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A. PENDAHULUAN 

 

1. LATAR BELAKANG 

 
Rektor Universitas Airlangga saat ini mencanangkan program Universitas Airlangga 

bisa masuk ke rangking 500 dunia versi QS di tahun 2020. Selain itu Universitas Airlangga 

juga mengikuti pemeringkatan versi QS di tingkat Asia QS Asia University Rankings. Salah 

satu indikator penilaian QS Asia University Rankings adalah staff outbound. Oleh karena itu, 

Staff outbound perlu untuk diperhatikan. Staff outbound tidak hanya untuk QS Asia University 

Rankings (QS AUR) tetapi juga bermanfaat untuk meningkatkan reputasi Universitas 

Airlangga dikancah internasional. Staff outbound bisa menjadi kegiatan untuk mendapatakan 

academic peerlist yang bobotnya dalam QS World University Rankings adalah 40%. Manfaat 

lain dari staff outbound adalah untuk menjalin kerjasama dalam penelitian (joint research) 

dengan para akademisi (professor) perguruan tinggi luar negeri. Selain itu staff outbound juga 

bisa digunakan untuk mengikuti seminar internasional (international conferrence) yang 

terindeks scopus. Tingginya manfaat dan multiplyer effect dari kegiatan staff outbound pada 

QS WUR maupun QS AUR inilah yang menjadikan dasar dibuatnya aplikasi staff outbound. 

Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah para dosen di Universitas Airlangga melakukan 

kegiatan staff outbound. 

Aplikasi perjalanan dinas luar negeri (staff outbound) juga didasari atas permasalahan 

yang muncul terkait kegiatan staff outbound di lingkungan Universitas Airlangga. 

Permasalahan pertama adalah lamanya sistem approval secara manual yang membuat banyak 

dosen melakukan staff outbound sebelum ijin diterima. Terdapat pula kasus ijin baru diterima 

setelah dosen sudah kembali dari kegiatan staff outound. Kedua, tidak ter record nya seluruh 

kegiatan staff outbound di lingkungan Universitas Airlangga secara riil time. Ketiga, tidak 

terdapat penjadwalan yang baik dari kegiatan staff outbound.. Kurang terjadwalnya 

perencanaan dari staff outbound membuat timeline pemberian ijin tidak sesuai dengan jadwal 

pelaksanaan. Kasus lainnya adalah terjadi kesalahan dalam pelaporan pengelompokan staff 

outbound, baik itu staff outbound part time maupun staff outbound full time. 

2. TUJUAN 

 
2.1 Mempermudah pengajuan perizinan staff outbound 

2.2 Mencatat seluruh kegiatan staff outbound dengan data real time 

2.3 Mempercepat pemberian izin kegiatan staff outbound 



4  

 

B. MANUAL BOOK USER (INDIVIDU) 

 

1. Dosen (user) dapat mengunjungi aplikasi staff outbound dengan alamat 

so.sdm.unair.ac.id. Setelah muncul tampilan seperti gambar 1, user dapat 

memasukkan NIP dan Password dari cybercampus. 
 

 

Gambar 1 

 
2. Setelah masuk ke akun masing-masing, user akan melihat tampilan seperti. 

gambar 2. Klik ikon “individu” untuk mulai data pada aplikasi staff outbound. 
 

Gambar 2 

3. Setelah itu akan muncul tampilan seperti gambar 3, yaitu halaman selamat datang 

dengan nama masing-masing user. Klik ikon “transaksi” pilih “pengajuan” 
 

 

Gambar 3 
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4. Tahap ke empat user (dosen) dapat memilih ikon “new” untuk mulai pengajuan baru. 

Dosen yang pernah melakukan pengajuan staff outbound akan langsung terekap oleh 

data base ketika log in. Pada laman ini akan muncul daftar pengajuan staff outbound 

atas nama yang bersangkutan. 
 

Gambar 4 

5. User dapat mulai pengisian data seperti yang terdapat pada tampilan gambar 5. 
 

 
Gambar 5 
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6. Tanggal keberangkatan staff outbound minimal 1 bulan setelah tanggal penginputan 

di aplikasi. Ketika tanggal keberangkatan kurang dari 1 bulan maka sistem akan 

menolak secara otomatis. 
 

 

 
 
 

Gambar 6 
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Pada tampilan tersebut, user juga harus mengunggah beberapa file sebagai 

kelengkapan AGE untuk mendaftarkan ke sistem Sekretariat Negara RI. File pertama 

adalah “cover letter” yang berisi tujuan user (dosen) melakukan kegiatan diluar 

negeri disertai ijin dari Dekan/Pimpinan unit kerja. File kedua adalah “TOR (Term 

Of Reference)” yang berisi latar belakang, tujuan, output, sumber dana, dan jadwal 

kegiatan selama di luar negeri. Setelah selesai mengisi data, klik “save” dan akan 

muncul notifikasi bahwa penyimpanana berhasil kemudian klik tombol “next” 

dibagian bawah seperti tampilan Gambar 6. 

7. Unggah seluruh data yaitu KTP, Paspor, CV, dan Foto. Setelah selesai klik “simpan” 

seperti pada tampilan Gambar 7 maka akan secara langsung muncul data diri anda 

kemudian klik tombol “next” dibagian atas seperti tampilan Gambar 8. 
 

Gambar 7 
 

 

 

Gambar 8 

8. Isikan output kegiatan yang akan dilakukan di luar negeri. Setiap output kegiatan 

memiliki bobot dan kesetaraan jam yang berbeda beda dengan hasil akhir sebuah 

poin. Syarat minimal poin agar dapat mengajukan kegiatan staff outbound 

adalah sebesar 6. Apabila jumlah poin dari output yang dipilih kurang dari 6 maka 

akan secara langsung ditolak oleh sistem. 
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Gambar 9 

Selanjutnya pilihlah output sesuai dengan yang dikehendaki beserta dengan jumlah 

quantitynya. Kemudian unggah file sesuai ketentuan seperti Gambar 10. Petunjuk 

daftar file yang harus diunggah, kesetaraan jam, dan bobot masing masing output 

sudah tertera pada sistem seperti pada Gambar 9. 

 

Gambar 10 

Setelah memilih output dan mengunggah file klik “save” maka akan muncul 

tampilan seperti gambar 11. Perhatikan total poin setelah memili output yang 

dikehendaki (gambar 11). Apabila total poin lebih dari 6 maka sistem akan 

memunculkan tombol “ajukan” seperti pada Gambar 11 apabila total poin kurang 

dari 6 maka sistem akan menolak dan tidak akan memunculkan tombol 

“ajukan” 
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Gambar 11 

Setelah di klik tombol “ajukan” maka pengajuan kegiatan staff outbound langsung 

diterima oleh verifikator dari fakultas. Verifikator fakultaslah yang akan menyetujui 

untuk melanjutkan pengajuan ini ke AGE atau tidak. Tombol “sertifikat” merupakan 

tombol untuk mengunduh sertifikat output yang dapat dijadikan dasar untuk pelaporan 

SPJ. 

Berikut simulasi output manimal yang harus dipilih untuk dapat mengajukan staff 

outbound: 
 

 
Output Total Skor Jumlah Output 

a Joint Research 9,6 1 joint research 

 

b 
International conference Scopus 
+ Peerlist 

 

6,3 
 

1 International Conference Scopus + 2 peerlist 

 

c 
visit academic/Employeer 
peerlist 

 

6 
 

8 Peerlist 

 

d 
International Conference Non 
Scopus + Peerlist 

 

6,15 
 

1 International Conference Non Scopus + 5 peerlist 

e Guest Lecture 6 1 guest lecture + 6 peerlist 

 

f 
Collaboration with International 
Book Publisher 

 

6,15 
1 collaboration with international book publisher + 5 
peerlist 

 

g 
Other Activity (Increasing QS 
WUR Rank) 

 

6 
 

1 Activity increasing QS WUR Rank + 6 peerlist 

 

9. Setelah operator fakultas mengajuan ke AGE maka Dosen dapat mengecek status 

pengajuan Staff outbound dengan log in kembali ke sistem so.sdm.unair.ac.id. Status 

pengajuan memberikan keterangan sudah sampai mana pengajuan staff outbound 

tersebut ( di Fakultas, AGE, atau di SDM/SU) 
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10. Setelah seluruh verifikator baik dari fakultas, AGE, dan SDM/SU telah menyetujui 

pengajuan staff outbound maka akan muncul tombol “cetak surat tugas” pada 

tampilan awal pengajuan saat dosen log in kembali seperti tampilan gambar 12. Surat 

tugas dapat dicetak sendiri, dengan tampilan seperti gambar 12. Setiap surat tugas 

memiliki QR code yang menunjukkan keautentikan surat tugas yang dicetak. 

 
 

 

Gambar 12 
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C. MANUAL BOOK USER (GRUP) 

 

Pengajuan kegiatan staff outbound dapat dilakukan secara grup apabila 

keberangkatannya bersifat kolektif. Operator fakultas dapat memasukkan 

pengajuannya dengan langkah sebagai berikut : 

1. Operator fakultas dapat mengunjungi laman aplikasi staff outbound dengan 

alamat so.sdm.unair.ac.id dan akan muncul tampilan seperti Gambar 1. 

Masukkan NIP dan kata kunci milik operator. 
 

 

Gambar 1 

2. Setelah log in akan muncul tampilan seperti gambar 2. Klik ikon “staff outbound” 

kemudian klik “fakultas” kemudian klik “Pengajuan Group” untuk mulai 

pengisian data-data pada aplikasi staff outbound 
 

 
 

 
Gambar 2 

3. Operator dapat memilih ikon “new” seperti gambar 3 untuk mulai pengajuan 

baru. Data pengajuan staff outbound secara grup yang pernah dilakukan akan 

langsung terekap oleh data base ketika log in. 
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Gambar 3 

4. Operator dapat memulai pengisian data-data seperti yang terdapat pada tampilan 

gambar 4. Pada tampilan berikut, user juga harus mengunggah beberapa file sebagai 

kelengkapan AGE untuk mendaftarkan ke sistem Sekretariat Negara RI. File 

pertama adalah “cover letter” yang berisi tujuan user (dosen) melakukan kegiatan 

diluar negeri disertai ijin dari Dekan/Pimpinan unit kerja. File kedua adalah “TOR 

(Term Of Reference)” yang berisi latar belakang, tujuan, output, sumber dana, dan 

jadwal kegiatan selama di luar negeri.Setelah selesai seluruh pengisiannya klik 

tombol “save” 
 

Gambar 4 

5. Tanggal keberangkatan staff outbound minimal 1 bulan setelah tanggal 

penginputan di aplikasi. Ketika tanggal keberangkatan kurang dari 1 bulan maka 
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sistem akan menolak secara otomatis. Setelah di klik “save” maka akan muncul 

notifikasi keberhasilan penyimpanan data seperti gambar 5 kemudian klik next. 

 

 

Gambar 5 

6. Langkah selanjutnya silahan mencari nama dosen (user) yang mengajukan staff 

outbound, maka akan muncul pilihan nama kemudian klik nama yang diinginkan. 

Unggah seluruh data yaitu KTP, paspor, CV, dan foto. Setelah selesai klik “simpan” 

seperti pada tampilan Gambar 6 maka akan secara langsung muncul data diri 

dosen pada tab pegawai seperti tampilan gambar 7. Lakukan langkah tersebut 

untuk seluruh dosen yang akan diajukan kemudian klik “next”. 

 
Gambar 6 
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Gambar 7 

 
11. Langkah selanjutnya adalah mengisikan output kegiatan yang akan dilakukan di luar 

negeri. Setiap output kegiatan memiliki bobot dan kesetaraan jam yang berbeda 

dengan hasil akhir sebuah poin. Petunjuk daftar file yang harus diunggah, kesetaraan 

jam, dan bobot masing-masing output sudah tertera pada sistem seperti pada gambar 

8. Syarat minimal poin agar dapat mengajukan kegiatan staff outbound adalah 

sebesar 6 untuk masing masing nama. Apabila jumlah poin dari output yang dipilih 

kurang dari 6, maka akan secara langsung ditolak oleh sistem. 

Gambar 8 

Selanjutnya pilih lah nama dosen dan output yang dipilih oleh dosen tersebut 

beserta dengan jumlah kuantitas outputnya. Kemudian unggah file sesuai 

ketentuan seperti gambar 9. Tombol “sertifikat” merupakan tombol untuk menunduh 

sertifikat output yang dapat dijadikan dasar untuk pelaporan SPJ sesuai dengan output 

yang dipilih. Sedangkan tombol “verifikasi” adalah untuk melihat komentar dari 

verifikator jika ada kekurangan data atau persyaratan. 
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Gambar 9 

Setelah memilih output dan mengunggah file maka akan muncul tampilah seperti 

gambar 10. Perhatikan total poin setelah memilih output yang dikehendaki (gambar 

10). Apabila total poin lebih dari 6 maka sistem akan memunculkan tombol “ajukan” 

seperti pada Gambar 11 apabila total poin kurang dari 6 maka sistem akan 

menolak dan tidak akan memunculkan tombol “ajukan” 
 

 

Gambar 10 
 

 

Gambar 11 
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Setelah di klik tombol “ajukan” maka pengajuan kegiatan staff outbound langsung 

diterima oleh verifikator dari fakultas. Verifikator fakultaslah yang akan menyetujui 

untuk melanjutkan pengajuan ini ke AGE atau tidak. 

12. Setelah seluruh proses telah disetujui maka akan muncul tombol “cetak surat tugas” 

seperti pada tampilan Gambar 12. Cetak surat tugas dapat dilakukan dengan log in 

kembali pada laman so.sdm.unair.ac.id. kemudian masuk pada “pengajuan 

fakultas”. Nama yang muncul disurat tugas hanyalah nama yang lolos verifikasi 

dan persetujuan dari verifikator Fakultas, AGE, dan SDM. Setiap surat tugas 

memiliki QR code yang menunjukkan keautentikan surat tugas yang dicetak. 

 
 

 

Gambar 12 
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13. Setelah operator fakultas mengajuan ke AGE maka operator dapat mengecek status 

pengajuan staff outbound dengan log in kembali ke sistem so.sdm.unair.ac.id. Status 

pengajuan memberikan keterangan sudah sampai mana pengajuan staff outbound 

tersebut (fakultas, AGE, atau SDM/SU). 

 



18  

D. MANUAL BOOK VERIFIKATOR (FAKULTAS) 

 

Verifikator fakultas bertugas melakukan verifikasi data yang telah diajukan oleh user 

baik itu pengajuan individu maupun pengajuan grup dengan langkah sebagai berikut : 

1. Verifikator fakultas dapat mengunjungi laman aplikasi staff outbound dengan alamat 

so.sdm.unair.ac.id dan akan muncul tampilan seperti Gambar 1. Masukkan NIP dan 

kata kunci milik verifikator. 
 

 

Gambar 1 

2. Verifikator dapat memilih ikon “persetujuan fakultas” seperti gambar 2 untuk melakukan 

verifikasi terhadap data pengajuan staff outbound. 
 

Gambar 2 

3. Verifikator dapat memilih pengajuan yang belum diverifikasi atau yang sudah 

diverifikasi. Data yang sudah diverifikasi dan yang belum diverifikasi akan muncul 

seperti tampilan gambar 3. Setelah muncul daftar pengajuan yang belum diverifikasi, 

verifikator dapat klik tombol “show”. 

 
 

Gambar 3 
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4. Verifikator dapat melakukan kroscek terhadap data-data yang telah diajukan oleh user 

(dosen) seperti tampilan gambar 4. Verifikator juga dapat mengunduh file pelengkap 

yang telah diunggah oleh user. 
 
 

Gambar 4 

5. Verifikator dapat melihat kelengkapan data pegawai yang lain seperti KTP, paspor, dan 

juga output yang telah dipilih. Verifikator juga dapat mengetahui pengajuan tersebut 

termasuk kategori staff outbound part time ataukah full time, seperti gambar 5 dan 

gambar 6. Verifikator hanya dapat melihat data tersebut dan tidak dapat mengubah 

data yang ada. Untuk pengajuan grup maka pada daftar nama pegawai akan muncul 

banyak nama. Verifikasi dapat dilakukan dengan mencentang nama nama yang 

disetujui lalu klik tombol “setujui”. Kelalaian dalam mencentang nama dan klik 

setujui menyebabkan pengajuannya akan gagal dan muncul tanda merah pada 

akun AGE dan SDM, yang menunjukkan bahwa nama tersebut tidak disetujui 

oleh fakultas. 
 

 

Gambar 5 
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Gambar 6 

6. Verifikator dapat memberikan komentar atas hasil verifikasi, semisal kelasahan 

unggah data pada tab “hasil verifikasi” seperti gambar 7. 

Gambar 7 

7. Setelah selesai seluruhnya, verifikator dapat kembali pada tab informasi untuk 

memproses pengajuan dengan klik ikon “proses” dan mengarahkan pengajuan 

tersebut ke AGE seperti tampilan gambar 8. 

Gambar 8 

8. Langkah verifikasi pada tahap fakultas telah selesai. 
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E. MANUAL BOOK VERIFIKATOR (AGE) 

 

Verifikator di AGE bertugas melakukan verifikasi data yang telah diajukan oleh fakultas 

dengan langkah sebagai berikut : 

1. Verifikator di AGE dapat mengunjungi laman aplikasi staff outbound dengan alamat 

so.sdm.unair.ac.id dan akan muncul tampilan seperti Gambar 1. Masukkan NIP dan 

kata kunci milik verifikator. 
 

 

Gambar 1 

2. Verifikator dapat memilih ikon “persetujuan AGE” seperti gambar 2 untuk 

melakukan verifikasi terhadap data pengajuan staff outbound. 

 

Gambar 2 

3. Verifikator dapat memilih pengajuan yang belum diverifikasi atau yang sudah 

diferivikasi. Data yang sudah diverifikasi dan yang belum diverifikasi akan muncul 

seperti tampilan gambar 3. Setelah muncul daftar pengajuan yang belum di 

verifikasi, verifikator dapat klik tombol “show”. 
 

Gambar 3 

 
4. Verifikator dapat melakukan kroscek terhadap data-data yang telah diajukan oleh 

fakultas seperti tampilan gambar 4. Verifikator juga dapat mengunduh file 

pelengkap yang telah diunggah oleh user. 
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Gambar 4 

9. Verifikator dapat melihat kelengkapan data pegawai yang lain seperti KTP, paspor, 

dan juga output yang telah dipilih. Verifikator juga dapat mengetahui pengajuan 

tersebut termasuk kategori staff outbound part time atau  full time, seperti gambar 

6. Verifikator hanya dapat melihat data tersebut dan tidak dapat mengubah data 

yang ada. Untuk pengajuan grup maka pada daftar nama pegawai akan muncul 

banyak nama. Verifikasi dapat dilakukan dengan mencentang nama-nama yang 

disetujui 

 
Pengajuan Individu 

 

Pengajuan Grup 

 

Gambar 5 
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Gambar 6 

10.  Verifikator dapat memberikan komentar atas hasil verifikasi, semisal kesalahan 

unggah data pada tab “hasil verifikasi” seperti gambar 7. 
 

Gambar 7 

11. Setelah selesai seluruhnya, verifikator dari AGE dapat kembali pada tab informasi 

untuk memproses pengajuan dengan klik ikon “proses” dan mengarahkan pengajuan 

tersebut ke SDM atau ke SU seperti tampilan gambar 8. 
 

Gambar 8 

12. Langkah verifikasi pada AGE telah selesai. 
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F. MANUAL BOOK VERIFIKATOR (SDM atau SU) 

 

Verifikator di SDM/SU bertugas melakukan verifikasi data yang telah diajukan oleh AGE 

dengan langkah sebagai berikut : 

1. Verifikator di SDM/SU dapat mengunjungi laman aplikasi staff outbound dengan 

alamat so.sdm.unair.ac.id dan akan muncul tampilan seperti Gambar 1. Masukkan NIP 

dan kata kunci milik verifikator. 
 

 

Gambar 1 

2. Verifikator dapat memilih ikon “persetujuan SDM/SU” seperti gambar 2 untuk 

melakukan verifikasi terhadap data pengajuan staff outbound. 

 

Gambar 2 

3. Verifikator dapat memilih pengajuan yang belum diverifikasi atau yang sudah 

diferivikasi. Data yang sudah diverifikasi dan yang belum diverifikasi akan muncul 

seperti tampilan gambar 3. Setelah muncul daftar pengajuan yang belum di verifikasi, 

verifikator dapat klik tombol “show” pada salah satu pengajuan yang akan diproses. 
 

 

Gambar 3 

4. Verifikator dapat melakukan kroscek terhadap data-data yang telah diajukan oleh 

fakultas seperti tampilan gambar 4. Verifikator juga dapat mengunduh file pelengkap 

yang telah diunggah oleh user. 
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Gambar 4 

5. Verifikator dapat melihat kelengkapan data pegawai yang lain seperti KTP, paspor, dan 

juga output yang telah dipilih. Verifikator juga dapat mengetahui pengajuan tersebut 

termasuk kategori staff outbound part time ataukah full time, seperti gambar 6. 

Verifikator hanya dapat melihat data tersebut dan tidak dapat mengubah data yang 

ada. Untuk pengajuan grup maka pada daftar nama pegawai akan muncul banyak 

nama. Nama yang tidak dicentang oleh verifikator fakultas/AGE akan muncul 

warna merah seperti pada gambar 5. 

 
Pengajuan Individu 

 

Pengajuan Grup 
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Gambar 5 

 

Gambar 6 

6.  Verifikator dapat memberikan komentar atas hasil verifikasi, semisal kelasahan 

unggah data pada tab “hasil verifikasi” seperti gambar 7. 
 

 
 

Gambar 7 

7. Setelah selesai seluruhnya, verifikator dari SDM/SU dapat kembali pada tab informasi 

untuk menyetujui pengajuan dengan klik ikon “setujui” dan tulis nomor surat tugas 

seperti tampilan gambar 8. 
 

Gambar 8 

8. Langkah verifikasi pada SDM/SU telah selesai. 
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