK), Anda harus mengajukan           
ulang dengan mengunggah berkas baru. 

4.7. Apabila Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik sudah menandatangani surat tugas Anda,          
status pengajuan akan berubah menjadi DITANDATANGANI. Anda dapat mengunduh surat          
tugas dengan klik tombol Unduh Surat di menu Lihat Berkas. 
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Panduan bagi Tenaga Kependidikan (Tendik) 
1. Mengajukan Permohonan Surat Tugas Tendik (Individu & Kolektif) 

(Panduan ini juga berlaku untuk pembuatan surat tugas kolektif lembaga untuk Dekan.) 
1.1. Login ke Silados menggunakan NIDN (Dekan) atau NIP/NIK (Tendik) dan kata sandi Anda. 
1.2. Buka menu Surat Tugas dan submenu Tendik & Kolektif. 

 
1.3. Klik tombol + Pengajuan. 

 
1.4. Di kolom Tujuan, pilih wakil dekan yang menjadi tujuan berkas yang akan diajukan.             

Selanjutnya, lengkapi kolom-kolom isian sesuai dengan instruksi yang muncul. Di kolom           
Nama yang Ditugaskan, isi dengan nama, nomor induk, dan keterangan/jabatan staf yang            
akan diajukan. Apabila kolom ini hanya diisi satu baris, jenis ajuannya otomatis menjadi             
ajuan individu. Klik tombol + Anggota untuk menambah baris baru untuk jenis ajuan kolektif.              
Klik tombol merah di sebelah kanan barisan untuk menghapus. 

1.5. Klik tombol Unggah untuk mengunggah berkas. Setelah itu, berkas akan diteruskan ke            
Wakil Dekan untuk diperiksa dan statusnya menjadi MENUNGGU. Anda dapat memantau           
perkembangannya dengan menekan tombol Lihat di kolom sebelah kanan. 

1.6. Setelah Wakil Dekan menyetujui berkas Anda, status pengajuan akan berubah menjadi           
DISETUJUI. Di tahap ini, berkas sudah diteruskan ke Dekan. Jika berkas Anda ditolak             
(status berkas DITOLAK), Anda harus mengajukan ulang dengan mengunggah berkas baru. 

1.7. Apabila Dekan sudah menandatangani surat tugas Anda, status pengajuan akan berubah           
menjadi DITANDATANGANI. Anda dapat mengunduh surat tugas dengan klik tombol          
Unduh Surat di menu Lihat Berkas. 
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Panduan bagi Ketua Jurusan/Koordinator Program Studi 
1. Memverifikasi Unggahan Berkas Dosen 

1.1. Buka menu Surat Tugas dan submenu Dosen. 
1.2. Gunakan filter status untuk menyaring ajuan berdasarkan statusnya. Pilih Menunggu untuk           

menyaring ajuan yang belum diverifikasi. 
1.3. Klik tombol Lihat di kolom sebelah kanan. 

 
1.4. Untuk menyetujui, klik tombol Setujui. Setelah itu, akan muncul konfirmasi “Anda akan            

menyetujui ajuan ini”. Tuliskan catatan jika diperlukan. Kemudian, klik Simpan. 
1.5. Status ajuan akan berubah menjadi DISETUJUI dan nama Anda akan muncul sebagai pihak             

yang memverifikasi berkas tersebut beserta waktu verifikasinya. Berkas akan diteruskan ke           
Dekan/Wakil Dekan Bidang Akademik untuk ditandatangani. 

1.6. Apabila surat tugas sudah ditandatangani, status akan berubah menjadi         
DITANDATANGANI dan Anda dapat mengunduh surat tugas tersebut jika diperlukan. 

Panduan bagi Dekan & Wakil Dekan 
1. Menandatangani Surat Tugas Dosen 

(Panduan ini ditujukan bagi Dekan dan Wakil Dekan Bidang Akademik.) 
1.1. Buka menu Surat Tugas dan submenu Dosen. 
1.2. Gunakan filter status untuk menyaring ajuan berdasarkan statusnya. Pilih Disetujui untuk           

menyaring ajuan yang sudah disetujui oleh Ketua Jurusan. 
1.3. Klik tombol Lihat di kolom sebelah kanan untuk melihat berkas. 
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1.4. Klik tombol E-Sign, kemudian klik tombol Proses untuk memproses penandatanganan surat           

tugas secara elektronik. 
1.5. Setelah proses selesai, status ajuan berubah menjadi DITANDATANGANI. Anda dapat          

mengunduh surat tugas (jika perlu) dengan klik tombol Unduh Surat di menu Lihat Berkas. 
 

2. Memverifikasi Unggahan Berkas Tendik & Kolektif Lembaga 
(Panduan ini ditujukan bagi Wakil Dekan.) 
2.1. Buka menu Surat Tugas dan submenu Tendik & Kolektif. 
2.2. Gunakan filter status untuk menyaring ajuan berdasarkan statusnya. Pilih Menunggu untuk           

menyaring ajuan yang belum diverifikasi. 
2.3. Pilihlah ajuan yang sesuai dengan bidang Anda, kemudian klik tombol Lihat di kolom             

sebelah kanan. 
2.4. Untuk menyetujui, klik tombol Setujui. Setelah itu, akan muncul konfirmasi “Anda akan            

menyetujui ajuan ini”. Tuliskan catatan jika diperlukan. Kemudian, klik Simpan. 
2.5. Status ajuan akan berubah menjadi DISETUJUI dan nama Anda akan muncul sebagai pihak             

yang memverifikasi berkas tersebut beserta waktu verifikasinya. Berkas akan diteruskan ke           
Dekan untuk ditandatangani. 

2.6. Apabila surat tugas sudah ditandatangani, status akan berubah menjadi         
DITANDATANGANI dan Anda dapat mengunduh surat tugas tersebut jika diperlukan. 
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