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rutin dijalankan di setiap semester.
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Bab.1 Pendahuluan
1.1

Tentang Siakad

Siakad yang merupakan kepanjangan dari Sistem Informasi Akademik
adalah sebuah Sistem Informasi berbasis web yang digunakan untuk
membantu aktivitas administrasi akademik di Universitas Islam Negeri
Sultan Aji Muhammad Idris (UINSI) Samarinda khususnya dalam kegiatan
Akademik dan kemahasiswaan, Penerimaan Mahasiswa Baru, Penjadwalan
dan

Kalender

Akademik,

Presensi

Mahasiswa, Kegiatan Maha’ad
wisuda

dan

Kuliah,

Al-Jamiah,

Transaksi

Pembayaran

Pengelolaan

administrasi

alumni, Pengelolaan Data Dosen dan Tenaga Kependidikan,

sampai dengan dukungan dalam pelaporan pada aplikasi EMIS (Education
Management Information
Pendidikan

System)

dan

PDDIKTI

(Pangkalan

Data

Tinggi). Sistem ini dibangun atas kebutuhan dan tuntutan

pengolahan informasi dan data perguruan tinggi secara terpusat dan
terintegrasi dalam sebuah basis data tunggal sehingga mempermudah
akses, pengelolaan, validasi serta mengurangi adanya duplikasi dan
inkonsistensi data.
Berdasarklan

level

akses

dan

kewenangan

pengguna

di

dalam

mengoperasikan aplikasi siakad versi 2.0, terdapat 3 jenis Pengguna yang
mencirikan tugas dan tanggung jawab serta kapasitas dan otoritas dari
pengguna tersebut pada aplikasi siakad yaitu :
1. Level Admin Akademik (terdiri atas admin akademik di Fakultas dan
admin akademik di rektorat)
2.

Level Portal Dosen

3.

Level Portal Mahasiswa
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1.2

Latar Belakang Pengembangan Siakad ver. 2.0

Sistem

Informasi

Akademik

(Siakad)

ver.

2.0

ini

merupakan

pengembangan kedua dari Sistem Informasi Akademik ver. 1.0 yang
merupakan pengadaan dan pengembangan sistem informasi akademik
sebelumnya dan telah diimplementasikan sejak tahun 2014. Meski sudah
terhitung cukup lama (6 tahun) sejak dioperasikan namun belum pernah
dilakukan perubahan dan pengembangan dari sistem ini. Seiringan
dengan

terjadinya

banyak

perubahan

baik

dari

aspek

organisasi,

kebijakan, maupun regulasi dari pemerintah, menyebabkan beberapa
proses dan alur sistem yang berjalan tidak lagi relevan dengan kebutuhan
dan

perkembangan

yang

ada.

Selain

itu

munculnya

banyak

permasalahan yang terjadi yang pada saat itu belum mampu terjawab
melalui Siakad menjadi persoalan tersendiri dalam pengelolaan dan
penyelenggaraan

kegiatan

administrasi

akademik

perguruan

tinggi

diantaranya :
a. Siakad lama bersifat modular; dimana belum adanya

interkoneksi

antar sub-sub sistem yang menyebabkan terjadinya inkonsistensi data
disana sini, seperti inkonsistensi data mahasiswa baik dari sisi jumlah
maupun status keaktifannya antar entitas terkait seperti di Program
Studi dan Fakultas, di Akademik, di Perencanaan, di Keuanan, di SPI,
maupun data di Mahad Al-Jami’ah.
b. Inefisiensi dalam proses input data; terjadinya double entry data ke
dalam sistem, misalnya saja pada saat penetapan data tagihan
pembayaran uang kuliah mahasiswa per semester. data yang sama
dinput beberapa kali ke sistem sesuai dengan fungsi dan
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peruntukannya. Dimana basis data mahasiswa pada saat itu belum
bisa dimanfaatkan untuk penetapan data tagihan pembayaran.
c. Kurang/tidak jelasnya Kepemilikan dan penanggung jawab data;
penanggung jawab atas data sesuai dengan tugas dan fungsi satun
kerja nya masing-masing belum terklasifikasi dengan jelas, hal ini
terjadi oleh karena pemilik data kurang terlibat secara aktif dalam
proses penetapan hingga memproduksi dan menyajikan data melalui
sistem di Siakad.
d. Lemahnya kontrol terhadap status kemahasiswaan hal ini disebabkan
belum tersedianya instrumen untuk monitoring dan kontrol ketaatan
dan

kedisiplinan

mahasiswa

dalam

pelaksanaan

administrasi

akademik sebagaimana yang telah ditetapkan dikelender akademik.
e. Penetapan cuti akademik yang masih manual menyebabkan sulitnya
kontrol terhadap data mahasiswa yang melakukan cuti akademik baik
pengajuan secara normal maupun yang sifatnya dicutikan oleh
lembaga.
f. Pemberlakukan

kurikulum KKNI sejak tahun 2014 yang belum

sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya dimana belum diimbangi
dengan penyediaan instrumen berupa Surat Keterangan Pendamping
Ijazah bagi alumni setelah angkatan tersebut.
Dengan berbagai latar belakaang tersebut maka dlakukan update siakad
dengan

melakukan

perubahan

alur

proses

secara

mendasar

dan

menambahkan beberapa fitur pada Sistem Informasi Akademik ver. 2.0 ini.
Terkait hal

tersebut dalam rangka

memudahkan

pengguna

maka

diterbitkanlah buku pedoman Siakad ver. 2.0 ini yang berfungsi sebagai
petunjuk teknis Penggunaan dan pengoperasian Sistem Informasi
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Akademik baik bagi Administrator Akademik/Fakultas/Pascasarjana, bagi
dosen, dan bagi mahasiswa.
Adapun yang akan memanfaatkan perubahan

dari

pengembangan

Sistem Informasi Akademik (Siakad) ver. 2.0 ini secara operasional dan
kebiasaan kerja adalah Admin Fakultas, Admin Akademik, Admin
Pascasarjana, sementara itu perubahan dan pengembangan ini tidak
berpengaruh secara langsund dalam pengoperasian di tingkat dosen dan
mahasiswa.
1.3

Ketentuan Sistem Siakad ver. 2.0

Sistem Informasi Akademik ver. 2.0 merupakan aplikasi berbasis web yang
merupakan pengembangan dari siakad versi 1.0. Siakad ver. 2.0 bisa
dijalankan melalui komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet
serta

aplikasi

penjelajah

internet

atau

internet

browser.

Spesifikasi

komputer yang disarankan untuk menjalankan aplikasi ini agar lebih
maksimal adalah :
- Prosesor Intel Pentium IV 2,8 GHz atau yang setara.
- Memory 1 GB.
- Koneksi internet.
- Terpasang aplikasi browser internet seperti Chrome(min. ver. 20),
Firefox(min. ver. 9), Opera(min. ver. 10), Internet Explorer(min. ver. 9),
Safari(min. ver. 5) dan dapat dijalankan dengan lancar.
- Meskipun disarankan mengakses siakad ver. 2.0 menggunakan PC
maupun laptop namun akses melalui smartphone/gadget masih
tetap bisa dilakukan dengan memanfaatkan browser yang telah
terpasang (meskipun dengan sedikit keterbatasan dalam hal lebar
layar smartphone).
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1.4

Apa Yang Baru dari Siakad versi 2.0

Pada Sistem Informasi Akademik ver. 2.0 ini dilengkapi dengan berbagai
fitur dan fungsi baru yang belum ada di Siakad sebelumnya seperti :
- Proses verifikasi dan validasi data mahasiswa per semester di masingmasing fakultas dan pascasarjana.
- Interkoneksi dan Pengintegrasian data siakad dengan pembayaran
biaya kuliah seperti ukt/bkt, pendaftaram mahasiswa baru jalur
mandiri, ppl/pkl, dan wisuda.
- Klasterisasi data untuk memudahkan kontrol status keaktifan data
mahasiswa.
- Pengintegrasian data siakad dengan proses aplikasi dan adminstrasi
akademik di Maha’d Al-Jami’ah.
- Klasterisasi data guna memudahkan monitoring dan Kontrol status
eligibilitas kelulusan mahasiswa dan penerbitan nomor ijazah nasional
(PIN).
- Supporting data dan meingintegrasikan dengan Proses Penerbitan dan
Pencetakan

Surat

Keterangan

Pendamping

Ijazah

(SKPI)

pada

SDM/pajabat,

kode

mahasiswa program sarjana (S1).
- Menyediakan

data

dukung

berupa

data

unit/bagian/departemet dalam rangka pengintegrasian

data

akan

aplikasi

dipergunakan

(https://spi.uinsi.ac.id),

oleh

aplikasi/sistem

lain

seperti

yang
SPI

aplikasi perencanaan dan realisasi anggaran

(https://sipekabaru.uinsi.ac.id),

dan

aplikasi Keuangan dan billing

pembayaran (https://ebill.uinsi.ac.id).
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- Mengintegrasikan dengan proses administrasi Mahad Al-Jami’ah mulai
pendaftaran maha’d, sistem penilaian, sampai dengan penerbitan dan
cetak tanda kelulusan maha’d.

1.5

Apa Manfaat Pengembangan Siakad versi 2.0

Adapun menfaat /hasil yang diperoleh dari pengembangan Siakad versi
2.0 ini adalah :
a. Dengan mengintegrasikan sistem menjadi satu kesatuan dalam basis
data

tunggal

sehingga

terjadi

konsistensi

dan

kesamaan

data

mahasiswa diantar entitas terkait yakni fakultas dan program studi,
akademik, perencanaan, keuangan, SPI dan mahad al-Jami’ah.
b. Setiap satuan fungsi diperguruan tinggi seperti akademik, prodi,
fakultas, perencanaan, keuangan dan mahad al-Jami’ah dapat
melakukan monitoring secara intensif terhadap jumlah dan status
keaktifan mahasiswa, termasuk yang sedang cuti maupun drop out
dengan mudah dan cepat.
c. Meringankan tugas dan mengurangi tingkat kesalahan di bagian
keuangan pada saat penetapan tagihan pembayaran per semester,
karena data tidak perlu diinput ulang, cukup memanfaatkan data
mahasiswa aktif setiap semester yang sudah diverifikasi oleh akademik
fakultas dan pascasarjana.
d. Memudahkan dan menyederhanakan kegiatan administrasi akademik
pada Mahad Al-Jami’ah, sehingga kontrol ketuntasan mahasiswa atas
kepesertaan program Mahad dapat dilakukan dengan mudah bahkan
sertifikat kelulusan program mahad otomatis tersedia melalui sistem.
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1.6

Penggunaan Admin Akademik Siakad versi 2.0

Setiap pengguna yang telah memiliki akun lama di Siakad yang
sebelumnya digunakan akan masih tetap berlaku dan bisa digunanakan
baik bagi pengguna Admin Akademik, Admin Fakultas, maupun admin
Pascasarjana

tanpa

ada

perubahan

apapun.

Adapun

akun/akses dapat dilakukan dengan mengajukan

surat

penambahan
permohonan

yang diketahui oleh dekan/wakil dekan 1 untuk akun fakultas meliputi akun
dtingkat ketua dan sekretaris program studi, ketua dan sekretaris jurusan,
kepala bagian umum di fakultas, dan kasubag akademik di fakultas,
sedangkan perminntaan akun baru ditingkat pascasarjana di ketahui oleh
direktur/sekretaris meliputi akun kasubag umum, ketua dan sekretaris
program studi, dan akademik pascasarjana.
Pengguna dapat melakukan Sign In Pertama kali ke Sistem Informasi
Akademik dengan mengakses laman https://siakad.uinsi.ac.id dan memilih
salah satu dari ketiga tombol tersedia “Portal Akademik”, “Portal Dosen”, dan
“Portal Mahasiswa”. Untuk Login admin dalam hal ini pilih menu “Portal
Akademik”.
Gambar 1 berikut

merupakan

tampilan

awal

dari

Sistem

Informai

Akademik versi 2.0, tmapak di beranda aplikasi ada bebera fitur baru yang
memudahkan

pengguna

memanfaatkan

aplikasi

lain

seperti

Sistem

Informasi Uang Kuliah Tunggal (UKT), Sistem Informasi Beasisw, Sistem
Informasi Peskam, Sistem Informasi Kuliah Kerja Mandiri, Sistem Informasi
Kelulusan dan Sistem Informasi Alumni.
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Bab 2. Fitur Siakad
2.1

Interface Siakad versi 2.0
Interface pada Siakad versi 2.0 berfungsi untuk menjembatani

antara pengguna aplikasi dengan sistem, adapaun teknologi yang
digunakan adalah platform web yang dapat dilihat sebagaimana gambar
1. Berikut :

Gambar 1. Halaman depan Sistem Informasi Akademik
Dari halaman depan Siakad versi 2.0 tersebut tersaji berbagai menu
pilihan sebagai jalan pintas pintu masuk ke aplikasi lain yang memberikan
kemudahan

akses

bagi

pengguna

khususnya

mahasiswa

untuk

menjalankan aplikasi lain yang terkait dengan aktifitas akademik dan
kemahasiswaan diantaranya akses ke sistem

informasi

biaya

administrasi

kuliah

mahasiswa,

sistem

informasi

pembayaran
pesantren

kampus/pesantren mahasiswa, sistem informasi kuliah kerja mandiri,
sistem informasi kelulusan dan sistem informasi alumni. Melalui jalan
pintas yang disertakan dalam Siakad maka pengguna tidak perlu repotrepot harus menghafal url dan alamat yang diperlukan dengan cukup
memilih

pada

halaman

depan

saja.

Sedangkan

dibagin

bawah

sebagaimana yang telah dijelaskan di atas ada tiga buah tombol yang
tersedia yang berfungsi sebagai pintu masuk dalam mengakses Siakad.
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Adapaun tiga buah menu/tombol tersebut masing-masing memikiki
fungsi yang beragam sesuai dengan fungsi dan otorital dari penggunanya
apakah pengguna Akademik, Dosen, maupun pengguna Mahasiswa.
Fokus

pembahasan

pada

pedoman

kali

ini

sebagaiana

update/perubahan yang dilakukan terhadap Siakad yakni seputar Admin
Akademik (tombol “Portal Akademik”). Setelah admin akademik di satuan
tugas dan fungsinya memilih tombol “Portal Akademik” selanjutnya
aplikasi akan mengajak pengguna pada menu baru yakni “Masuk dengan
Akun SIA” atau “Masuk dengan Akun Portal”, tangkapan layarnya tampak
pada gambar 2 berikut :
Portal Administrasi Akademik

Gambar 2. Halaman Portal Administrasi Akademik

Petugas administrasi akademik masing-masing fakultas/Program
Studi dapat mengakses Sistem dengan menggunakan akun yang sudah
di berikan, sesuai dengan tingkatan akses sesuai job desk nya masingmasing.
Admin Fakultas adalah admin yang bertugas untuk mengelola
sistem informasi akademik yang mencakup scope di masing-masing
fakultas termasuk dalam hal ini adalah program pascasarjana.
Untuk

memasuki

aplikasi

SIAKAD

SIA,

Admin

terlebih

dahulu

memasukan username, password yang sudah di tentukan dan mengisi
capcha.
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Gambar 3. Login menggunakan akun portal SIA

2.2

Beranda Siakad versi 2.0

Gambar 4. Beranda Akun Portal SIA
Setelah Login operator dengan menggunakan akun admin SIA fakultas berhasil,
maka akan masuk ke halaman beranda dengan tampilan pada gambar 4. Pada
halaman beranda berisi informasi tentang jumlah mahasiswa aktif per semester,
melalui laman beranda juga dapat dimonitor jumlah mahasasiswa yang telh
memprogramkan rencana studi per semester serta selisih dengan seluruah
jumlah mahasiswa aktif yang ada. Selain info jumlah mahasiswa aktif pada
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halaman utma juga terdapt berbagai menu administrasi akademik yang
mempermudah dan sanat membantu pelaksanaan administrasi akademik di
fakultas sebagaimana tabel 1 berikut :
Tabel 1. Daftar menu dan fitur Sistem Informasi Akademik
No. Menu/Fitur

Fungsi

Pengguna

1.

Sebagai media untuk

Admin

mengimimkan informasi

fakultas/Pascasarjana

Pengumuman/Saku

dan pengumumam
kepada
mahasiswa/dosen
2

Kurikulum & Mata

Digunakan untuk

Admin

Kuliah

melakukan manajemen

fakultas/Pascasarjana

(menambahkan/update
kurikulum) per fakultas
3

Manajemen Ruang

Digunakan untuk

Admin

melakukan manajemen

fakultas/Pascasarjana

gedung, kelas dan daya
tampung perkuliahan
tiap semester
4

Jadwal

Digunakan untuk

Admin

melakukan manajemen

fakultas/Pascasarjana

jadwal kelas, jadwal
kuliah, jadwal dosen
serta jurnal perkuliahan
dosen per semester
5

Dosen

Digunakan untuk

Admin

melakukan manajemen

fakultas/Pascasarjana

dan monitoring data
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dosen dan riwayat
bimbingan akademik
6

Verval Data

Digunakan untuk

Admin

melakukan verifikasi

fakultas/Pascasarjana

dan validasi terhadap
status keaktifan bagi
calon dan data
mahasiswa
7

Kemahasiswaan

Digunakan untuk

Admin

melakukan pengelolaan

fakultas/Pascasarjana

data ajuan ukt calon
dan mahasiswa,
monitoring daftar
mahasiswa per fakultas,
kurikulum mahasiswa,
moniroting bimbingan
akademik, monitoring
dan persetujuan cuti
akademik mahasiswa,
montitoring data
mahasiswa DO, dan
monitoring kelulusaan
mahasiswa
8

Mahasiswa Pindahan

Menu ini digunakan

Admin

untuk melakukan

fakultas/Pascasarjana

manajemen data
kepindahan/mutasi
mahasiswa
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9

Rencana Studi

Menu ini digunakan

Admin

untuk mengelola dan

fakultas/Pascasarjana

monitoring Rencana
studi mahasiswa
beserta status nya
disetiap semester
10

Nilai

Digunakan untuk

Admin

mengeola nila per kelas

fakultas/Pascasarjana

dari seluruh matakuliah
yang diambil
mahasiswa per
semester
11

Status Kuisioner

Digunakan untuk

Admin

melakukan manajemen

fakultas/Pascasarjana

dan kontrol status
kuisioner mahasiswa
12

Hasil Studi

Digunakan untuk

Admin

mengelola dan

fakultas/Pascasarjana

monitoring hasil studi
per prodi per angkatan
13

Tugas Akhir

Menu ini digunakan

Admin

untuk mengelola data

fakultas/Pascasarjana

tugas akhir mahasiswa
meliputi data
munaqsah dan data
yudisium mahasiswa
per prodi per angkatan
14

Transkrip nilai

Digunakan untuk
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mengelola data

fakultas/Pascasarjana

transkrip nilai
mahasiswa, baik
transkrip sementara
maupun transkrip final
per program studi
15

Wisuda

Menu ini digunakan

Admin

untuk melakukan

fakultas/Pascasarjana

manajemen data
wisuda per tiap sesi
wisuda dan kontrol
terhadap validitas
biodata peserta
16

User Portal

Digunakan untuk

Admin

mengelola akun dosen

fakultas/Pascasarjana

dan akun mahasiswa
termasuk fitur reset
password di dalamnya
17

Verifikasi KRS/KHS

Menu ini dugunakan

Admin

untuk melakukan

fakultas/Pascasarjana

validasi keabsahan
dokumen akademik
yang di terbitkan
/dimiliki oleh
mahasiswa
18

Ganti Password

Menu ini digunakan

Admin

untuk melakukan

fakultas/Pascasarjana

pergantian password
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admin siakad di fakultas
19

Logout

Mengakhiri sesi

Admin

pengoperasian siakad

fakultas/Pascasarjana
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Bab.3 Pengoperasian Sistem
Pengguna aplikasi pertama kali disuguhkan dengan sebuah menu
pengumuman yang merupakan fitur yang berguna sebagai media bagi
fakultas

dalam

menyampaikan

informasi

kepada

mahasiswa/dosen.

Pengumuman yang sudah di buat, akan tampil ke laman pengguna maupun
ke saku mahasiswa dan saku dosen.
3.1

Menambah Data Pengumuman
Untuk

menambah

data

pengumuman,

langkah-langkahnya

adalah

sebagai berikut:
1.

Klik

2.

Pada tabel tambah pengumuman, isilah Judul dan isi dari
pengumuman

Gambar 5. Menambah Pengumuman
3.

Pada publikasi, pilihlah fakultas, target untuk siapa pengumuman di
tujukan dan masa berlaku pengumuman. Ketika dipilih semua maka
pengumuman tersebut akan terkirim ke semua pengguna (dosen dan
mahasiswa.

Gambar 6.Menentukan Target dan masa berlaku pengumuman
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4.
3.2

Klik

Untuk menyimpan pengumuman yang sudah terisi

Filter Data Pengumuman

Gambar 7. Filter data pengumuman

1.

Pilihlah Fakultas / Pasca Sarjana yang sesuai dengan homebase
masing - masing operator

2.

Pada filter tahun publikasi, pilih tahun yang di inginkan

3.

Klik

3.3

atau

untuk mengatur ulang tampilan filter

Menampilkan Detail/Edit/Hapus Pengumuman
Untuk

menampilkan

detail/edit/Hapus

pengumuman

langkah-

langkahnya adalah sebagai berikut
1.

Pada tabel pengumuman, pada kolom aksi, pilihlah

Untuk

menampilkan detail
2.

klik Untuk merubah/mengedit pengumuman

3.

klik

Untuk menghapus pengumuman.

Gambar 8. Daftar pengumuman

Pengumuman sebaiknya menggunakan kaidah penulisan yang baik,
dengan menggunakan bahasa yang mudah di pahami oleh umum dan
informasi yang di sampaikan dalam pengumuman harus benar, jelas dan
sesuai tujuan dari pengumuman tersebut. Pengumuman yang sudah out of
date dapat di kelola demikian rupa dengan cara menghapusnya agar tidak
membebani kapasitas storage server.
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3.4

KURIKULUM

Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang
diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi
rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam
satu periode jenjang pendidikan.
3.4.1

Data Kurikulum

3.4.2

Melihat Daftar Kurikulum
Untuk menampilkan data kurikulum per program studi pada SIAKAD,
langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1.

Pilihlah program studi sesuai homebase operator

2.

Klik

3.

Tampil Data kurikulum seperti gambar di bawah ini

Gambar 9. Daftar Kurikulum
3.4.3

Membuat kurikulum baru
Setelah data kurikulum per program studi tampil, operator di
masing-masing

fakultas

termasuk

di

pascasarjan

dapat

menambahkan data kurikulum dengan langkah-langkah sebagai
berikut :
1.

Klik

2.

Mengisi Nama Kurikulum, Tahun Kurikulum, Tanggal berlaku,
masa studi ideal, masa studi maksimal (seperti contoh gambar
di bawah ini)
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Gambar 10. Menambahkan Kurikulum

3.

Klik

untuk menyimpan Kurikulum yang sudah selesai

di input.

3.4.4

Mengubah Kurikulum
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk mengubah data kurikulum

3.4.5

1.

Pada menu Kurikulum

2.

Pilih jenis program studi dan klik

3.

Pilih

4.

Klik

pada kolom aksi di tabel daftar kurikulum

Menghapus Kurikulum
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghapus kurikulum :
1.
2.

Pada menu Kurikulum
Pilih jenis program studi dan klik

3.

Pilih

4.

Klik Hapus

pada kolom aksi di tabel daftar kurikulum
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3.5

Mata Kuliah
Menu ini digunakan untuk mengatur data mata kuliah

Gambar 11. Mata Kuliah
3.5.1

Menambahkan mata kuliah baru pada kurikulum
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menambahkan mata
kuliah baru pada kurikulum :
1.

Klik

pada daftar kurikulum

2.

Klik

3.

Mengisi data-data mata kuliah seperti yang ada di gambar di
bawah ini
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Gambar 12. Melengkapi data mata kuliah
3.5.2

Mengisi prasyarat Matakuliah

Gambar 13. data prasyarat yang harus di isi
Klik
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3.5.3

Melihat Daftar Mata Kuliah
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk melihat daftar mata kuliah
per semester :

3.6

1.

Pada menu Kurikulum

2.

Pilih jenis program studi dan klik

3.

Pilih

pada kolom aksi di tabel daftar kurikulum

Mata Kuliah Prasyarat
Menu ini digunakan untuk mengatur data matakuliah yang mempunyai
prasyarat. Mata kuliah prasyarat tersebut berpengaruh boleh dan
tidaknya pada mata kuliah yang lain yang akan diambil oleh mahasiswa.

Gambar 14. Mata kuliah prasyarat
3.6.1

Menambah mata kuliah Prasyarat
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk Menambah mata kuliah
Prasyarat

3.7

1.

Pilih Prasyarat pada kolom aksi

2.

Centang

3.

Tekan tombol simpan

pada form tambah/ubah mata kuliah prasyarat

Manajemen Ruang

3.7.1

Manajemen Gedung
Untuk melihat Daftar gedung yang tersedia langkah-langkahnya adalah
sebagai berikut :
1.

Pada menu manajemen Ruang Klik Manajemen gedung

2.

Akan tampil Tabel daftar gedung seperti yang ada pada gambar di
bawah ini.
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Gambar 15. Tabel daftar gedung
3.7.2

Manajemen Ruang
Untuk melihat daftar ruang yang tersedia langkah-langkahnya adalah
sebagai berikut :
1.

Pada menu manajemen Ruang pilihlah Manajemen ruang

2.

Pilih daftar gedung klik

untuk melihat daftar ruang.

Gambar 16. Tabel daftar ruang
3.7.3

Menampilkan informasi/Detail Ruang
Untuk Menampilkan informasi/Detail Ruang langkah-langkahnya
adalah sebagai berikut :
1.

Pada menu manajemen Ruang pilihlah Manajemen ruang

2.

Pilih daftar gedung klik

3.

Klik

Pada kolom penggunaaan
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Gambar 17. informasi/detail ruang
3.8

Daya Tampung
Melihat Daya Tampung, langkah-langkahnya adalah
1.

Pada menu manajemen Ruang Pilihlah Daya Tampung

2.

Pilih program studi klik

Gambar 18. Daya Tampung
3.9

Jadwal

Pada menu jadwal kelas, operator fakultas dapat mengelola data-data yang
berhubungan dengan jadwal kuliah.
3.9.1

Jadwal Kelas

3.9.2

Menampilkan Kelas
1.

Pada menu Jadwal pilih kelas,
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2.

pilihlah program studi dan semester, lalu klik

Gambar 19. Daftar mata kuliah
3.9.3

Menambahkan kelas pada jadwal
Berikut langkah-langkah untuk Menambahkan Mata Kuliah pada
jadwal
1.

Pada menu Jadwal pilih kelas, pilihlah program studi dan

2.

semester, lalu klik
Klik

3.

Mengisi Data Kelas

Gambar 20. Data Kelas
4.

Mengisi Bobot Nilai
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Gambar 21. Bobot Nilai

5.

Menentukan dosen

Gambar 22. Dosen Kelas
6.

Klik tombol

untuk menyimpan data yang sudah terinput.
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3.9.4

Menambahkan mata kuliah massal
1.

Klik

untuk menambah mata kuliah secara massal.

2.

Checklist pada tabel kolom Pilih, Mata kuliah yang sudah
tersedia

3.

Klik tombol

untuk menyimpan

Gambar 23. Mata Kuliah
3.9.5

Melihat daftar kelas ditawarkan
Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat daftar kelas yang di
tawarkan
1.

Pilih menu jadwal, klik Kelas

2.

Pada halaman daftar kelas prodi, pilih program studi dan tekan
tombol tampilkan

3.

Selanjutnya akan tampil halaman daftar kelas prodi

4.

Tekan tombol detail untu melihat indormasi detail dari kelas
mata kuliah yang ditawarkan

3.9.6

Mengubah Kelas
Berikut adalah langkah-langkah untuk mengubah kelas
1.

Pilih menu jadwal, klik Kelas

2.

Pada halaman daftar kelas prodi, pilih program studi dan tekan
tombol tampilkan
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3.

Pada halaman daftar kelas prodi yang di dalamnya terdapat
tabel daftar kelas, tekan tombol Ubah yang terdapat pada
kolom aksi

4.
3.9.7

Ubah data pada form Ubah kelas dan tekan tombol Ubah

Menghapus Kelas
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menghapus kelas:
1.

Pilih menu jadwal, klik kelas

2.

pada halaman daftar kelas prodi, pilih program studi dan tekan
tombol tampilkan

3.

pada halaman daftar kelas prodi yang di dalamnya terdapat
tabel daftar kelas, tekan tombol hapus yang terdapat pada
kolom aksi

4.
3.9.8

tekan tombol Ya pada halaman konfirmasi Hapus Kelas

Menambahkan Kosma
Berikut ini adalah langkah-langkah untuk menambahkan kosma :
1.

Pilih menu jadwal, klik kelas

2.

pada halaman daftar kelas prodi, pilih program studi dan tekan
tombol tampilkan

3.

pada halaman daftar kelas prodi yang di dalamnya terdapat
tabel daftar kelas, tekan tombol

yang terdapat pada

kolom aksi
4.

tekan tombol

pada halaman konfirmasi Hapus Kelas

Gambar 24. Menambahkan Kosma
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3.10
3.10.1

Jadwal Kelas
Melihat Jadwal Kelas
Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat daftar kelas yang
di tawarkan
1.

Pilih menu jadwal, klik Jadwal Kelas

2.

Pada halaman daftar kelas prodi, pilih program studi dan
urutkan berdasarkan (Nama mata kuliah,Semester,Ruang, Hari)
Klik

3.
3.10.2

Selanjutnya akan tampil halaman jadwal Kelas

Mengubah Kelas
Berikut adalah langkah-langkah untuk mengubah kelas
1.

Pilih menu jadwal, klik Jadwal Kelas

2.

Pada halaman daftar kelas prodi, pilih program studi dan
urutkan berdasarkan (Nama mata kuliah,Semester,Ruang, Hari)
Klik

3.11
3.11.1

3.

Selanjutnya akan tampil halaman jadwal Kelas

4.

Tekan tombol

untuk mengubah jadwal kelas

Jadwal Dosen
Melihat jadwal dosen
Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat daftar kelas yang di
tawarkan
1.

Pilih menu jadwal, klik Jadwal Dosen

2.

Pada halaman Jadwal Dosen, pilih Nama dosen,Semester dan
program studi Klik

3.12
3.12.1

3.

Selanjutnya akan tampil halaman jadwal dosen

4.

Untuk mencetak jadwal dosen klik

Jurnal dosen
Melihat Jurnal Dosen
Berikut adalah langkah-langkah untuk melihat daftar kelas yang di
tawarkan
1.

Pilih menu jadwal, klik Jurnal Dosen

Pedoman Admin – Sistem Informasi Akademik

29

2.

Pada halaman Jadwal Dosen, pilih Nama dosen dan Semester
Klik

3.

Selanjutnya akan tampil halaman jurnal dosen

Gambar 25. Jurnal Dosen
Jurnal dosen pada menu ini adalah ringkasan bahan ajar yang
di ajarkan dosen kepada mahasiswa. Materi bahan ajar merupakan
salah satu unsur yang harus di penuhi dalam pembelajaran. Melalui
menu ini di harapkan, bahan ajar dapat tersusun secara sistematis
sehingga, menjadi sebuah produk ajar yang berkualitas.
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Bab 4. Administrasi Pengguna
4.1

Menu Dosen

4.1.1

Menampilkan Data Dosen
Menampilkan Data Dosen, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:
1. Pada menu dosen, pilih data dosen
2. Filter program studi
3. Klik

lalu klik

untuk melihat detail

4.1.2

Bimbingan Akademik

4.1.3

Menampilkan Data Bimbingan Akademik
Untuk menampilkan data bimbingan akademik langkah-langkahnya
adalah sebagai berikut:
1.

Pada menu dosen, pilih Bimbingan Akademik

2.

Filter program studi

3.

Klik

Gambar 26. Data Bimbingan Dosen
Untuk membantu kelancaran belajar mahasiswa, fakultas menetapkan dosen
pembimbing mahasiswa dalam kegiatan akademik selama menempuh
pendidikan. Dari menu data bimbingan akademik ini operator dapat
mengawasi dan memantau dosen-dosen yang bertanggung jawab dalam
membimbing mahasiswanya selama berkuliah di UINSI Samarinda.
Pada dasarnya tiap tenaga pengajar dapat menjadi dosen pembimbing yang
membimbing mahasiswa untuk keseluruhan program yang ditempuh. Dosen
wali wajib tetap berhubungan dengan mahasiswa secara periodik untuk
memantau perkembangan studinya.
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4.2

Menu Verval Data
Verval mahasiswa adalah salah satu menu untuk memvalidasi data-data

mahasiswa sebelum di lakukannya proses pembayaran SPP oleh mahasiswa di
awal semester. Di sini operator, dapat menentukan mahasiswa mana yang
memenuhi syarat untuk melanjutkan pembayaran, cuti, DO, berhenti kuliah, dll.
4.2.1

VERVAL DATA CALON MAHASISWA
Pada menu verval data

Verval Calon Mahasiswa

program studi, dan Jalur masuk

Pilih

(SPAN, UMPTKIN, UMAN) lalu klik

tampilkan
Tahapan verval Calon mahasiswa, langkah-langkahnya adalah sebagai
berikut :
4.2.2

Verval Data Calon Mahasiswa
1.

Pada tahap ini, operator melakukan centang
pada daftar
mahasiswa setelah itu Mendownload Draft SK hasil verval untuk di isi
dan di sesuaikan dengan data-data dari fakultas.

2.

Upload SK (format PDF dan max 5 MB) dengan menekan tombol
Choose File, kemudian Tekan tombol upload.

Gambar 27. Upload Draft SK
3.

Hasil verval dapat di lihat pada halaman sama, pada bagian Sudah
verval:

Gambar 28. Daftar mahasiswa yang sudah di verval
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4.3

VERVAL DATA MAHASISWA.

4.3.1

Menampilkan data mahasiswa yang akan di verval

4.3.2

1.

Pada menu verval data lalu pilih Verval Calon Mahasiswa

2.

Pilih program studi dan angkatan lalu klik

Verval Mahasiswa
Langkah-langkah verval Calon mahasiswa,adalah sebagai berikut :
1.

Pada tahap ini, operator melakukan centang
mahasiswa setelah itu tekan

2.

pada daftar

untuk memverifikasi mahasiswa.

Mendownload Draft SK hasil verval untuk di isi oleh operator fakultas
untuk kemudian di sesuaikan dengan data mahasiswa-mahasiswa
yang ingin di verval.

3.

Upload SK (format PDF dan max 5 MB) dengan menekan tombol
Choose File, kemudian Tekan tombol upload.

Gambar 29.Upload SK Verval

4.4

MENU KEMAHASISWAAAN

4.4.1

Daftar Mahasiswa

4.4.1.1

Daftar Mahasiswa Aktif, Cuti, dan Cuti Tanpa Keterangan
Untuk melihat daftar mahasiswa yang aktif, cuti resmi maupun cuti tanpa
keterangan dapat menggunakan menu daftar mahasiswa pada menu
Kemahasiswaan.
Langkah-langkah untuk mengakses daftar mahasiswa Aktif dan Mahasiswa
Cuti adalah sebagai berikut:
1.

Pada menu kemahasiswaan, Pilih Daftar mahasiswa

2.

Pilih Program studi, Semester, angkatan dan status mahasiswa, jika ingin
melihat daftar mahasiswa cuti maka pilihlah status mahasiswa cuti
pada status mahasiswa.

3.

Klik
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Gambar 30. Daftar Mahasiswa Aktif
4.4.1.2

Menampilkan detail data mahasiswa (Riwayat bayar,riwayat studi dan
Biodata

mahasiswa)

Setelah daftar mahasiswa sudah tampil, untuk menampilkan detail data
mahasiswa berupa riwayat bayar dan riwayat studi, langkah-langkahnya
sebagai berikut :
1. Klik

pada kolom aksi pada data mahasiswa yang sudah tampil, akan

tampil data sebagai berikut
2. Akan tampil Riwayat Bayar & Riwayat Studi Seperti pada gambar 33 &34
3. Untuk menampilkan detail mahasiswa, klik

Gambar 31. Riwayat Bayar

Gambar 32. Riwayat Studi
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4.4.1.3

Merubah data mahasiswa
Perubahan data mahasiswa dimungkinkan dilakukan melalui siakad dengan
tetap

merujuk

pada

dokumen/bukti

akademik

dari

mahasiswa

yang

bersangkutan.
1.

Pada menu kemahasiswaan, pilih daftar mahasiswa

2.

Pilihlah

3.

Operator akademik dapat merubah data-data mahasiswa pada kolom
berwarna putih, untuk kolom berwarna abu-abu, data tidak dapat di
rubah kecuali dengan pengajuan PDDIKTI. Seperti pada contoh gambar
di bawah ini.

Gambar 33. Biodata Mahasiswa

4.4.1.4

Mencetak Surat Aktif Kuliah
1.

Pada menu kemahasiswaan, pilih daftar mahasiswa

2.

Klik

3.

Klik

maka akan tampil gambar seperti di bawah ini
untuk mendownload dan

atau ctrl + P untuk mencetak surat

aktif kuliah
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Gambar 34. Surat Aktif Kuliah
4.5

Kurikulum

4.5.1

Setting data kurikulum per mahasiswa
1.

Pada menu kemahasiswaan, pilih Kurikulum Mahasiswa

2.

Pilihlah program studi, dan tahun angkatan (disarankan untuk memilih
pertahun)

3.

klik

4.

Centang pada kolom aksi, mahasiswa yang ingin di setting
kurikulumnya

5.

Pada kolom kurikulum, pilih kurikulum yang sesuai

6.

Klik

Pedoman Admin – Sistem Informasi Akademik

36

Gambar 35. Setting Kurikulum
4.5.2

Setting data kurikulum mahasiswa massal
1.

Pada menu kemahasiswaan, pilih Kurikulum Mahasiswa

2.

Pilihlah program studi, dan tahun angkatan (disarankan untuk memilih
pertahun)

4.6

3.

klik

4.

Setelah tampil, pilih kurikulum yang sesuai dengan mahasiswa

5.

Centang

pada mahasiswa, kemudian klik

Bimbingan akademik
Untuk menampilkan bimbingan akademik, langkah-langkahnya adalah

sebagai berikut :
1.

Pada menu Kemahasiswaan, pilih Bimbingan Akademik

2.

Pilih Program studi dan tahun angkatan yang hendak di lihat

3.

Klik

Gambar 36. Data Bimbingan Akademik
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4.6.1

Menambahkan Dosen Bimbingan Akademik
Menambahkan Dosen Bimbingan Akademikdapat di lakukan dengan
langkah-langkah sebagai berikut:
1.

Pada data bimbingan yang di tampilkan,Klik pada tombol

2.

Pilihlah Dosen Pembimbing yang telah di tentukan

Gambar 39. Menambahkan data dosen

Gambar 37. Memilih dosen
3.

centang

pada Kolom aksi pada daftar mahasiswa yang telah

di tetapkan sebagai mahasiswa di bawah bimbingan dosen
tersebut
4.
4.6.2

Klik Tombol

untuk menyimpan.

Merubah Dosen Bimbingan Akademik
1.

Klik pada tombol

pada daftar Bimbingan akademik yang

sudah tampil

4.7

2.

Pilih dosen pembimbing yang ingin dirubah

3.

Klik tombol

untuk menyimpan data

Pengajuan Cuti
Setiap mahasiswa dapat mengambil cuti akademik dengan syarat dan
ketentuan yang telah diatur di dalam pedoman akademik. Mahasiswa
yang mengajukan cuti wajib mengisi form secara online melalui portal
mahasiswa yang dilakukan untuk cuti di semester yang akan datang. Cuti
dapat dilakukan maksimum untuk dua semester berturut-turut, dan wajib
aktif kembali di semester ke tiga untuk menghindari terjadinya drop out
(DO).
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Menampilkan data pengajuan cuti dapat di lakukan dengan langkahlangkah sebagai berikut:
1.

Pada menu Kemahasiswaan, Pilih Pengajuan Cuti

2.

Pilih Program Studi dan Semester Pengajuan

3.

Klik

untuk menampilkan data pengajuan cuti.

Gambar 38. Cuti

4.8

Data mahasiswa drop out/keluar

4.8.1

Menampilan data mahasiswa drop out/keluar
Untuk menampilkan data mahasiswa drop out/keluar, langkahnya sebagai

berikut :
1.

Pada menu Kemahasiswaan, Pilih Daftar Mahasiswa DO/Keluar

2.

Pilih Program Studi dan Semester

3.

Klik tombol

untuk menampilkan data mahasiswa drop

out/keluar.
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Gambar 39.Daftar Mahasiswa Drop Out
4.8.2

Merubah Data Mahasiswa Drop Out/Keluar
Untuk merubah data mahasiswa drop out/keluar, langkah-langkahnya
adalah sebagai berikut :
1.

Pilih

pada kolom aksi, di daftar mahasiswa drop out/Keluar

2.
3.

Masukan No SK, tanggal SK, dan penyebab mahasiswa tersebut Drop Out
Klik

Gambar 40. Merubah status mahasiswa
4.9

Daftar Lulusan
Menu ini untuk melihat daftar mahasiswa yang sudah menyelesaikan
pendidikannya. Untuk melihat daftar lulusan langkah-langkahnya adalah
sebagai berikut :
1. Pada menu Kemahasiswaan, pilih Daftar lulusan
2. Pilih program studi, dan semester lulus
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3.

Klik

Gambar 41.Daftar Mahasiswa Lulusan

4.10

Menu Mahasiswa Pindahan
Nilai konversi mahasiswa pindahan merupakan nilai mahasiswa pindahan
yang di terima dengan pengakuan hasil belajar sebelumnya sesuai dengan
ketentuan yang berlaku di Perguruan tinggi penerima atau antar prodi.

4.10.1

Menampilkan data mahasiswa pindahan
Pada menu mahasiswa pindahan pilih nilai konversi
1.

Pilih program studi, dan tahun angkatan mahasiswa yang ingin di
konversikan nilainya

2.

Klik tombol

untuk menampilkan daftar nama mahasiswa

yang akan di konversi nilainya.

Gambar 42.Daftar mahasiswa konversi
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Gambar 43. Detail Mahasiswa Konversi

4.10.2

Menambahkan Nilai Konversi
Untuk menambahkan nilai konversi. Langkah-langkah yang dilakukan
adalah sebagai berikut:
1.

Pada data mahasiswa yang sudah tampil di daftar mahasiswa
konversi, klik tombol

2.

Klik tombol

3.

Isi Kode matakuliah Asal, Nama mata kuliah asal, SKS matakuliah asal,
Nilai huruf asal, Namamatakuliah diakui, dan nama angka di akui

Gambar 44. Menambahkan Nilai konversi
4. Klik
4.10.3

Menghapus Nilai Konversi
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Untuk menghapus nilai konversi. Langkah-langkah yang dilakukan adalah
sebagai berikut:
1.

Pada data mahasiswa yang sudah tampil di daftar mahasiswa
konversi, klik tombol

4.10.4

2.

Klik tombol

pada kolom aksi

3.

Lalu tekan YA

Mencetak & mendownload Daftar Nilai Konversi
1.

Pada daftar Data mahasiswa pindahan yang sudah tampil, Klik
pada kolom aksi

2.

Di kanan pojok atas, Klik

untuk mendownload dan klik

untuk

mencetak Daftar nilai konversi.
4.11

Rencana Studi
Renvana studi merupakan suatu rangkaian seluruh mata kuliah yang akan
diikuti/diambil mahasiswa selama 1 (satu) semester, merupakan rencana
yang terprogram yang diambil berdasarkan kurikulum.

4.11.1

Menampilkan Data KRS berdasarkan Periode Semester terpilih
Untuk menampilkan data KRS, langkah-langkah yang di lakukan
adalah sebagai berikut:
1.

Pada menu Rencana Studi

2.

Pilih program studi, semester dan angkatan yang ingin di
tampilkan

3.

Klik

untuk menampilkan daftar rencana studi mahasiswa

Gambar 45.Daftar KRS Mahasiswa
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Gambar di atas merupakan daftar KRS mahasiswa yang menampilkan
jumlah SKS yang telah di ambil mahasiswa, dan status persetujuan KRS.
Jika belum di setujui maka status KRS nya adalah Belum di verifikasi.
4.11.2

Menampilkan Detail KRS
Untuk menampilkan data KRS, langkah-langkah yang di lakukan adalah
sebagai berikut:
1.

Pilih menu rencana studi

2.

Pilih program studi, dan semester yang ingin di tampilkan

3.

Klik

4.

Pada kolom aksi Klik tombol

untuk menampilkan daftar rencana studi mahasiswa

Gambar 46. Detail Data Rencana Studi
4.11.3

Mencetak & mendownload KRS Mahasiswa

Untuk mencetak dan mendownload data KRS, langkah-langkah yang di
lakukan adalah sebagai berikut:
1.

Pada daftar Data KRS mahasiswa yang sudah tampil, Klik

pada

kolom aksi
2.

Di kanan pojok atas, Klik

untuk mendownload dan klik

untuk

mencetak Daftar nilai konversi.
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Gambar 47. KRS Mahasiswa
ALUR PEMBATALAN KRS

Gambar 48. Alur pembatalan KRS
4.12

NILAI

Merupakan fitur yang berguna untuk melihat daftar nilai yang sudah terinput
4.12.1

Daftar nilai
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Untuk menampilkan data KRS, langkah-langkah yang di lakukan adalah
sebagai berikut:
1.

Pada menu Nilai, Pilih Nilai Perkelas

2.

Pilih Program Studi dan Semester yang ingin di tampilkan

Gambar 49.Daftar Nilai Mahasiswa
4.12.2

Menampilkan Detail Nilai
Untuk menampilkan detai nilai permahasiswa, langkah yang di lakukan
adalah sebagai berkut :
1.

Pada menu Nilai, Pilih Nilai Perkelas

2.

Pilih Program Studi dan Semester yang ingin di tampilkan

3.

Klik

pada tombol aksi, maka akan tampil detail nilai seperti gambar

di bawah ini

Gambar 50. Detail Nilai mahasiswa
4.12.3

Status Kuisioner
Setiap periode tertentu, mahasiswa di wajibkan untuk mengisi kuisioner

dengan tujuan untuk mengukur mutu

dari

pembelajaran

yang di

ajarkan.

Kegiatan wajib ini di lakukan oleh mahasiswa.
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4.12.3.1

Menampilkan status kuisioner

Untuk menampilkan status kuisioner mahasiswa persemerster, langkahnya
adalah sebagai berikut:
1.
2.

Pilih Status kuisioner pada menu
Pilih Program Studi dan Semester yang ingin di tampilkan

3.

Mahasiswa yang telah melakukan pengisian maka Status yang tampil
adalah

sedangkan mahasiswa yang belum melakukan

pengisian kuisioner maka status mahasiswa tersebut adalah
Mahasiswa

yang

belum

melakukan

pengisian

kuisioner

.
secara

keseluruhan atau tidak mengisi seluruh kuisioner maka status yang tampil
adalah

.

Gambar 51. Daftar status kuisioner mahasiswa
4.12.3.2
Pilih

Untuk Menampilkan detail kuisioner
Pada daftar mahasiswa yang sudah melakukan pengisian kuisioner,

Berikut adalah tampilan detail daftar mata kuliah pada salah satu mahasiswa
yang belum melakukan pengisian kuisioner secara keseluruhan.

Gambar 52. Detail Kuisioner mahasiswa
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4.13

Hasil Studi
Merupakan menu dari Siakad yang berisi kumpulan perolehan nilai mata
kuliah per semester. Operator dapat memanfaatkan menu ini untuk melihat,
mengelola data nilai hasil studi.

4.13.1

Menampilkan Daftar hasil studi mahasiswa
Untuk menampilkan daftar hasil studi mahasiswa, langkahnya adalah
sebagai berikut:
1. Pilih menu Hasil Studi,
2.

Pilih Program Studi, Semester dan angkatan yang ingin di tampilkan

3.

Klik

, maka akan tampil daftar mahasiswa lengkap dengan SKS

Semester dan IP Semester

Gambar 53. Daftar hasil studi mahasiswa

4.13.2

Melihat detail Hasil Studi
Untuk menampilkan detail hasil studi mahasiswa, langkahnya adalah
sebagai berikut:
1. Pada daftar hasil studi mahasiswa, pilih
pada tombol aksi
2. Maka akan tampil daftar nilai hasil studi, seperti gambar di bawah ini.

Gambar 54. Daftar KHS
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4.13.3

Mencetak & mendownload Kartu hasil Studi Mahasiswa
Untuk menampilkan datail hasil studi mahasiswa, langkahnya adalah sebagai
berikut:
1.

Pada daftar Data Hasil studi mahasiswa yang sudah tampil, Klik

pada

kolom aksi
2.

Di kanan pojok atas, Klik

untuk mendownload dan klik

untuk

mencetak Daftar kartu studi

Gambar 55. Kartu Hasil Studi

4.14

TUGAS AKHIR
Pada menu ini, terdapat 2 sub menu, yaitu munaqasah dan yudisium :

4.14.1

Munaqosah
Munaqosah adalah proses persidangan karya ilmiah hasil penelitian yang
dilakukan oleh mahasiswa sebagai salah satu syarat penyelesaian kuliah
dan meraih gelar sarjana.
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Untuk melihat daftar judul munaqosah, sebagai berikut :
1.

Pilih menu Tugas Akhir, Pilih Munaqosah

2.

Pilih Program Studi, Semester dan angkatan yang ingin di tampilkan

3.

Klik

, maka akan tampil daftar mahasiswa, Nilai Kompre dan

Pembimbing
Terdapat 2 daftar munaqasah dalam satu halaman, yaitu
1.

Daftar munaqosah yang sudah di setujui,

2.

Daftar munaqosah yang belum di setujui terletak pada bagian bawah
halaman.

Gambar 56. Daftar mahasiswa munaqosah
4.14.1.1

Menyetujui Munaqasah
Untuk menyetujui munaqasah, langkah-langkah yang harus di
lakukan adalah sebagai berikut:
1.

Dihalaman yang sama, pada daftar munaqasah belum di
setujui, pilih lah

2.

Setelah di setujui, maka mahasiswa tersebut akan masuk ke
daftar munaqasah yang sudah disetujui.

Gambar 57. Setujui munaqasah
4.15

YUDISIUM

4.15.1

Melihat Daftar Yudisium
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Untuk melihat daftar Yudisium, sebagai berikut :
1.

Pilih menu Tugas Akhir, Pilih Yudisium Mahasiswa

2.

Pilih Program Studi, dan Semester

3.

Maka akan muncul daftar tanggal yudisium

Untuk Melihat Daftar mahasiswa yang mengikuti yudisium pada periode
tertentu, Klik

4.15.2

pada kolom Aksi

Menambahkan data yudisium
Langkah pertama adalah menambahkan SK yudisium, langkahlangkah yang harus di lakukan adalah sebagai berikut :
1.

Pilih menu Tugas Akhir, Pilih Yudisium Mahasiswa

2.

Pilih Program Studi dan Semester yang aktif klik

3.
4.

Klik
Isilah Program studi, semester, No SK, Tanggal SK, dan upload File SK

5.

Klik

Gambar 58. Menambahkan SK Yudisium

Langkah Kedua adalah menambahkan mahasiswa pada Data
yudisium
1.

Klik

2.

Isi NIM dan klik

Pedoman Admin – Sistem Informasi Akademik

51

Gambar 59. Menambahkan Mahasiswa pada data yudisium
3.

Biodata mahasiswa akan muncul seperti gambar di bawah ini

Gambar 60. Data mahasiswa yang tampil di saat menambahkan
data yudisium
4.

4.16

Klik
untuk menyimpan data tersebut, lanjutkan input NIM
mahasiswa lain jika daftar lebih dari satu mahasiswa

TRANSKIP NILAI
Transkip nilai adalah kumpulan nilai mahasiswa yang terdata dari semester 1
hingga semester yang terakhir.

4.16.1

Menampilkan data transkip nilai mahasiswa
1.

Pilih menu Transkip Nilai pada menu

2.

Pilih Program Studi dan angkatan yang ingin di tampilkan

3.

Klik

, maka akan tampil daftar mahasiswa, dengan detail, Jumlah

SKS yang di ambil, Bobot, IPK dan Status mahasiswa
4.16.2

Menampilkan Detail Transkip nilai
1.
2.

Pada daftar transkip mahasiswa, pilih
pada tombol aksi
Maka akan tampil transkip mahasiswa, seperti gambar di bawah ini.
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Gambar 61.Detail Transkip
4.16.3

Mengedit Transkip
Operator fakultas dapat mengedit/tidak memasukan mata kuliah yang
memiliki riwayat perbaikan, atau kebijakan masing-masing akademik
fakultas dengan langkah sebagai berikut:
1.

Pada kolom aksi pada daftar Transkip mahasiswa klik

2.

Hilangkan centang untuk mata kuliah yang ingin di hilangkan dari
transkip

3.

Klik

untuk menyimpan data-data transkip.

Gambar 62. Merubah transkip nilai
4.16.4

Mencetak & mendownload Transkip Mahasiswa
1.

Pada daftar Data transkip mahasiswa yang sudah tampil, Klik
pada kolom aksi

2.

Di kanan pojok atas, Klik

untuk mendownload dan klik

untuk

mencetak Daftar kartu studi.
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Gambar 63. Mencetak Transkip Sementara
4.17

Data Wisuda

4.17.1

Menu daftar wisuda
Pada menu ini, operator dapat melihat dan mengetahui jumlah dari
mahasiswa yang telah mendaftarkan diri dan yang telah di wisuda.
1.

Pada data wisuda, pilih sesi wisuda yang ingin di buka datanya

2.

Klik

maka akan tampil jumlah wisudawan seperti gambar

di bawah ini.

Gambar 64. Jumlah wisudawan

4.17.2

Filter tanggal
Untuk mencari lulusan pada periode tanggal tertentu, dapat
menggunakan fitur filter tanggal seperti gambar di bawah ini, pilih
rentang tanggal yang di inginkan, lalu tekan tombol Tampilkan
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Gambar 65. Filter Tanggal pada data wisuda
4.17.3

Menampilkan daftar mahasiswa wisuda per program studi
1.

Pada Data program studi yang tampil, pilih

2.

Data yang di tampilkan adalah daftar mahasiswa wisuda per
program studi, lengkap dengan detail seperti gambar di bawah ini

Gambar 66. Daftar wisudawan perioder tertentu
4.18

USER PORTAL
Menu user portal bermanfaat untuk reset ulang password oleh operator,
untuk membantu dosen dan mahasiswa dimana dosen dan mahasiswa
tersebut tidak dapat menggunakan fitur lupa password pada portal
dosen dan portal mahasiswa.

4.18.1

Reset akun portal Dosen
Untuk reset akun portal dosen, langkah-langkahnya adalah
sebagai berikut :
1.

Pilihlah User portal ,untuk memudahkan pencarian, pilihlah
program studi
Atau

2.

Klik

pada kolom aksi untuk reset password, dan

untuk

menghapus user
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Gambar 67. Reset akun portal dosen
4.18.2

Reset akun portal mahasiswa
Untuk menghapus portal mahasiswa ,langkah-langkahnya adalah
sebagai berikut :
1.

Pada User Portal pilih Portal Dosen

2.

Pilih Program Studi dan angkatan mahasiswa yang ingin di cari

3.

Klik

4.

untuk memudahkan pencarian gunakanlah fitur

5.

Klik

pada kolom aksi untuk reset password, dan

menghapus user, dan

4.19

untuk

untuk blokir akun mahasiswa

Verifikasi KRS/KHS
Operator akademik, memverifikasi KRS/KHS dengan menggunakan alat Scan

barcode/QR code,

Gambar 68. Verifikasi KRS/KHS dengan barcode
4.20

Ganti Password
Untuk mengubah kata sandi, dapat di lakukan dengan langkah-langkah

sebagai berikut :
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1.

Pada Kiri menu Pilih Ganti Password

2.

Isi User yang di miliki, dan masukan password saat ini, dan password baru
seperti pada gambar di bawah ini.

Gambar 69. Ganti password akun SIA
3.

Klik Simpan
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Bab 5. Penutup
Demikian Buku Pedoman pengoperasian Sistem Informasi Akademik ver.
2.0 khususnya bagi admin Akademik Universitas Islam Negeri Sultan Aji
Muhammad Idris (UINSI) Samarinda ini, semoga dapat memberikan
manfaat terutama dalam mengoptimalkan penggunaan aplikasi ini. Tentu
pedoman ini akan terus diupdate seiring perkembangan waktu dan
kebutuhan sejalan dengan perubahan zaman, pertumbuhan organisasi
dan perkembangan teknologiperangkat lunak dimasa-masa mendatang.
Kepada seluruah pihak yang terlibat dalam pengoperasian aplikasi ini
diharapkan untuk selalu konsisten mengikuti alur dan proses yang telah
ditetapkan dan selalu melakukan upaya perawatan baik terhadap aplikasi
maupun pada database secara berkelanjutan. Juga

menjadi

penting

untuk selalu meningkatkan perhatian dan kesadaran untuk selalu
melakukan

penduplikasian/backup

data

secara

berkala

untuk

menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti kerusakan dan
kehilangan data di kemudian hari baik karena adanya human error
maupun machine error.
Sebagai penutup bahwa kesempurnaan dari sebuah system bukan karena
tidak ada perubahan, justru melalui perubahan itu sebagai indikasi
efektifitas pemanfaatan atas aplikasi itu. Olek karenannya Aplikasi Siakad
versi

2.0

ini

akan

menjadi

semakin

baik

dan

sempurna

jika

diinterkoneksikan dengan database kepegawaian dan sarana prasarana
yang ada dikampus. Oleh karenanya peremajaan dan pengembangan
system secara berkelanjutan menjadi penting untuk terus dilakukan dari
waktu ke waktu demi terwujudnya single database dan integrated
information system perguruan tinggi.
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