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PANDUAN PENGGUNAAN SISKTEM INFORMASI KERJA SAMA (SIKERS) 

 

SIKERS adalah sistem informasi yang memuat data base kerja sama UNY. Sistem ini 

merupakan pembaharuan dari sistem sebelumnya. Pembaharuan ini diperlukan untuk merespon 

perkembangan kebutuhan data kerja sama saat ini. Dengan adanya sikers.uny.ac.id, para 

pengelola kerja sama dari level pusat hingga level prodi dapat mengunggah dokumen kerja 

sama yang dimiliki dan melihat data kerja sama yang dimiliki oleh universitas. 

Halaman awal memuat link home, statistic, kontak, log in serta panduan/POB kerja sama. 

 
Setelah masuk halaman awal, pengguna perlu log in menggunakan single sign on (sso) 

Universitas Negeri Yogyakarta. Setelah log in, pengguna disajikan halaman data kerja sama. 

Data kerja sama dapat di pilah sesuai kategori yang diinginkan. Sebagai contoh, jika hanya 

perlu data IA untuk Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, pengguna memilih jenis dokumen 

kerja sama adalah IA dan pelaksana kegiatan adalah prodi PGSD. 
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Gambar dibawah ini menunjukkan daftar dokumen yang disortir berdasarkan jenis IA dan prodi 

PGSD. 

 

 

 

 

Untuk keperluan laporan yang membutuhkan daftar dokumen dalam excel/word, sikers dapat 

memfasilitasi menu unduh dalam pilihan excel/word dengan memilih menu sisi kiri atas daftar 

dokumen seperti pada gambar dibawah ini. Untuk mengunduh seluruh data yang telah anda 

sortir/pilih, anda perlu menampilkan seluruh tampilan dengan memilh menu show dan pilih all. 
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Keterangan pengisian/unggah data sikers per item 

 

 

 

No Informasi Fitur 

Pengisian 

Cara Pengisian 

A. Log In  Silahkan Log in dengan menggunakan email uny.ac.id 

B. Input Data Kerja 

Sama 

  

1. Mitra Lama (sudah 

ada dalam data based 

sikers.uny.ac.id) 

 Ketik manual Cek terlebih dahulu apakah nama mitra sudah ada dalam 

data based sikers.uny.ac.id dengan cara menuliskan 

keyword pada menu “Mitra”. 

 

 
Apabila nama mitra sudah ada dalam sikers silahkan 

klik nama mitra tersebut. 

 

 
 

Untuk menambahkan dokumen kerja sama silahkan klik 

menu “Tambah Dokumen Kerja Sama”. 

 

 
Kemudian isikan data dokumen kerja sama seperti yang 

terdapat pada langkah-langkah nomor 3 dan seterusnya 
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2. Tambah Mitra untuk 

Mitra Baru yang 

belum ada dalam data 

based sikers.uny.ac.id 

 

 
 

 
Pilih Menu “Tambah Mitra”. Lalu isikan detail data 

mitra. 

Dalam Negeri/Luar 

Negeri (Kategori 

Mitra) 

Pilihan Pilih mitra Dalam Negeri atau Luar Negeri 

Jenis Mitra Pilihan Pilih jenis mitra sesuai dengan data yang tersedia.  

Contoh Jenis Mitra: Perguruan Tinggi Top 100 QS 

WUR, Institusi Pemerintah, Dunia Usaha, Institusi 

Pendidikan, Organisasi, dll. 

 
Nama mitra Isi Manual Isilah nama mitra dengan merujuk pada dokumen kerja 

sama yang ditandatangani. Nama mitra haruslah 

nama Institusi bukan nama personal. 

Tuliskan nama mitra dengan lengkap (tidak disingkat) 

dengan menggunakan huruf kapital pada setiap kata. 

Bila mitra adalah universitas/perguruan tinggi, tulislah 

nama universitas/perguruan tinggi tersebut, bukan 

nama fakultas atau prodi. 

Contoh: Universiti Tun Hussein Onn Malaysia, 

Vellore Institute of Technology, dll. 
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Asal Negara Pilihan Pilih asal negara mitra kerja sama 

Provinsi Pilihan Pilih asal Provinsi (untuk mitra dalam negeri) 

Alamat Isi Manual Isilah dengan alamat mitra kerja sama dengan lengkap 

sebagai salah satu instrumen verifikasi 

 
 

3. Laporan Kerja Sama   

Data Partner Pilihan dan Isi 

Manual 

Diisi melalui menu Tambah Mitra 

Pelaksana UNY Pilihan Pilihlah nama-nama prodi/Lembaga/unit 

pelaksana implementasi kerja sama dengan 

merujuk pada dokumen kerja sama, terutama untuk 

dokumen MoA dan IA 

 
 

Partner Manual Isilah dengan nama mitra yang merujuk pada dokumen 

kerja sama yang ditandatangani. 

Tuliskan nama mitra dengan lengkap (tidak 

disingkat) dengan menggunakan huruf kapital pada 

setiap kata, contoh: Universiti Tun Hussein Onn 

Malaysia, Vellore Institute of Technology, dll. 

4. Dokumen Kerja Sama  

 
Jenis Dokumen Pilihan Pilih jenis dokumen kerja sama yang dilaporkan (MoU, 

MoA, IA) 

Nomor Dokumen Isi Manual Isi sesuai nomor yang tertera dalam dokumen 

Nomor Dokumen 

Partner 

Isi Manual Isi sesuai nomor yang tertera dalam dokumen 

Deskripsi singkat  

kerja sama 

Isi Manual Isilah sesuai template maksud, tujuan, dan ruang 

lingkup 
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5. Bentuk Kerja Sama Checklist Pilih bentuk kerja sama yang tersedia (bisa 

memilih lebih dari satu bentuk kerja sama untuk 

satu dokumen) 

 

 
6. Laporan singkat 

pelaksana kerja sama 

 Pada laporan singkat akan muncul isian terkait 

data kegiatan yang telah dicentang pada kolom 

bentuk kerja sama. Anda diharapkan mengisi 

data sesuai dengan data dokumen kerja sama 

Penelitian Bersama isi manual Tuliskan jumlah Judul penelitian bersama yang 

dilaksanakan, atau tulis jumlah MoA/IA yang 

berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kerja 

sama, atau tulis 0 apabila kerja sama belum 

dilaksanakan. 

Gelar Ganda (Dual 

Degree) 

isi manual Tuliskan jumlah mahasiswa yang mengikuti 

kegiatan gelar ganda dengan mitra kerja sama 

terkait, atau tulis jumlah MoA/IA yang 

berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kerja 

sama, atau tulis 0 apabila kerja sama belum 

dilaksanakan 

Gelar Bersama (Joint 

Degree) 

isi manual Tuliskan jumlah mahasiswa yang mengikuti 

kegiatan gelar bersama dengan mitra kerja sama 

terkait, atau tulis jumlah MoA/IA yang 

berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kerja 

sama, atau tulis 0 apabila kerja sama belum 

dilaksanakan 

Pertukaran    Mahasiswa isi manual Tuliskan jumlah mahasiswa yang mengikuti 

kegiatan pertukaran mahasiswa dengan mitra 

kerja sama terkait, atau tulis jumlah MoA/IA 

yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan 

kerja sama, atau tulis 0 apabila kerja sama 

belum dilaksanakan 
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Penerbitan Berkala 

Ilmiah 

isi manual Tuliskan jumlah jurnal ilmiah yang sudah diterbitkan 

secara berkala, atau tulis jumlah MoA/IA yang 

berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama, 

atau tulis 0 apabila kerja sama belum dilaksanakan 

Pemagangan isi manual Tuliskan jumlah mahasiswa peserta kegiatan 

Pemagangan, atau tulis jumlah MoA/IA yang berfungsi 

sebagai pedoman pelaksanaan pemagangan, atau atau 

tulis 0 apabila kerja sama belum dilaksanakan 

Penyelenggaraan 

Seminar/konferensi 

Ilmiah 

isi manual Tuliskan jumlah seminar/workshop/konferensi ilmiah 

yang telah dilaksanakan, atau tulis jumlah MoA/IA 

yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kerja 

sama, atau tulis 0 apabila kerja sama belum 

dilaksanakan 
 

 
 

Pengabdian kepada 

Masyarakat 

isi manual Tuliskan jumlah dosen dan mahasiswa yang terlibat 

di kegiatan Pengabdian Masyarakat, atau tulis jumlah 

MoA/IA yang berfungsi sebagai pedoman 

pelaksanaan kerja sama, atau tulis 0 apabila kerja 

sama belum dilaksanakan 
 

Pertukaran Dosen isi manual Tuliskan jumlah dosen yang mengikuti kegiatan 

pertukaran dosen dengan mitra kerja sama terkait, 

atau tulis jumlah MoA/IA yang berfungsi sebagai 

pedoman pelaksanaan kerja sama, atau tulis 0 apabila 

kerja sama belum dilaksanakan 
 
 

 

Pengembangan 

Kurikulum/Progra

m Bersama 

Isi manual Tuliskan jumlah kurikulum yang sudah selesai 

dikembangkan dan sudah diimplementasikan, atau 

tulis jumlah MoA/IA yang berfungsi sebagai 

pedoman pelaksanaan pemagangan, atau tulis 0 

apabila kerja sama belum dilaksanakan 
 

Penyaluran 

Lulusan 

isi manual Tuliskan jumlah lulusan yang telah diterima bekerja 

oleh mitra kerja sama terkait, atau tulis jumlah 

MoA/IA yang berfungsi sebagai pedoman 

pelaksanaan kerja sama, atau tulis 0 apabila kerja 

sama belum dilaksanakan 
 

Pengiriman Praktisi 

sebagai Dosen 

isi manual Tuliskan jumlah praktisi dari mitra kerja sama terkait 

yang menjadi dosen di prodi terkait, atau tulis jumlah 

MoA/IA yang berfungsi sebagai pedoman 

pelaksanaan kerja sama, atau tulis 0 apabila kerja 

sama belum dilaksanakan 
 

Pelatihan Dosen 

dan Instruktur 

isi manual Tuliskan jumlah dosen dan instruktur pada prodi 

terkait yang mendapatkan pelatihan dari mitra kerja 

sama terkait, atau tulis jumlah MoA/IA yang 

berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama, 

atau tulis 0 apabila kerja sama belum dilaksanakan 
 

Transfer Kredit isi manual Tuliskan jumlah mahasiswa yang mengikuti program 

transfer kredit dengan mitra terkait, atau tulis jumlah 

MoA/IA yang berfungsi sebagai pedoman 

pelaksanaan kerja sama, atau tulis 0 apabila kerja 

sama belum dilaksanakan 
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Visiting Professor isi manual Tuliskan jumlah VP yang telah hadir sebagai bentuk 

pelaksanaan kegiatan kerja sama terkait, atau tulis 

jumlah MoA/IA yang berfungsi sebagai pedoman 

pelaksanaan kerja sama, atau tulis 0 apabila kerja sama 

belum dilaksanakan 

Pengembangan Pusat 

Penelitian dan 

Pengembangan 

Keilmuan 

isi manual Tuliskan jumlah Puslitbang yang sudah berdiri dan 

aktif, atau tulis jumlah MoA/IA yang berfungsi sebagai 

pedoman pelaksanaan kerja sama, atau tulis 0 apabila 

kerja sama belum dilaksanakan 

 

Pengembangan 

Sistem/Produk 

isi manual tuliskan jumlah sitem/produk yang telah dihasilkan 

dalam kerja sama, atau tulis jumlah MoA/IA yang 

berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama, 

atau tulis 0 apabila kerja sama belum dilaksanakan 

 

Penelitian Bersama- 

Artikel/Jurnal Ilmiah 

isi manual Tuliskan jumlah judul penelitian yang telah berhasil 

dipublikasikan bersama dengan mitra kerja sama 

terkait, atau tulis jumlah MoA/IA yang berfungsi 

sebagai pedoman pelaksanaan kerja sama, atau tulis 0 

apabila kerja sama belum dilaksanakan 
 

Penelitian Bersama- 

Paten 

isi manual Tuliskan jumlah penelitian bersama dengan mitra kerja 

sama terkait yang berhasil mendapatkan paten, atau 

tulis jumlah MoA/IA yang berfungsi sebagai pedoman 

pelaksanaan kerja sama, atau tulis 0 apabila kerja sama 

belum dilaksanakan 
 

Penelitian Bersama- 

Prototipe 

isi manual Tuliskan jumlah penelitian bersama dengan mitra kerja 

sama terkait yang telah menghasilkan prototype, atau 

tulis jumlah MoA/IA yang berfungsi sebagai pedoman 

pelaksanaan kerja sama, atau tulis 0 apabila kerja sama 

belum dilaksanakan 

7. Penanggung jawab 

kerja sama 

  

 

Penandatangan Isi Manual Isilah dengan informasi nama dan jabatan yang 

menandatangani dokumen kerja sama baik dari pihak 

UNY maupun mitra 
 

Penanggung jawab Isi Manual Isilah dengan informasi tentang pejabat yang 

ditugaskan untuk mengawal pelaksanaan kegiatan kerja 

sama , baik dari pihak UNY maupun mitra. 

8. Periode kerja sama Pilihan Isi dengan informasi tentang masa berlaku kerja sama 

berdasarkan Tanggal Awal dan Tanggal Akhir. 

9. Status kerja sama Pilihan Pilihan salah satu status yang disediakan: 

- Aktif: Dokumen kerja sama tengah dilaksanakan, 

baik sebagian maupun secara keseluruhan 

- Kadaluarsa: Dokumen kerja sama telah habis masa 

berlakunya dan tidak/belum dilakukan upaya 

perpanjangan 

- Dalam Perpanjangan: Dokumen kerja sama telah 

habis masa berlakunya dan saat laporan disampaikan 

sedang dilakukan upaya perpanjangan 

Tidak Aktif: Dokumen kerja sama masih berlaku tapi 

tidak/belum ada upaya tindak lanjut. 
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10. Detail kerja sama   

Dampak Isi Manual Isilah dengan dampak/hasil nyata dari implementasi 

kerja sama, contoh: nama seminar atau jurnal yang 

dilakukan bersama 

Sumber dana Isi Manual Isi dengan informasi sumber dana yang digunakan 

Jumlah Dana Isi Manual Isi berapa besaran dan yang dikeluarkan 

11. Upload Dokumen Isi Manual Unggahlah scan PDF dokumen kerja sama yang telah 

ditandatangani pihak UNY dan mitra maksimal 10 MB 

12. Upload laporan Isi Manual Unggahlah laporan pelaksanaan kegiatan implementasi 

kerja sama 

13. Bukti pendukung Isi Manual Unggahlah bukti pendukung seperti foto pelaksanaan 

kegiatan, scan paspor dosen tamu, CV dosen tamu, SK 

Mengajar dosen tamu, Rencana/jadwal mengajar dosen 

tamu, dan ijazah dosen tamu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


