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Fitur Umum 

Secara umum, semua pengguna Sistem Informasi Akademik memiliki 

antarmuka yang sama. Baik dari proses login, dasbor sistem sampai dengan 

proses logout. Berikut adalah penjelasan beberapa fitur umum untuk semua 

pengguna sistem ini. 

 

Login 

Untuk melakukan login, silakan buka sistem informasi akademik dan 

masukkan: username dan password serta captcha yang disediakan pada 

halaman login. Klik tombol Sign In (lihat Gambar 1) 

 

Gambar  1 - Ilustrasi Form Login Sistem Informasi Akademik 

 

 

 

 



Dasbor Sistem 

Dasbor sistem dapat diakses setelah anda login ke sistem. Pada bagian 

kanan atas, terdapat informasi login dan tombol Logout. Dibagian samping 

kiri terdapat menu-menu yang menyesuaikan level dan kebutuhan pengguna. 

Dibagian tengah terdapat berita dan informasi seputar akademik. 

 

Gambar  2 - Ilustrasi Dasbor Sistem Informasi Akademik 

 

Logout 

Proses logout dari sistem harus anda lakukan. Sistem akan melakukan logout 

otomatis jika anda tidak beraktivitas selama lebih dari 15 menit di sistem. 

 

Untuk melakukan logout, silakan klik tombol Sign Out pada kotak kanan atas 

pada dasbor. 



 

Gambar  3 - Ilustrasi Tombol Sign Out 

 

Modul Mahasiswa 

Modul mahasiswa mencakup semua menu-menu yang memberikan fasilitas 

online kepada mahasiswa seperti fasilitas untuk melihat profil dosen wali, 

jadwal kuliah online, peminatan mata kuliah, mengambil rencana studi (KRS), 

melihat rekap nilai dan daftar nilai (yudisium) online. 

 

Lihat Biodata Mahasiswa 

Untuk melihat biodata mahasiswa (profil diri) silakan klik pada menu 

Mahasiswa.  

 

Gambar  4 - Ilustrasi halaman biodata mahasiswa 



Pada halaman tersebut, akan ditampilkan 5 data pokok yang bisa anda 

akses, antara lain data umum (seperti NIM, nama, program studi dll), data 

keluarga, data alamat, data admisi (jalur masuk, angkatan dll), serta data 

registrasi. Klik pada masing-masing tab untuk melihat data yang dimaksud. 

 

Lihat Profil Dosen Wali 

Untuk melihat profil dosen wali mahasiswa, silakan klik pada menu 

Mahasiswa -> Profil Dosen Wali. Selain identitas singkat dosen wali, sistem 

akan menampilkan alamat dan kontak ybs. 

 

Gambar  5 - Halaman Profil Dosen Wali 

 

Lihat Jadwal Kuliah 

Untuk melihat jadwal kuliah pada semester akademik aktif mahasiswa, 

silakan klik pada menu Mahasiswa -> Jadwal Kuliah. 

 

Gambar  6 - Halaman jadwal kuliah mahasiswa 

 

Peminatan Penawaran Mata Kuliah 



Peminatan penawaran mata kuliah adalah kegiatan pra semester yang 

digunakan untuk melakukan pemetaan mata kuliah yang akan dijadwalkan. 

Fasilitas peminatan penawaran mata kuliah ada di menu Mahasiswa -> 

Penawaran Mata Kuliah. 

 

Untuk meminati mata kuliah yang ditawarkan, silakan klik tombol Ambil. 

Untuk membatalkan peminatan, klik tombol Batal Ambil. 

 

Input Rencana Studi 

Fasilitas input rencana studi (input KRS) adalah fasilitas untuk menginput 

data rencana studi (KRS) seorang mahasiswa pada suatu semester akademik 

aktif. Fasilitas ini ada di menu Rencana Studi -> Input Rencana Studi. 

 

Ada dua tabel yang ditampilkan pada fasilitas tersebut. Tabel atas adalah 

tabel rencana studi yang sudah diambil, tabel bawah berisi jadwal kuliah yang 

ditawarkan pada semester aktif. Untuk mengambil jadwal tertentu, silakan klik 

pada tombol Ambil. Untuk membatalkan silakan klik Batalkan. 



 


