
Petunjuk Penggunaan Aplikasi Penilaian Angka Kredit 

Untuk Level Tim Penilai 

1. Kunjungi alamat aplikasi : appak.temanggungkab.go.id 

 
 

2. Masukan Nama User dan Password 

a. Nama User = NIP tanpa spasi 

b. Password = (akan diberikan oleh admin dinkes) 

 

3. Berhasil Masuk ke Aplikasi (halaman beranda) 

 
 

 

 

 

 

 



4. Klik Menu “PAK Belum Dinilai”, ada di Panel Navigasi sebelah kiri tampilan 

 
 

5. Akan muncul data jabfung yang harus dinilai, pada kolom “Beri Nilai” klik 

symbol  

 

NB : Data jabfung yang harus dinilai oleh tim penilai akan muncul dihalaman 

ini apabila admin dinkes sudah mengajukan data jabfung ke tim penilai, jadi 

apabila table kosong / tidak ada data yang dimaksud berarti admin dinkes 

belum mengajukan data tersebut ke tim penilai 

 

 

 

 

 

 



6. Akan muncul halaman penilaian jabfung yang dimaksud 

 

a. Tim Penilai wajib mengisi Hari Penilaian dan Tanggal Penilaian 

b. Tim Penilai bisa memberikan penilaian angka kredit saat ini pada form 

yang berwarna putih 

c. Pada form INPASING dan Pengabdian Masyarakat nilai defaultnya 

adalah NOL, biarkan saja nilai tersebut apabila tidak diisi 

d. Semua form yang berwarna putih harus diisi, jika tidak ada nilainya 

gunakan angka NOL, form abu-abu akan otomatis terisi, jika angka 

penjumlahan belum muncul pada form abu-abu arahkan mouse 

diatasnya 

 
e. Gunakan tanda titik untuk koma pada bilangan decimal 

cont : 12,121 => ini salah, 12.121 => ini benar 

f. Setelah selesai mengisi pada halaman ini, klik tombol “Submit” untuk 

menyimpan data, atau tombol “Reset” untuk mengulang proses 

 

 

 



7. Saat proses Submit berhasil menyimpan data penilaian, maka akan langsung 

menuju halaman “PAK Sudah Dinilai” 

 

8. Klik symbol kaca pembesar pada kolom cetak BA dan baris yang 

diinginkan, maka akan muncul halaman untuk mencetak Berita Acara 

Penilaian atau mengubah Penilaian Angka Kredit  

 
a. Ketika klik tombol “Ubah Nilai” maka tim penilai bisa mengubah data 

penilaian yang tadi 

b. Ketika data penilaian sudah benar maka tim penilai bisa klik tombol 

“Cetak BA” 

 

 

 

 

 



9. Maka pada browser akan muncul tab baru yang berisi tampilan cetakan Berita 

Acara Penilaian 

 
Pada Browser Chrome untuk mencetak pada keyboard pejet tombol “ctrl” dan 

“P” bersamaan, maka akan muncul pra tinjau cetak 

10. Pra tinjau cetak 

 
Pada pra tinjau cetak klik “More settings” 

✓ Setting Paper size (ukuran kertas) = folio / f4 

✓ Setting Margins = Custom (atas-bawah-kiri-kanan = 0.5) 

✓ Setting Scale = Custom (90) 

✓ Klik tombol “Print” 

 

11. Sampai Proses ini tugas Tim Penilai sudah selesai, terima kasih. 

 

 


