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Sistem ini berbasis web-based. Dosen dan karyawan dapat mengaksesnya 

dengan menggunakan personal computer (PC), laptop, maupun smartphone. 

Karena berbasis web, sistem ini membutuhkan koneksi internet untuk melakukan 

presensi online dan upload laporan/ dokumentasi pekerjaan. 

1. Tampilan Versi Desktop/PC 

a. Halaman Portal USM 

Dosen dan karyawan yang hendak melakukan presensi online dapat 

membuka website dari Portal USM dengan mengetikkan alamat 

portal.usm.ac.id . Universitas Semarang sekarang pun tengah 

mengembangkan integrated system Single Sign On (SSO). Jadi, hanya 

dengan satu kali login, user dapat mengakses beberapa aplikasi di 

Universitas Semarang berdasarkan akses yang diberikan. Untuk akun user 

Dosen, sama dengan akun user di SIA USM. Bagi yang belum memiliki 

akun di SIA USM, dapat menghubungi UPT Pangkalan Data USM untuk 

dibuatkan akun baru untuk masuk di Portal USM. 

 

Gambar 1. Halaman Portal USM 

 

b. Halaman Dashboard Portal USM 

Setelah melakukan login, sistem akan membawa user masuk ke 

dashboard Portal USM, disini akan ditampilkan beberapa aplikasi yang bisa 

https://www.portal.usm.ac.id/


diakses oleh user berdasarkan kepemilikan hak akses user. Bagi user yang 

ingin melakukan edit profil; mengubah foto profil atau mengubah password 

akun, dapat menekan tombol Edit Profil sehingga sistem akan membawa 

user ke dalam halaman profil user. Untuk masuk ke dalam Sistem Presensi 

dan Laporan Kinerja Online, user dapat memilih pada aplikasi Laporan 

Kinerja. 

 

Gambar 2. Halaman Dashboard Portal USM 

 

c. Halaman Profil User 

Untuk mengubah foto profil user, tekan tombol browse.. lalu pilih foto 

pada folder lokal kita masing-masing. Jika sudah dipilih, tekan tombol 

upload untuk mengupdate foto profil. Selanjutnya, untuk mengupdate 

password untuk akun SSO ini, dapat dilakukan dengan mengisi password 

lama dan password baru yang akan diganti, kemudian klik Simpan untuk 

mengupdate password user. 



 

Gambar 3. Halaman Profil User 

 

 

 

d. Halaman Dashboard Sistem Presensi dan Laporan Kinerja Online 

Setelah memilih aplikasi Laporan Kinerja pada dashboard Portal 

USM, sistem akan membawa kita pada dashboard Sistem Presensi dan 

Laporan Kinerja Online. Di dalam sistem ini, terdapat 2 menu utama, yaitu 

Presensi Kerja Online dan Riwayat Pekerjaan. 

 

Gambar 4. Halaman Dashboard Sistem Presensi dan Laporan Kinerja 

Online 

 

e. Menu Presensi Kerja Online 



Menu ini  digunakan oleh dosen dan karyawan untuk melakukan 

perekaman data presensi online dan menyimpan data laporan kerja. Untuk 

melakukan presensi secara online disini cukup mudah, user cukup 

menekan tombol mulai kerja sebagai tanda bahwa user telah melakukan 

presensi berangkat. Dibagian bawah tombol ini juga terdapat panduan kerja 

online yang dapat dijadikan acuan dosen dan karyawan dalam melakukan 

perekaman data presensi dan kerja secara online. 

 

Gambar 5. Menu Presensi Kerja Online sebelum melakukan presensi 

 

Bagi dosen dan karyawan yang berangkat ke kampus, setelah 

melakukan fingerprint, dapat melakukan presensi online, sehingga tampilan 

akan menjadi seperti dibawah ini. (untuk jam pada gambar hanya sebagai 

ilustrasi). Bagi yang sedang Work From Home (WFH), dapat melakukan 

presensi berangkat dan pulang sesuai jam kerja normal.  

Karena tombol Selesai Kerja digunakan untuk merekam data 

presensi pulang, jadi tombol ini akan ditekan pada saat jam pulang kerja. 

Setelah dosen dan karyawan melakukan presensi berangkat secara online, 

kita akan diminta untuk mengisi rencana kerja yang kemudian klik tombol 

Tambah Rencana Pekerjaan untuk menyimpannya. 



 

Gambar 6. Menu Presensi Kerja Online setelah melakukan presensi 

berangkat 

Sekarang rencana pekerjaan sudah tersimpan. Dosen dan karyawan 

dapat menambahkan lebih dari satu rencana kerja. Dan tidak lupa juga 

untuk membuat laporan kerja pada saat pekerjaan telah dikerjakan dengan 

klik pada tombol Buat Laporan. 

 

Gambar 7. Menu Presensi Kerja Online setelah menambahkan rencana 

pekerjaan 

 

Setelah klik tombol Buat Laporan, sistem akan membawa user pada 

halaman form laporan pekerjaan. Disini dosen dan karyawan bisa 

menambahkan file laporan dan/ atau url laporan (apabila file laporan kerja 

berada pada drive, cloud atau aplikasi penyimpanan pihak ketiga). Catatan 



diperlukan untuk memberikan informasi mengetai detail pekerjaan atau ada 

catatan khusus. Klik tombol Simpan Laporan untuk menyimpan data 

laporan kerja. 

 

Gambar 8. Menu Presensi Kerja Online Form Laporan Kerja 

Setelah laporan kerja tersimpan, status rencana kerja yang 

sebelumnya masih berwarna kuning akan otomatis berubah menjadi hijau 

dan terekam waktu melakukan update data laporan kerja. Jika jam pulang 

telah tiba, dosen dan karyawan dapat melakukan presensi pulang secara 

online dengan klik tombol selesai kerja pada sisi kanan tombol mulai kerja. 

 

Gambar 9. Menu Presensi Kerja Online setelah mengupdate laporan kerja 

 

Setelah di klik, akan terekam waktu melakukan presensi pulang 

secara online. (jam yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi) 



 

Gambar 10. Menu Presensi Kerja Online setelah melakukan presensi 

pulang secara online 

 

f. Menu Riwayat Pekerjaan 

Menu ini digunakan sebagai rekap hasil kerja atau riwayat 

pekerjaan. Dapat digunakan oleh dosen dan karyawan untuk melihat 

riwayat pekerjaan dari bulan-bulan lalu, atau bahkan dari tahun-tahun lalu. 

Menu ini juga dapat digunakan oleh pihak eksekutif dalam menilai kinerja 

daripada dosen dan karyawan. Berikut adalah tampilan yang muncul ketika 

kita memilih menu riwayat pekerjaan. 

 

Gambar 11. Menu Riwayat Pekerjaan 

 

Apabila pekerjaan telah selesai, akan terdapat centang biru pada 

tanggal yang disorot. Riwayat pekerjaan yang telah selesai ini dapat di klik. 



Sistem akan membawa kita ke rincian riwayat kerja apabila kita klik pada 

tanggal yang disorot. 

 

Gambar 12. Menu Riwayat Pekerjaan setelah ada pekerjaan yang telah 

selesai 

Pada rincian riwayat pekerjaan, dosen dan karyawan sudah tidak 

dapat lagi melakukan update data laporan kerja. 

 

Gambar 13. Menu Riwayat Pekerjaan Rincian Riwayat Pekerjaan 

 

2. Tampilan Versi Mobile 

a. Halaman Portal USM 

Dosen dan karyawan yang hendak melakukan presensi online dapat 

membuka website dari Portal USM dengan mengetikkan alamat 

portal.usm.ac.id . Universitas Semarang sekarang pun tengah 

https://www.portal.usm.ac.id/


mengembangkan integrated system Single Sign On (SSO). Jadi, hanya 

dengan satu kali login, user dapat mengakses beberapa aplikasi di 

Universitas Semarang berdasarkan akses yang diberikan. Untuk akun user 

Dosen, sama dengan akun user di SIA USM. Bagi yang belum memiliki 

akun di SIA USM, dapat menghubungi UPT Pangkalan Data USM untuk 

dibuatkan akun baru untuk masuk di Portal USM. 

 

Gambar 1. Halaman Portal USM 

 

b. Halaman Dashboard Portal 

Setelah melakukan login, sistem akan membawa user masuk ke 

dashboard Portal USM, disini akan ditampilkan beberapa aplikasi yang bisa 

diakses oleh user berdasarkan kepemilikan hak akses user. Bagi user yang 

ingin melakukan edit profil; mengubah foto profil atau mengubah password 

akun, dapat menekan tombol Edit Profil sehingga sistem akan membawa 

user ke dalam halaman profil user. Untuk masuk ke dalam Sistem Presensi 



dan Laporan Kinerja Online, user dapat memilih pada aplikasi Laporan 

Kinerja. 

 

 

Gambar 2. Halaman Dashboard Portal USM 

 

c. Halaman Profil User 



Untuk mengubah foto profil user, tekan tombol browse.. lalu pilih foto 

pada folder lokal kita masing-masing. Jika sudah dipilih, tekan tombol 

upload untuk mengupdate foto profil. Selanjutnya, untuk mengupdate 

password untuk akun SSO ini, dapat dilakukan dengan mengisi password 

lama dan password baru yang akan diganti, kemudian klik Simpan untuk 

mengupdate password user. 

 

Gambar 3. Halaman Profil User 

 

d. Halaman Dashboard Sistem Presensi dan Laporan Kinerja Online 

Setelah memilih aplikasi Laporan Kinerja pada dashboard Portal 

USM, sistem akan membawa kita pada dashboard Sistem Presensi dan 

Laporan Kinerja Online. Untuk tampilan versi mobile, kita dapat klik pada 

tombol navigasi di sebelah sudut kiri atas untuk menampilkan menu-menu 

pada Sistem  Presensi dan Laporan Kinerja Online. 



 

Gambar 4. Halaman Dashboard Sistem Presensi dan Laporan Kinerja 

Online 

 

Di dalam sistem ini, terdapat 2 menu utama, yaitu Presensi Kerja 

Online dan Riwayat Pekerjaan. 

 

Gambar 5. Daftar Menu Sistem Presensi dan Laporan Kinerja Online 

 

e. Menu Presensi Kerja Online 

Menu ini  digunakan oleh dosen dan karyawan untuk melakukan 

perekaman data presensi online dan menyimpan data laporan kerja. Untuk 



melakukan presensi secara online disini cukup mudah, user cukup 

menekan tombol mulai kerja sebagai tanda bahwa user telah melakukan 

presensi berangkat. Dibagian bawah tombol ini juga terdapat panduan kerja 

online yang dapat dijadikan acuan dosen dan karyawan dalam melakukan 

perekaman data presensi dan kerja secara online. 

 

Gambar 6. Menu Presensi Kerja Online sebelum melakukan presensi 

 

Bagi dosen dan karyawan yang berangkat ke kampus, setelah 

melakukan fingerprint, dapat melakukan presensi online, sehingga tampilan 

akan menjadi seperti dibawah ini. (untuk jam pada gambar hanya sebagai 

ilustrasi). Bagi yang sedang Work From Home (WFH), dapat melakukan 

presensi berangkat dan pulang sesuai jam kerja normal.  

Karena tombol Selesai Kerja digunakan untuk merekam data 

presensi pulang, jadi tombol ini akan ditekan pada saat jam pulang kerja. 

Setelah dosen dan karyawan melakukan presensi berangkat secara online, 

kita akan diminta untuk mengisi rencana kerja yang kemudian klik tombol 

Tambah Rencana Pekerjaan untuk menyimpannya. 



 

Gambar 7. Menu Presensi Kerja Online setelah melakukan presensi 

berangkat 

 

Sekarang rencana pekerjaan sudah tersimpan. Dosen dan karyawan 

dapat menambahkan lebih dari satu rencana kerja. Dan tidak lupa juga 

untuk membuat laporan kerja pada saat pekerjaan telah dikerjakan dengan 

klik pada tombol Buat Laporan. 

 

Gambar 8. Menu Presensi Kerja Online setelah menambahkan rencana 

pekerjaan 



 

Setelah klik tombol Buat Laporan, sistem akan membawa user pada 

halaman form laporan pekerjaan. Disini dosen dan karyawan bisa 

menambahkan file laporan dan/ atau url laporan (apabila file laporan kerja 

berada pada drive, cloud atau aplikasi penyimpanan pihak ketiga). Catatan 

diperlukan untuk memberikan informasi mengetai detail pekerjaan atau ada 

catatan khusus. Klik tombol Simpan Laporan untuk menyimpan data 

laporan kerja. 

 

Gambar 9. Menu Presensi Kerja Online Form Laporan Kerja 

 

Setelah laporan kerja tersimpan, status rencana kerja yang 

sebelumnya masih berwarna kuning akan otomatis berubah menjadi hijau 

dan terekam waktu melakukan update data laporan kerja. Jika jam pulang 

telah tiba, dosen dan karyawan dapat melakukan presensi pulang secara 

online dengan klik tombol selesai kerja pada sisi kanan tombol mulai kerja. 



 

Gambar 10. Menu Presensi Kerja Online setelah mengupdate laporan 

kerja 

 

Setelah di klik, akan terekam waktu melakukan presensi pulang 

secara online. (jam yang ditampilkan hanya sebagai ilustrasi) 



 

Gambar 11. Menu Presensi Kerja Online setelah melakukan presensi 

pulang secara online 

 

f. Menu Riwayat Pekerjaan 

Menu ini digunakan sebagai rekap hasil kerja atau riwayat 

pekerjaan. Dapat digunakan oleh dosen dan karyawan untuk melihat 

riwayat pekerjaan dari bulan-bulan lalu, atau bahkan dari tahun-tahun lalu. 

Menu ini juga dapat digunakan oleh pihak eksekutif dalam menilai kinerja 

daripada dosen dan karyawan. Berikut adalah tampilan yang muncul ketika 

kita memilih menu riwayat pekerjaan. 



 

Gambar 12. Menu Riwayat Pekerjaan 

 

Apabila pekerjaan telah selesai, akan terdapat centang biru pada 

tanggal yang disorot. Riwayat pekerjaan yang telah selesai ini dapat di klik. 

Sistem akan membawa kita ke rincian riwayat kerja apabila kita klik pada 

tanggal yang disorot. 



 

Gambar 13. Menu Riwayat Pekerjaan setelah ada pekerjaan yang telah 

selesai 

 

Pada rincian riwayat pekerjaan, dosen dan karyawan sudah tidak 

dapat lagi melakukan update data laporan kerja. 

 

Gambar 14. Menu Riwayat Pekerjaan Rincian Riwayat Pekerjaan 



 

A. PENUTUP 

Diharapkan Sistem Presensi dan Laporan Kinerja Online Dosen dan 

Karyawan di Universitas Semarang ini dapat benar-benar bermanfaat bagi kita 

semua serta memudahkan kita semua dalam melakukan pekerjaan. Kita patut 

bersyukur karena kita masih dapat bekerja dalam kondisi dunia yang seperti ini. 

 


