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Akademik Mahasiswa 

Akademik mahasiswa adalah aplikasi akademik yang digunakan oleh mahasiswa. Akademik 

mahasiswa ini digunakan untuk membantu mahasiswa saat melakukan kegiatan akademik di 

kampus, seperti perkuliahan, training, sertifikasi, KKN, kuliah praktik, tugas akhir, 

pendaftaran beasiswa dan lainnya. Cara untuk mengakses akademik mahasiswa dengan 

mengunjungi laman akademik.uin-suka.ac.id. Login dengan menggunakan NIM dan 

password yang diperoleh ketika mahasiswa baru melakukan pembayaran registrasi di bank. 

Berikut ini tampilan dari laman akademik mahasiswa: 

 
Gambar i. Halaman Login Akademik Mahasiswa 

 

Berikut ini menu-menu yang ada pada laman akademik mahasiswa: 

 
Gambar ii Menu-Menu pada Akdemik Mahasiswa 
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1. Data Pribadi Mahasiswa 

Menu data pribadi mahasiswa digunakan untuk mengisi data pribadi yang dimiliki 

mahasiswa. Data pribadi yang harus diisi antara lain: data diri, data ayah, data ibu, data 

wali, data pendidikan, data kegiatan, data organisasi dan data prestasi. Submenu yang ada 

pada menu data pribadi mahasiswa hanyalah satu, yaitu: 

 
Gambar 1.1 Data Pribadi Mahasiswa 

 

1.1. Isi Data Pribadi Mahasiswa 

Pengisian data pribadi mahasiswa dilakukan oleh mahasiswa baru. Pengisian data 

pribadi mahasiswa dilakukan dengan klik tombol Isi Data Pribadi Mahasiswa.  

 
Gambar 1.2 Isi Data Pribadi Mahasiswa 

 

Data pertama yang harus diisi adalah data diri mahasiswa. data diri ini berupa gelar 

mahasiswa, nama kabupaten lahir, agama, kewarganegaraan, nomor KTP/passport, 

tanggal berakhir KTP/passport, tinggi badan, berat badan, alamat saat ini dan alamat 

domisili. Data selanjutnya adalah nomor telepon, nomor handphone, alamat email, 

dan scan akta kelahiran. Data scan akta kelahiran file yang diupload harus berformat 

gif/jpg/jpeg/png/pdf dan berukuran maksimal 1MB. Data diri yang diberi tanda 

bintang berarti harus diisi. Klik tombol Selanjutnya, untuk melajutkan pengisian data 

pribadi mahasiswa. 
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Gambar 1.3 Data Diri Mahasiswa 
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Data selanjutnya yang haru diisi adalah data keluarga. Data keluarga ini meliputi 

jumlah anak dalam satu keluarga, data financial keluarga (gaji, jumlah hutang, cicilan 

hutang dan tabungan) dan status perkawinanan mahasiswa. Bagian data keluarga ini 

mengharuskan mahasiswa untuk mengupload beberapa file. File yang harus diupload 

adalah kartu keluarga, surat keterangan penghasilan dan scan kartu miskin.  
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Gambar 1.4 Data Keluarga 

 

Setelah mengisi data keluarga, data yang harus diisi adalah data rumah tinggal 

keluarga. Data rumah tinggal keluarga berupa kepemilikian rumah, daya listrik yang 

digunakan, sumber air yang digunakan, jumlah pembayaran PBB, PLN, PDAM, 

telephone rumah dan internet selama satu bulan. Selanjutnya mahasiswa perlu 

mengupload scan foto rumah tampak depan, bukti pembayaran PBB, PLN, telephone 

dan internet. Apabila tidak memiliki dokumen yang diminta untuk diupload, maka 

mahasiswa diharuskan membuat surat pernyataan tidak berlangganan yang ditanda 

tangani mahasiswa atau orang tua wali. Klik tombol Selanjutnya, untuk melanjutkan 

pengisian data pribadi mahasiswa 
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Gambar 1.5 Data Rumah Tinggal Keluarga 
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Data rencana hidup adalah data selanjutnya yang harus diisi. data rencana hidup 

merupakan rencana tinggal mahasiswa selama berkuliah di  . Data yang harus diisi 

dalam data rencana hidup adalah rencana tinggal, dukungan orang tua, transportasi 

dari dank e tempat asal, serta transportasi harian. Data rencana tinggal dapat diisi 

“Rumah Orangtua/Wali”, “Kos”, “Sewa Rumah”, “Asrama”, “Pesantren” dan 

“Lainnya”. Data transportasi dari dan ke tempat asal dapat diisi dengan “Pesawat”, 

“Kapal”, “Kendaraan Darat” dan “Lainnya” disesuaikan dengan kendaraan yang 

digunakan mahasiswa saat menuju Yogyakarta dari daerah domisilinya. Bagian 

transportasi harian diisi dengan alat transportasi yang digunakan sehari-hari. Data 

transportasi harian dapat diisi “Sepeda”, “Motor”, “Mobil”, “Kendaraan Umum”, 

“Jalan Kaki”, “Becak” dan “Lainnya”. Apabila semua data telah terisi klik tombol 

Selanjutnya. 

 
Gambar 1.6 Data Rencana Hidup 

 

Data ibu adalah data selanjutnya yang wajib diisi. Data ibu berupa nama ibu, status 

pernikahan antara ibu dan ayah dan data diri ibu. nama ibu setlah diisi mahasiswa 

tidak dapat diubah melalui akademik mahasiswa, pengubahan nama ibu harus 

melalui petugas PTIPD. Hal ini disebabkan karena data ibu digunakan untuk 

memverifikasi kebenaran NIM mahasiswa ketika mahasiswa lupa password dan 

NIMnya. 
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Gambar 1.7 Data Ibu 

 

Data ayah adalah data selanjutnya yang harus diisi setelah mengisi data ibu. Data 

ayah yang harus diisi sama dengan data ibu, yaitu nama, status pernikahan dan data 

diri ayah. 

 
Gambar 1.8 Data Ayah 
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Data wali adalah data selanjutnya yang wajib diisi. data wali yang harus diisi sama 

dengan data ayah dan ibu. Apabila mahasiswa tidak memiliki wali maka pada bagian 

nama wali diisi dengan “Tidak Ada”. 

 
Gambar 1.9 Data Wali 

 

Riwayat pendidikan formal sebelumnya adalah data pendidikan formal yang sudah 

dilalui oleh mahasiswa. Cara untuk menambahkan riwayat pendidikan formal dengan 

menentukan jenjang pendidikan, nama sekolah/PT pada bagian nama sekolah 

tuliskan saja nama sekolahnya tanpa ada awalan SMAN atau lainnya, apabila nama 

sekolah tidak ditemukan tuliskan kata “Lain lain”. Data NPSN/Kode PT akan terisi 

otomatis setelah nama sekolah dipilih, NISN/NIM diisi sesuai nomor induk di 

pendidikan terakhir, jika lupa isi dengan angka “9876543210”. Isi juga data jurusan, 

nomor ijazah, tahun lulus, nilai UAN/IPK, nilai STTB/IPK dan upload scan ijazah. 

Klik tombol Simpan Riwayat Pendidikan, untuk menyimpan data yang diisi. 

Kemudian klik tombol Selanjutnya, untuk melanjutkan pengisian data pribadi 

mahasiswa. 
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Gambar 1.10 Data Riwayat Pendidikan Formal Sebelumnya 

 

Setelah mengisi data tentang riwayat pendidikan formal sebelumnya, isi juga data 

riwayat nilai pendidikan formal sebelumnya. Data nilai pendidikan formal 

sebelumnya berupa ranking yang diperoleh selama berada di pendidikan formal 

sebelumnya dan nilai rata-rata yang dibandingkan dengan nilai KKM. 

 
Gambar 1.11 Riwayat Nilai Pendidikan Formal Sebelumnya 
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Data selanjutnya adalah data organisasi. Data organisasi ini adalah mendata 

organisasi yang pernah diikuti mahasiswa sebelum menjadi mahasiswa di  . 

 
Gambar 1.12 Data Organisasi 

 

Data selanjutnya yang harus diisi adalah data prestasi. Data prestasi adalah daftar 

prestasi yang pernah diperoleh mahasiswa baik dibidang akademik maupun non 

akademik, pada tingkat regional atau nasional bahkan internasional. Apabila 

mahasiswa tidak memiliki prestasi tuliskan “Tidak Ada” pada bagian keterangan. 
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Gambar 1.13 Data Prestasi 

 

Data kegiatan yang harus diisi mahasiswa merupakan data kegiatan yang pernah 

diikuti mahasiswa sebelum menjadi mahasiswa. Apabila tidak ada kegiatan yang 

diikuti tulis “Tidak Ada” pada bagian “Keterangan”. 
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Gambar 1.14 Data Kegiatan 

 

Data selanjutnya adalah data minat dan keterampilan. data minat dan keterampilan 

ini diisi dengan kesukaan mahasiswa. Jenis minat dan keterampilan yang dapat 

ditambahkan meliputi “Ilmiah”, “Olahraga”, “Kesenian”, “Keagamaan” dan 

“Lainnya”. 
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Gambar 1.15 Data Minat dan Ketrampilan 

 

Data kesehatan adalah data selanjutnya yang harus diisi. data kesehatan ini diisi 

sesuai dengan keadaan fisik mahasiswa. Apabila mahasiswa memiliki fisik normal 

maka pilih “Kondisi Fisik Normal”. Riwayat penyakit berat yang pernah dialami 

mahasiswa juga perlu dituliskan pada kolom “Riwayat Penyakit yang Pernah 

Dialami”. 

 
Gambar 1.16 Data Kesehatan 
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Data terakhir yang harus diisi adalah data kontak darurat. Data kontak darurat diisi 

dengan nomor kontak yang dapat dihubungi jika terjadi sesuatu yang tidak 

diinginkan pada mahasiswa pengisi DPM. 

 
Gambar 1.17 Data Kontak Darurat 

 

Apabila semua data telah terisi maka mahasiswa baru dapat mendownload kode etik   

dan barcode berkas registrasi. Kode etik dan barcode ini harus dikumpulkan kepada 

petugas akademik saat proses registrasi dan pengambilan KTM. 

 
Gambar 1.18 Cetak Kode Etik dan Surat Pernyataan 
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2. Pembayaran 

Menu pembayaran digunakan untuk melihat syarat heregristrasi, tagihan 

pembayaran dan riwayat pembayaran yang dilakukan mahasiswa. Submenu dari menu 

pembayaran ada tiga buah, yaitu: 

 
Gambar 2.1 Pembayaran 

 

2.1. Syarat Pembayaran 

Submenu syarat pembayaran digunakan untuk melihat syarat-syarat heregristrasi 

atau pembayaran yang harus dipenuhi oleh mahasiswa. Melalui submenu syarat 

pembayaran ini dapat difilter mahasiswa yang terkena syarat evaluasi semester dan 

IPKnya kurang dari standar minimal IPK yang ditentukan. Apabila mahasiswa 

terkena syarat evaluasi semester atau IPKnya kurang dari standar minimal IPK yang 

ditentukan, maka mahasiswa harus membuat surat penyataan. Surat pernyataan 

tersebut dapat langsung didownload oleh mahasiswa di submenu syarat pembayaran 

ini. surat pernyataan yang dibuat harus ditanda tangani oleh mahasiswa yang 

bersangkutan, ketua program studi atau ketua jurusan dan wakil dekan bidang 

akademik serta diberi materai sebesar Rp 6.000,-. Apabila mahasiswa telah membuat 

surat pernyataan, maka surat tersebut dapat dibawa ke akademik pusat untuk 

dibukakan akses pembayaran heregristrasinya. Bagi mahasiswa yang tidak terkendala 

oleh evaluasi pembelajaran dan IPK kurang dari minimal IPK yang ditentukan, dapat 

langsung membayar ke bank. Bank yang dapat menerima pembayaran heregristrasi 

mahasiswa  adalah bank-bank yang telah menjalin kerjasama dengan universitas.  

 
Gambar 2.2 Submenu Syarat Pembayaran yang Belum Disetting 

 

2.2. Riwayat Pembayaran 

Riwayat pembayaran adalah submenu yang digunakan untuk melihat jumlah 

biaya yang telah dikeluarkan atau dibayarkan selama menjadi mahasiswa. Cara untuk 

melihat riwayat pembayaran hanya dengan klik submenu ini. Data yang ditampilkan 

berupa, uraian pembayaran, tahun ajaran, semester, waktu pembayaran, tempat bayar, 

nominal dan total keseluruhan pembayaran. 
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Gambar 2.3 Riwayat Pembayaran 

 

2.3. Tagihan pembayaran 

Tagihan pembayaran digunakan untuk melihat jumlah biaya yang harus 

dikeluarkan saat heregristrasi. Cara untuk melihat tagihan pembayaran hanya dengan 

klik submenu ini, maka nominal tagihan akan muncul secara otomatis. 

 
Gambar 2.4 Tagihan Pembayaran 
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3. Perkuliahan 

Menu perkuliahan adalah menu yang digunakan untuk mendata segala hal yang 

berhubungan dengan proses perkuliahan mahasiswa. Menu perkuliahan ini meliputi dosen 

pengajar di prodi mahasiswa tertentu, mata kuliah yang ada pada prodi tertentu, pengisian 

KRS, cetak KRS, cek KHS semester, cek KHS kumulatif, riwayat IP, jadwal dan 

presensi. Berikut ini submenu yang ada pada menu perkuliahan. 

 
Gambar 3.1 Perkuliahan 

 

3.1. Dosen 

Submenu dosen digunakan untuk melihat dosen yang mengajar di prodi tertentu, 

sesuai dengan prodi tempat mahasiswa belajar. Data dosen yang ditampilkan berupa 

asal dosen, jenis dosen dan status dosen. Bagian “Asal” dapat diisi dengan memilih 

dari salah satu pilihan, yaitu “Semua”, “Dosen dalam Prodi” dan “Dosen Luar 

Prodi”. Bagian jenis dapat juga dipilih antara pilihan “Semua”, “Dosen Tetap PNS” 

dan “Dosen Luar Biasa”. Apabila telah mengisi ketiga kolom tersebut klik tombol 

Lihat Dosen, selanjutnya akan muncul secara otomatis daftar dosen prodi. 

 
Gambar 3.2 Dosen 
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3.2. Mata Kuliah 

Daftar mata kuliah pada kurikulum tertentu di suatu prodi dapat dilihat pada 

submenu mata kuliah. Cara untuk melihat daftar mata kuliah yang harus ditempuh 

mahasiswa dengan menentukan jenis kurikulum yang berlaku, kemudian klik tombol 

Lihat Kurikulum. Selanjutnya akan muncul daftar mata kuliah persemester. Daftar 

mata kuliah ini digunakan oleh mahasiswa sebagai acuan saat pengisian KRS, 

sehingga mahasiswa tahu mata kuliah apa saja yang harus diambil pada semester 

tertentu. 

 
Gambar 3.3 Mata Kuliah 

 

3.3. Isi KRS 

Submenu isi KRS digunakan untuk penginputan KRS mahasiswa saat masa 

pengisian KRS. Sebelum mengisi KRS mahasiswa harus memperbarui data dirinya. 

Data diri yang harus diperbarui adalah tempat tinggal saat ini, nomor 

handphone/telephone saat ini, dan alamat sosial media yang dimiliki saat ini. 

Selanjutnya mahasiswa baru bisa melanjutkan pada proses pengisian KRS. Pengisian 

KRS dilakukan dengan memilih mata kuliah yang merupakan paket semester 

mahasiswa. Saat pengambilan mata kuliah yang harus diperhatikan adalah jatah SKS 

yang dimiliki mahasiswa, kuota kelas, jam perkuliahan dan pernah mengulang mata 

kuliah tersebut atau tidak. Apabila pengambilan mata kuliah melebihi jatah SKS 

maka mata kuliah terakhir yang diambil mahasiswa tidak bisa masuk ke dalam KRS. 
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Kuota kelas penuh dan jam perkuliah bentrok dengan mata kuliah lain juga 

menyebabkan mahasiswa tidak bisa mengambil mata kuliah yang dipilih. Apabila 

mahasiswa ingin mengulang mata kuliah tertentu maka nilai mata kuliah yang akan 

diulang harus di bawah rentang 0-2.75 atau nilainya harus di bawah B-. Mata kuliah 

prasyarat juga harus diperhatikan sebelum mengambil suatu mata kuliah berseri, 

apabila mahasiswa belum mengambil mata kuliah prasyarat di semester sebelumnya 

maka pada semester ini tidak dapat mengambil mata kuliah kelanjutannya. Pengisian 

KRS ini hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa semester 1 hingga semester 14, 

untuk mahasiswa baru akan dipaketkan KRSnya oleh petugas fakultas. 

 
Gambar 3.4 Pengisian KRS  

 

3.4. Lihat KRS 

Lihat KRS digunakan untuk mecetak KRS mahasiswa pada tahun akademik dan 

semester berjalan. Pencetakan KRS pada semester lalu tidak dapat dilakukan, oleh 

karena itu mahasiswa diwajibkan untuk mencetak KRS setelah masa pengisian KRS 

berakhir. KRS digunakan juga sebagai syarat UTS, UAS, pendaftaran seminar 

proposal dan pendaftaran ujian munaqosyah. Cara untuk mencetak KRS dengan klik 

tombol Cetak KRS, pada bagian bawah halaman. 
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Gambar 3.5 Cetak KRS 

 

3.5. KHS Semester 

Pencetakan KHS (Kartu Hasil Studi) persemester dapat dilakukan melalui 

submenu KHS semester. Pencetakan KHS semester diawali dengan menentukan 

tahun akademik dan semesternya. Langkah selanjutnya klik tombol Lihat KHS 

Semester. KHS semester mahasiswa akan muncul secara otomatis setelah klik tombol 

Lihat KHS Semester. Mencetak KHS semester dengan klik tombol Cetak KHS 

Semester, maka akan muncul KHS semester dalam format Pdf. 

 
Gambar 3.6 KHS Semester 
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3.6. KHS Kumulatif 

KHS kumulatif adalah kartu hasil studi kumulatif atau keseluruhan dari awal 

mahasiswa kuliah hingga semester yang sedang dijalani. Cara untuk mencetak KHS 

kumulatif hanya dengan klik tombol Cetak KHS Kumulatif. 

 
Gambar 3.7 KHS Kumulatif 

 

3.7. Riwayat IP 

Riwayat IP digunakan untuk melihat IP yang diperoleh mahasiswa dari awal 

kuliah hingga semester terakhirnya. Riwayat IP juga dijadikan sebagai progress 

dalam perkuliahan untuk melihat peningkatan atau penurunan IP dari semester ke 

semester. Riwayat IP juga dapat dicetak, dengan cara klik tombol Cetak Sejarah IP, 

yang letaknya di bawah grafik perolehan IP mahasiswa. 
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Gambar 3.8 Riwayat IP 

 

3.8. Jadwal Kuliah 

Mahasiswa dapat melihat jadwal pelaksanaan perkuliahan pada submenu jadwal 

kuliah. Melihat jadwal kuliah dapat dilakukan dengan menentukan tahun akademik 

dan semesternya, kemudian klik tombol Lihat Jadwal Kuliah. Jadwal kuliah pada 

semester tertentu akan muncul secara otomatis pada tabel jadwal kuliah. Mencetak 

jadwal kuliah juga dapat dilakukan dengan klik tombol Cetak Jadwal Kuliah. 

 
Gambar 3.9 Jadwal Kuliah 

 

3.9. Jadwal Ujian 

Mahasiswa dapat melihat jadwal pelaksanaan ujian pada submenu jadwal ujian. 

Melihat jadwal ujian dapat dilakukan dengan menentukan tahun akademik, semester 
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dan jenis ujiannya, kemudian klik tombol Lihat Jadwal Ujian. Jadwal ujian pada 

semester tertentu akan muncul secara otomatis pada tabel jadwal ujian. Mencetak 

jadwal ujian juga dapat dilakukan dengan klik tombol Cetak Jadwal Ujian. 

 
Gambar 3.10 Jadwal Ujian 

 

3.10. Presensi Kuliah 

Presensi kuliah digunakan untuk melihat presentase kehadiran mahasiswa kelas-

kelas mata kuliah di semester tertentu. Cara untuk melihat presensi kuliah dengan 

menentukan tahun akademik dan semesternya. Langkah selanjutnya klik tombol 

Lihat Presensi Kuliah. Daftar presensi kuliah pada semester tertentu akan muncul 

secara otomatis. Mencetak presensi kuliah dapat dilakukan dengan klik tombol Cetak 

Rekapitulasi Presensi Kuliah. 

 
Gambar 3.11 Presensi Kuliah 
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3.11. Presensi Ujian 

Kehadiran mahasiswa saat ujian dapat dilihat melalui submenu presensi ujian. 

Cara untuk melihat presensi ujian mahasiswa dengan menentukan tahun akademik, 

semester dan jenis ujiannya. Langkah selanjutnya klik tombol Lihat Presensi Ujian. 

Daftar presensi ujian pada semester tertetnu akan muncul secara otomatis. Mencetak 

presensi ujian dapat dilakukan dengan klik tombol Cetak Rekapitulasi Presensi Ujian. 

 
Gambar 3.12 Presensi Ujian 
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4. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran adalah salah satu menu yang digunakan untuk menilai kinerja 

dosen pada mata kuliah yang diambil mahasiswa pada satu semester. Penilaian kinerja 

dosen ini akan dijadikan sebagai IKD (Indeks Kinerja Dosen) berdasarkan penilaian 

mahasiswa. Pelaksanaan evaluasi pembelajaran dilakukan setelah UAS. Apabila 

mahasiswa tidak mengisi kuesioner evaluasi pembelajaran maka mahasiswa tidak dapat 

melihat KHS semesternya, sehingga mahasiswa tidak mengetahui nilai-nilai mata 

kuliahnya di semester tersebut. Menu evaluasi pembelajaran hanya memiliki satu 

submenu, yaitu: 

 
Gambar 4.1 Evaluasi Pembelajaran 

 

4.1. Isi Kuesioner 

Pengisian kuesioner evaluasi pembelajaran dapat dilakukan jika mahasiswa 

memenuhi dua syarat, yaitu mengisi kuesioner saat masa pengisian kuesioner dan 

status mahasiswanya aktif. Kuesioner yang diisi disesuaikan dengan mata kuliah 

yang diambil mahasiswa saat masa KRS. Cara untuk mengisi kuesioner dengan klik 

pada nama mata kuliah, kemudian isi seluruh kuesioner. Saat mengisi kuesioner 

pastikan semua mata kuliah dan kuesioner survey kepuasan telah diisi, agar 

mahasiswa dapat melihat KHS semesternya. 

 
Gambar 4.2 Isi Kuesioner 
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5. Kuliah Kerja Nyata 

Kuliah kerja nyata adalah salah satu kegiatan yang wajib diikuti oleh mahasiswa  . 

Kuliah kerja nyata atau yang biasa disingkat KKN adalah kegiatan pengabdian 

mahasiswa kepada masyarakat untuk menerapkan bidang ilmu yang dipelajarinya selama 

di bangku perkuliahan. Menu kuliah kerja nyata di akademik mahasiswa digunakan untuk 

mendaftar kegiatan KKN dan melihat riwayat KKN mahasiswa. Berikut ini submenu 

yang ada pada menu KKN: 

 
Gambar 5.1 Kuliah Kerja Nyata 

 

5.1. Pra Pendaftaran KKN 

Pra pendaftaran KKN adalah salah satu rangkaian pendaftaran kegiatan KKN. 

Sebelum mahasiswa mendaftar KKN, mahasiswa harus melakukan pendaftaran pra 

KKN melalui menu ini. 

 
Gambar 5.2 Pra Pendaftaran KKN 

 

5.2. Daftar KKN 

Langkah selanjutnya untuk mendaftar KKN adalah melakukan pengisian KRS 

KKN. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan KKN tidak diperbolehkan mengambil 

mata kuliah teori dan praktik di KRSnya, mata kuliah yang diperbolehkan untuk 

diambil mahasiswa saat menjalani KKN adalah mata kuliah tugas akhir. Langkah 

selanjutnya mahasiswa harus melakukan pembayaran KKN secara Host to Host, di 

bank-bank yang telah bekerjasama dengan pihak  . Apabila mahasiswa telah 

membayar KKN maka mahasiswa harus melaksanakan cek kesehatan di Klinik 

Pratama  . Proses selanjutnya adalah foto KKN. Apabila semua persyaratan telah 

terpenuhi maka mahasiswa dapat melakukan pendaftaran KKN. Klik tombol 

Selanjutnya, untuk melakukan pendaftaran KKN.  
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Gambar 5.3 Daftar KKN 

 

5.3. Profil KKN 

Profil KKN berisi mengenai informasi pribadi mahasiswa pendaftar KKN. Data 

yang ditampilkan pada profil KKN adalah data diri mahasiswa, alamat sekarang, 

alamat domisili, minat dan bakat, status pernikahan, keahlian serta transportasi yang 

digunakan. 

 
Gambar 5.4 Profil KKN 
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5.4. Riwayat KKN 

Riwayat KKN digunakan untuk melihat data pembimbing lapangan, anggota 

kelompok KKN dan lokasi KKN. Data anggota kelompok KKN yang ditampilkan 

adalah foto anggota kelompok, nomor handphone, nama, NIM, fakultas dan 

jurusannya.  

 
Gambar 5.5 Riwayat KKN 
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6. Kuliah Praktik 

Kuliah praktik adalah kegiatan praktik yang dilakukan mahasiswa pada instansi-

instansi tertentu. Menu kuliah praktik memiliki beberapa submenu, yaitu: 

 
Gambar 6.1 Kuliah Praktik 

 

6.1. Data Mahasiswa Prodi 

Submenu data mahasiswa prodi digunakan untuk melihat mahasiswa di prodi 

tertentu yang sedang melaksanakan kegiatan kuliah praktik. Cara untuk melihat data 

mahasiswa prodi yang melaksanakan kuliah praktik dengan memntukan status 

mahasiswa, kemudian pilih periode. Periode yang dapat dipilih antara lain, ujian 

komprehensif, seminar kuliah praktik, ujian kuliah praktik, ujian tertutup, ujian 

terbuka dan semua periode. Langkah selanjutnya klik tombol Lihat Mahasiswa. 

 
Gambar 6.2 Data Mahasiswa Prodi 
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6.2. Daftar Ujian Komprehensif 

Ujian komprehensif diadakan hanya untuk beberapa prod. Tujuan dari ujian 

komprehensif adalah untuk mengukur kemampuan dan melihat pemahaman 

mahasiswa setelah mengikuti kuliah selama ini. Bahan yang diujikan pada saat ujian 

komprehensif adalah semua materi yang berhubungan dengan program studi yang 

diambil mahasiswa. Mendaftar ujian komprehensif dapat dilakukan melalui submenu 

daftar ujian komprehensif. 

 
Gambar 6.3 Daftar Ujian Komprehensif 

 

6.3. daftar seminar kuliah praktik 

php eror 

6.4. daftar ujian kuliah praktik 

php eror 

 

6.5. Ujian Tertutup 

Ujian tertutup digunakan untuk mendaftar ujian kuliah praktik tertutup. Maksud 

dari ujian tertutup adalah ujian yang hanya dihadiri oleh tim penguji dan mahasiswa 

yang akan diuji tanpa adanya mahasiswa lain yang ikut membahas laporan kuliah 

praktik mahasiswa yang akan diuji. Cara untuk mendaftar ujian tertutup melalui 

submenu ujian tertutup. 

 
Gambar 6.4 Ujian Tertutup 

 

6.6. Ujian Terbuka 

Ujian terbuka digunakan untuk mendaftar ujian kuliah praktik terbuka. Maksud 

dari ujian terbuka adalah ujian yang dihadiri oleh tim penguji, mahasiswa yang akan 

diuji dan  mahasiswa lain yang ikut membahas laporan kuliah praktik mahasiswa 

yang akan diuji. Cara untuk mendaftar ujian terbuka melalui submenu ujian terbuka. 

 
Gambar 6.5 Ujian Terbuka 
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6.7. Pasca Ujian Komprehensif 

Submenu pasca ujian komprehensif digunakan untuk membimbing mahasiswa 

yang telah mengikuti ujian komprehensif. Bimbingan ujian komprehensif ini hanya 

diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah lulus ujian komprehensif. 

 

6.8. Pasca Seminar Kuliah Praktik 

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seminar kuliah praktik dapat mengikuti 

bimbingan melalui submenu pasca seminar kuliah praktik.  

 

6.9. Pasca Ujian Kuliah Praktik 

Submenu pasca ujian kuliah praktik digunakan untuk membimbing mahasiswa 

yang telah mengikuti ujian kuliah praktik. Bimbingan ujian kuliah praktik ini hanya 

diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah lulus ujian kuliah praktik. 

 

6.10. Pasca Ujian Tertutup 

Mahasiswa yang telah mengikuti ujian kuliah praktik tertutup dapat melakukan 

bimbingan melalui submenu pasca ujian tertutup. Mahasiswa yang dapat mengikuti 

bimbingan adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian tertutup oleh para 

penguji. 

 

6.11. Pasca Ujian Terbuka 

Mahasiswa yang telah mengikuti ujian kuliah praktik terbuka dapat melakukan 

bimbingan melalui submenu pasca ujian terbuka. Mahasiswa yang dapat mengikuti 

bimbingan adalah mahasiswa yang telah dinyatakan lulus ujian terbuka oleh para 

penguji. 

 

6.12. Riwayat Kuliah Praktik 

Riwayat kuliah praktik digunakan untuk melihat riwayat proposal kuliah praktik 

yang diupload oleh mahasiswa. Proposal yang diupload mahasiswa dapat ditolak atau 

diterima oleh dosen penasihat akademik. 
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Gambar 6.6 Riwayat Kuliah Praktik 
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7. Tugas Akhir & Ujian Tugas Akhir 

Menu tugas akhir dan ujian tugas akhir digunakan untuk melihat pendaftar ujian tugas 

akhir, mendaftar ujian tugas akhir, bimbingan tugas akhir dan melihat riwayat ujian tugas 

akhir. Menu tugas akhir dan ujian tugas akhir memiliki beberapa submenu yaitu: 

 
Gambar 7.1 Tugas Akhir dan Ujian Tugas Akhir 

 

7.1. Data Mahasiswa Prodi 

Submenu data mahasiswa prodi digunakan untuk melihat mahasiswa prodi yang 

sedang mendaftar tugas akhir. Cara untuk melihat data mahasiswa prodi yang 

mendaftar ujian tugas akhir dengan menentukan status mahasiswa yang akan dilihat, 

kemudian tentukan periodenya. Bagian periode dapat dipilih ujian komprehensif, 

seminar tugas akhir, ujian tugas akhir, ujian tertutup, dan ujian terbuka. Langkah 

selanjutnya klik tombol Lihat Mahasiswa. 
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Gambar 7.2 Data Mahasiswa Prodi 

 

7.2. Daftar Ujian Komprehensif 

Ujian komprehensif diadakan hanya untuk beberapa prodi. Tujuan dari ujian 

komprehensif adalah untuk mengukur kemampuan dan melihat pemahaman 

mahasiswa setelah mengikuti kuliah selama ini. Bahan yang diujikan pada saat ujian 

komprehensif adalah semua materi yang berhubungan dengan program studi yang 

diambil mahasiswa. Mendaftar ujian komprehensif dapat dilakukan melalui submenu 

daftar ujian komprehensif. 

 
Gambar 7.3 Daftar Ujian Komprehensif 

 

7.3. Daftar Seminar Proposal 

Seminar proposal adalah kegiatan seminar yang dilakukan oleh mahasiswa untuk 

mempresentasikan proposal skripsinya. Seminar proposal ini bersifat terbuka, dalam 

satu kali seminar proposal terdapat 2 atau lebih mahasiswa yang melaksanakan 

seminar dalam waktu bersamaan. Penguji dari seminar proposal ada pembimbing dari 

masing-masing mahasiswa yang melakukan seminar proposal. Pendaftaran seminar 

proposal dapat dilakukan melalui submenu daftar seminar proposal. Apabila semua 

syarat pendaftaran seminar telah terpenuhi maka mahasiswa dapat klik tombol 

Selanjutnya, untuk mendaftar seminar. 
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Gambar 7.4 Daftar Seminar Proposal 

 

7.4. Daftar Ujian Tugas Akhir 

Submenu daftar ujian tugas akhir digunakan untuk melakukan pendaftaran ujian 

tugas akhir. Ujian tugas akhir atau munaqosyah, merupakan ujian untuk menilai hasil 

penelitian skripsi yang dilakukan mahasiswa. Mendaftar ujian tugas akhir dapat 

dilakukan melalui submenu daftar ujian tugas akhir. Apabila semua syarat telah 

terpenuhi, maka klik tombol Selanjutnya. 
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Gambar 7.5 Daftar Ujian Tugas Akhir 
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7.5. Daftar Ujian Tertutup 

Ujian tertutup digunakan untuk mendaftar ujian tugas akhir tertutup. Maksud dari 

ujian tertutup adalah ujian yang hanya dihadiri oleh tim penguji dan mahasiswa yang 

akan diuji tanpa adanya mahasiswa lain yang ikut membahas hasil penelitian skripsi 

mahasiswa yang akan diuji. Cara untuk mendaftar ujian tertutup melalui submenu 

daftar ujian tertutup. 

 
Gambar 7.6 Daftar Ujian Tertutup 

7.6. Daftar Ujian Terbuka 

Ujian terbuka digunakan untuk mendaftar ujian tugas akhir terbuka. Maksud dari 

ujian terbuka adalah ujian yang dihadiri oleh tim penguji, mahasiswa yang akan diuji 

dan mahasiswa lain yang ikut membahas hasil penelitian skripsi mahasiswa yang 

akan diuji. Cara untuk mendaftar ujian terbuka melalui submenu daftar ujian terbuka. 

 
Gambar 7.7 Daftar Ujian Terbuka 

 

7.7. Bimbingan Pasca Ujian Komprehensif 

Submenu bimbingan pasca ujian komprehensif digunakan untuk melakukan 

bimbingan dari dosen kepada mahasiswa. Bimbingan pasca ujian komprehensif dapat 

dilakukan jika mahasiswa telah dinyatakan lulus dalam ujian komrehensif. 

 

7.8. Bimbingan Pasca Seminar Proposal 

Mahasiswa yang telah melaksanakan seminar proposal akan dibimbing oleh 

dosen pembimbing. Bimbingan dapat dilakukan secara online melalui submenu 

bimbingan pasca seminar proposal. Bimbingan pasca seminar proposal ini bertujuan 

untuk membantu mahasiswa jika mengalami kesulitan selama menulis skripsi dan 

membantu mahasiswa agar siap menjalani ujian tugas akhir. 

 

7.9. Bimbingan Pasca Ujian Tugas Akhir 

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam ujian tugas akhir masih perlu 

dibimbing oleh dosen pembimbing. Bimbingan ini bertujuan untuk membantu 

mahasiswa yang akan menjalani sidang yudisium. 

 

7.10. Bimbingan Pasca Ujian Terbuka 

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam ujian terbuka masih perlu 

dibimbing oleh dosen pembimbing. Bimbingan ini bertujuan untuk membantu 

mahasiswa yang akan menjalani sidang yudisium. 
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7.11. Bimbingan Pasca Ujian Tertutup 

Mahasiswa yang telah dinyatakan lulus dalam ujian tertutup masih perlu 

dibimbing oleh dosen pembimbing. Bimbingan ini bertujuan untuk membantu 

mahasiswa yang akan menjalani sidang yudisium. 

 

7.12. Riwayat Tugas Akhir 

Submenu riwayat tugas akhir digunakan untuk melihat file proposal dan tugas 

akhir yang diupload oleh mahasiswa. Melalui submenu ini dapat diketahui status dari 

tindak lanjut proposal dan tugas akhir yang diupload mahasiswa, apakah diterima, 

ditolak atau belum mengajukan. 

 
Gambar 7.8 Riwayat Tugas Akhir 
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8. Beasiswa dan Kegiatan 

Submenu beasiswa dan kegiatan digunakan untuk melakukan pendaftaran beasiswa 

dan kegiatan serta melihat riwayat penerimaan beasiswa dan kegiatan. Menu beasiswa 

dan kegiatan memiliki beberapa submenu yaitu: 

 
Gambar 8.1 Beasiswa & Kegiatan 

 

8.1. Penawaran Beasiswa 

Submenu penawaran beasiswa digunakan untuk melihat beasiswa yang 

ditawarkan pada tahun dan bulan tertentu. Submenu ini digunakan juga untuk 

melakukan pendaftaran beasiswa. Cara untuk melihat penawaran beasiswa dengan 

menentukan tahun dan bulan yang akan dilihat penawaran beasiswanya. Langkah 

selanjutnya klik tombol Lihat Beasiswa. Apabila muncul beasiswa yang sedang 

ditawarkan pada bulan dan tahun yang dipilih maka mahasiswa dapat mendaftar 

beasiswa tersebut. Syarat yang harus dipenuhi saat mendaftar beasiswa adalah, 

tanggal pendaftaran beasiswa belum melewati batas waktu yang ditentukan, status 

mahasiswa aktif, prodi mahasiswa sesuai dengan kualifikasi yang ditentukan 

beasiswa, masa studi, tidak sedang menerima beasiswa dan tidak sedang mendaftar 

beasiswa lain. Klik tombol Selanjutnya, untuk mendaftar beasiswa. 

 
Gambar 8.2 Penawaran Beasiswa 
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8.2. Riwayat Beasiswa 

Riwayat beasiswa digunakan untuk melihat riwayat beasiswa yang pernah 

diambil oleh mahasiswa. Submenu riwayat beasiswa ini tidak hanya menampilkan 

beasiswa yang diterima oleh mahasiswa tapi juga menampilkan daftar beasiswa yang 

diambil mahasiswa namun statusnya ditolak. Cara untuk melihat riwayat beasiswa 

hanya dengan klik submenu ini, maka riwayat beasiswa akan muncul secara 

otomatis. 

 
Gambar 8.3 Riwayat Beasiswa 

 

8.3. Penawaran Kegiatan 

Submenu penawaran kegiatan digunakan untuk melihat kegiatan yang sedang 

ditawarkan pada tahun dan bulan tertentu. Melalui submenu penawaran kegiatan, 

mahasiswa dapat mendaftar pada kegiatan yang dirasa sesuai dengan minat dan 

bakatnya. Cara untuk melihat penawaran kegiatan dengan menentukan tahun dan 

bulan yang akan dilihat penawarannya. Langkah selanjutnya klik tombol Lihat 

Kegiatan, maka akan muncul secara otomatis kegiatan yang ditawarkan pada saat itu. 

 
Gambar 8.4 Penawaran Kegiatan 



46 | P a g e  

 

8.4. Riwayat Kegiatan 

Submenu riwayat kegiatan digunakan untuk melihat kegiatan apa saja yang 

pernah diikuti mahasiswa. Daftar riwayat kegiatan yang ditampilkan tidak hanya 

kegiatan yang dinyatakan menerima mahasiswa sebagai pelaku kegiatan tersebut tapi 

juga kegiatan yang statusnya masih terdaftar dan yang ditolak. Cara untuk melihat 

riwayat kegiatan dengan klik submenu ini, dan akan secara otomatis memunculkan 

daftar riwayat kegiatan. 

 
Gambar 8.5 Riwayat Kegiatan 
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9. Training dan Sertifikasi 

Menu training dan sertifikasi digunakan untuk mendaftarkan, melihat riwayat dan 

memilih jadwal training dan sertifikasi. Kegiatan training meliputi training ICT, 

TOEC/TOEFL dan IKLA/TOAFL. Kegiatan sertifikasi meliputi User Education, ICT, 

TOEC/TOEFL dan IKLA/TOAFL. Training dan sertifikasi ini penting bagi mahasiswa 

sebab digunakan sebagai syarat pendaftaran ujian tugas akhir, meningkatkan kemampuan 

mahasiswa dibidang teknologi dan memperkenalkan mahasiswa tentang cara penggunaan 

perpustakaan pusat yang sudah berteknologi canggih. Submenu-submenu yang ada pada 

menu training dan sertifikasi akan dijelaksan pada uraian di bawah ini. 

 

9.1. Daftar User Education 

Submenu daftar user education digunakan mahasiswa untuk melakukan 

pendaftaran kegiatan user education. User education adalah salah satu kegiatan yang 

wajib diikuti oleh mahasiswa baru untuk memperkenalkan perpustakaan universitas. 

Tujuan dari kegiatan user education adalah mengajarkan mahasiswa untuk 

menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada pada perpustakaan universitas, membagikan 

kartu perpustakaan dan memberikan sertifikat user education yang digunakan sebagai 

syarat pendaftaran ujian tugas akhir. 

 
Gambar 9.1 Daftar User Education 

 

9.2. Jadwal User Education 

Submenu jadwal user education digunakan untuk memilih jadwal kegiatan user 

education. Mahasiswa dapat memilih jadwal kegiatan user education setelah 

melakukan pendaftaran user education. Pemilihan jadwal user education disesuaikan 

dengan jadwal kuliah mahasiswa, pilih jadwal user education yang tidak bentrok 

dengan jadwal kuliah. Cara untuk memilih jadwal dengan menentukan tahun 

akademik sekarang, kemudian pilih periode user education. Selanjutnya akan muncul 

daftar gelombang kegiatan user education, pilih salah satu gelombang dengan klik 

tombol Ambil pada bagian proses. 
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Gambar 9.2 Jadwal User Education 

 

9.3. Riwayat User Education 

Riwayat user education adalah submenu yang digunakan untuk melihat riwayat 

jadwal kegiatan user education yang telah diambil. Cara untuk melihat riwayat user 

education hanya dengan klik submenu ini, maka riwayatnya akan muncul secara 

otomatis. 

 
Gambar 9.3 Riwayat User Education 

 

9.4. Daftar Placement Test ICT 

Submenu daftar placement test ICT digunakan untuk mendaftar kegiatan 

placement test ICT. Placement test ICT adalah kegiatan yang digunakan untuk 

mengukur kemampuan penguasaan teknologi dan informasi mahasiswa. Placement 

test ICT hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru. Cara untuk mendaftar placement 

test ICT dengan klik submenu ini, apabila semua syarat telah terpenuhi klik tombol 

Selanjutnya. 

 
Gambar 9.4 Daftar Placement Test ICT 
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9.5. Jadwal Placement Test ICT 

Submenu jadwal placement test ICT digunakan untuk memilih jadwal placement 

test. Pemilihan jadwal dapat dilakukan apabila mahasiswa telah mendaftar placement 

test ICT. Pilihlah jadwal placement yang tidak bentrok dengan jadwal kuliah. Cara 

untuk memilih jadwal, diawali dengan menentukan tahun akademik dan periodenya. 

Langkah selanjutnya pilih gelombang yang tidak bentrok dengan jadwal kuliah. Klik 

tombol Ambil pada bagian proses untuk mengambil jadwal. 

 
Gambar 9.5 Jadwal Placement Test ICT 

 

9.6. Riwayat Jadwal ICT 

Riwayat jadwal ICT adalah submenu yang digunakan untuk melihat riwayat 

jadwal placement test ICT yang pernah diambil mahasiswa. Cara untuk melihat 

riwayat jadwal ICT dengan klik submenu ini maka riwayat jadwal ICT akan muncul 

secara otomatis. 

 
Gambar 9.6 Riwayat jadwal ICT 

 

9.7. Daftar Training ICT 

Training ICT adalah kegiatan pelatihan teknologi dan informasi bagi mahasiswa. 

Kegiatan training ini hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru, dan bagi mahasiswa 

yang belum lulus placement test ICT wajib mengikuti kegiatan training ICT. Cara 

untuk mendaftar kegiatan ini hanya dengan klik submenu ini, kemudian klik tombol 

Selanjutnya. 
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Gambar 9.7 Daftar Training ICT 

 

9.8. Jadwal Training ICT 

Jadwal training ICT digunakan untuk memilih jadwal pelaksanaan training ICT. 

Kegiatan training ICT dilaksanakan seminggu sekali selama 6 bulan. Cara untuk 

memilih jadwal training ICT dengan menentukan tahun akademik, periode dan hari. 

Pastikan jadwal training yang dipilih tidak bentrok dengan jadwal kuliah. Langkah 

selanjutnya klik tombol Ambil pada bagian proses untuk mengambil jadwal yang 

dipilih. 

 

Gambar 9.8 Jadwal Training ICT 

 

9.9. Riwayat Training ICT 

Riwayat training ICT digunakan untuk melihat hasil ujian training ICT. Cara 

untuk melihat training ICT dengan klik submenu ini, maka hasil training ICT akan 

muncul secara otomatis. 

 
Gambar 9.9 Riwayat Training ICT 
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9.10. Daftar Sertifikasi ICT 

Daftar sertifikasi ICT adalah ujian sertifikasi ICT bagi mahasiswa yang belum 

lulus saat ujian training. Sertifikasi penting bagi mahasiswa yang akan melakukan 

pendaftaran ujian tugas akhir, masa berlaku sertifikat ICT adalah 84 bulan atau 7 

tahun. Nilai minimal mahasiswa lulus sertifikasi ICT agar dapat mendaftar ujian 

tugas akhir adalah 71 atau B. Cara untuk mendaftar sertifikasi ICT diawali dengan 

membayar biaya sertifikasi ICT sebesar Rp 40.000,-. Pembayaran biaya ujian 

sertifikasi dapat dilakukan di bank-bank yang telah bekerjasama dengan pihak  . 

Langkah selanjutnya klik submenu daftar ujian sertifikasi, klik tombol Daftar Ujian 

Sertifikasi ICT jika seluruh syarat telah terpenuhi. 

 
Gambar 9.10 Daftar Sertifikasi ICT 

 

9.11. Jadwal Sertifikasi ICT 

Jadwal sertifikasi ICT adalah submenu yang digunakan untuk memilih periode 

ujian sertifikasi ICT. Periode ujian sertifikasi hanya dapat dipilih jika mahasiswa 

telah melakukan pendaftaran sertifikasi ICT. Cara untuk memilih jadwal sertifikasi 

dengan pilih tahun akademik yang sedang berjalan. Langkah selanjutnya pilih 

periode ujiannya. klik tombol Ambil pada bagian proses untuk mengambil jadwal. 
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Gambar 9.11 Jadwal Ujian Sertifikasi ICT 

 

9.12. Riwayat Ujian Sertifikasi ICT 

Submenu riwayat ujian sertifikasi ICT digunakan untuk melihat hasil ujian 

sertifikasi ICT. Data yang ditampilkan pada submenu ini antara lain, periode ujian, 

nilai ms word, nilai excel, nilai power point, nilai internet, nilai total dan nilai huruf. 

Cara untuk melihat riwayat ujian cukup dengan klik submenu ini, maka nilai ujian 

sertifikasi akan muncul secara otomatis. 

 
Gambar 9.12 Riwayat Ujian Sertifikasi ICT 

 

9.13. Daftar Placement Test TOEC/TOEFL 

Submenu daftar placement test TOEC/TOEFL digunakan untuk mendaftar 

kegiatan placement test TOEC/TOEFL. Placement test TOEC/TOEFL adalah 

kegiatan yang digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa inggris mahasiswa. 

Placement test TOEC/TOEFL hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru. Cara untuk 

mendaftar placement test TOEC/TOEFL dengan klik submenu ini, apabila semua 

syarat telah terpenuhi klik tombol Daftar. 

 
Gambar 9.13 Daftar Placement Test TOEC/TOEFL 



53 | P a g e  

 

9.14. Jadwal Placement TOEC/TOEFL 

Jadwal placement TOEC/TOEFL digunakan untuk memilih jadwal placement test 

TOEC/TOEFL. Jadwal placement test hanya dapat dipilih jika mahasiswa telah 

melakukan pendaftaran placement TOEC/TOEFL. Cara untuk memilih jadwal 

placement TOEC/TOEFL dengan menentukan tahun akademik dan periodenya. 

Selanjutnya pilih gelombang placement test TOEC/TOEFL, klik tombol Ambil untuk 

mengambil jadwal. 

 
Gambar 9.14 Jadwal Placement TOEC/TOEFL 

 

Apabila mahasiswa telah mengambil jadwal placement maka mahasiswa dapat 

mencetak kartu peserta ujian placement. Kartu peserta dapat dicetak pada submenu 

daftar placement test TOEC/TOEFL, klik tombol Cetak Kartu Peserta. 

 

9.15. Riwayat Placement Test TOEC/TOEFL 

Riwayat placement test TOEC/TOEFL digunakan untuk melihat hasil ujian 

placement test TOEC/TOEFL. Cara untuk melihat placement test TOEC/TOEFL 

dengan klik submenu ini, maka hasil placement test TOEC/TOEFL akan muncul 

secara otomatis. 

 
Gambar 9.15 Riwayat Placement Test TOEC/TOEFL 

 

9.16. Daftar Training TOEC/TOEFL 

Submenu daftar training digunakan mahasiswa untuk melakukan pendaftaran 

training TOEC/TOEFL. Cara untuk mendaftar training TOEC/TOEFL dengan  klik 

submenu ini, kemudian klik tombol Daftar jika seluruh syarat telah terpenuhi. 
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Gambar 9.16 Daftar Training TOEC/TOEFL 

 

9.17. Jadwal Training TOEC/TOEFL 

Jadwal training TOEC/TOEFL adalah submenu yang digunakan untuk memilih 

jadwal training. Pemilihan jadwal training hanya dapat dilakukan apabila mahasiswa 

telah melakukan pendaftaran training. Cara untuk memilih jadwal training dengan 

menentukan tahun akademik, periode dan hari. Langkah selanjutnya klik tombol 

Ambil pada bagian proses. 

 
Gambar 9.17 Jadwal Training TOEC/TOEFL 

 

9.18. Riwayat Training TOEC/TOEFL 

Riwayat training TOEC/TOEFL digunakan untuk melihat riwayat jadwal training 

yang pernah diambil mahasiswa. Cara untuk melihat riwayat training dengan klik 

submenu ini, kemudian data riwayat training akan muncul secara otomatis. 

 
Gambar 9.18 Riwayat Training TOEC/TOEFL 

 

9.19. Daftar TOEC/TOEFL 

Submenu daftar TOEC/TOEFL digunakan untuk melakukan pendaftaran 

sertifikasi TOEC/TOEFL. Saat akan melakukan pendaftaran, mahasiswa harus 

melakukan pembayaran biaya sertifikasi sesuai yang ditentukan, di bank-bank yang 

telah bekerjasama dengan cara Host to Host. Selanjutnya apabilasemua syarat telah 
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terpenuhi, maka mahasiswa dapat melakukan pendaftaran dengan klik tombol Daftar 

TOEC/TOEFL. 

 

Gambar 9.19 Daftar TOEC/TOEFL 

 

9.20. Jadwal TOEC/TOEFL 

Submenu jadwal TOEC/TOEFL digunakan untuk mengambil jadwal 

TOEC/TOEFL. Mahasiswa dapat melakukan pengambilan jadwal jika telah 

melakukan pendaftaran TOEC/TOEFL. Cara untuk mengambil jadwal 

TOEC/TOEFL dengan klik tombol Ambil pada bagian proses. Sebelum mengambil 

jadwal pastikan kapasitas kelas belum penuh. 

 
Gambar 9.20 Jadwal TOEC/TOEFL 
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9.21. Riwayat TOEC/TOEFL 

Submenu riwayat TOEC/TOEFL digunakan untuk melihat riwayat nilai dan 

jadwal ujian sertifikasi TOEC/TOEFL yang pernah diikuti oleh mahasiswa. Cara 

untuk melihat riwayat TOEC/TOEFL dengan klik submenu ini, kemudian data 

jadwal dan nilai sertifikasi akan muncul secara otomatis. 

 
Gambar 9.21 Riwayat TOEC/TOEFL 

 

9.22. Daftar Placement IKLA/TOAFL 

Submenu daftar placement test IKLA/TOAFL digunakan untuk mendaftar 

kegiatan placement test IKLA/TOAFL. Placement test IKLA/TOAFL adalah 

kegiatan yang digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Arab mahasiswa. 

Placement test IKLA/TOAFL hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru. Cara untuk 

mendaftar placement test IKLA/TOAFL dengan klik submenu ini, apabila semua 

syarat telah terpenuhi klik tombol Daftar. 

 
Gambar 9.22 Daftar Placement Test IKLA/TOAFL 

 

9.23. Jadwal Placement IKLA/TOAFL 

Jadwal placement IKLA/TOAFL digunakan untuk memilih jadwal placement test 

IKLA/TOAFL. Jadwal placement test hanya dapat dipilih jika mahasiswa telah 



57 | P a g e  

 

melakukan pendaftaran placement IKLA/TOAFL. Cara untuk memilih jadwal 

placement IKLA/TOAFL dengan menentukan tahun akademik dan periodenya. 

Selanjutnya pilih gelombang placement test IKLA/TOAFL, klik tombol Ambil untuk 

mengambil jadwal. 

 
Gambar 9.23 Jadwal Placement IKLA/TOAFL 

 

Apabila mahasiswa telah mengambil jadwal placement maka mahasiswa dapat 

mencetak kartu peserta ujian placement. Kartu peserta dapat dicetak pada submenu 

daftar placement test IKLA/TOAFL, klik tombol Cetak Kartu Peserta. 

 

9.24. Riwayat Placement Test IKLA/TOAFL 

Riwayat placement test IKLA/TOAFL digunakan untuk melihat hasil ujian 

placement test IKLA/TOAFL. Cara untuk melihat placement test IKLA/TOAFL 

dengan klik submenu ini, maka hasil placement test IKLA/TOAFL akan muncul 

secara otomatis. 

 
Gambar 9.24 Riwayat Placement Test IKLA/TOAFL 

 

9.25. Daftar Training IKLA/TOAFL 

Submenu daftar training digunakan mahasiswa untuk melakukan pendaftaran 

training IKLA/TOAFL. Cara untuk mendaftar training IKLA/TOAFL dengan  klik 

submenu ini, kemudian klik tombol Daftar jika seluruh syarat telah terpenuhi. 

 
Gambar 9.25 Daftar Training IKLA/TOAFL 
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9.26. Jadwal Training IKLA/TOAFL 

Jadwal training IKLA/TOAFL adalah submenu yang digunakan untuk memilih 

jadwal training. Pemilihan jadwal training hanya dapat dilakukan apabila mahasiswa 

telah melakukan pendaftaran training. Cara untuk memilih jadwal training dengan 

menentukan tahun akademik, periode dan hari. Langkah selanjutnya klik tombol 

Ambil pada bagian proses. 

 
Gambar 9.26 Jadwal Training IKLA/TOAFL 

 

9.27. Riwayat Training IKLA/TOAFL 

Riwayat training IKLA/TOAFL digunakan untuk melihat riwayat jadwal training 

yang pernah diambil mahasiswa. Cara untuk melihat riwayat training dengan klik 

submenu ini, kemudian data riwayat training akan muncul secara otomatis. 

 
Gambar 9.27 Riwayat Training IKLA/TOAFL 

 

9.28. Daftar IKLA/TOAFL 

Submenu daftar IKLA/TOAFL digunakan untuk melakukan pendaftaran 

sertifikasi IKLA/TOAFL. Saat akan melakukan pendaftaran, mahasiswa harus 

melakukan pembayaran biaya sertifikasi sesuai yang ditentukan, di bank-bank yang 

telah bekerjasama dengan cara Host to Host. Selanjutnya apabila semua syarat telah 

terpenuhi, maka mahasiswa dapat melakukan pendaftaran dengan klik tombol Daftar 

IKLA/TOAFL. 
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Gambar 9.28 Daftar IKLA/TOAFL 

 

9.29. Jadwal IKLA/TOAFL 

Submenu jadwal IKLA/TOAFL digunakan untuk mengambil jadwal 

IKLA/TOAFL. Mahasiswa dapat melakukan pengambilan jadwal jika telah 

melakukan pendaftaran IKLA/TOAFL. Cara untuk mengambil jadwal IKLA/TOAFL 

dengan klik tombol Ambil pada bagian proses. Sebelum mengambil jadwal pastikan 

kapasitas kelas belum penuh. 

 
Gambar 9.29 Jadwal IKLA/TOAFL 
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9.30. Riwayat IKLA/TOAFL 

Submenu riwayat IKLA/TOAFL digunakan untuk melihat riwayat nilai dan 

jadwal ujian sertifikasi IKLA/TOAFL yang pernah diikuti oleh mahasiswa. Cara 

untuk melihat riwayat IKLA/TOAFL dengan klik submenu ini, kemudian data jadwal 

dan nilai sertifikasi akan muncul secara otomatis. 

 
Gambar 9.30 Riwayat IKLA/TOAFL 

 

9.31. Daftar Placement UPBI/UKBI 

Submenu daftar placement test UPBI/UKBI digunakan untuk mendaftar kegiatan 

placement test UPBI/UKBI. Placement test UPBI/UKBI adalah kegiatan yang 

digunakan untuk mengukur kemampuan berbahasa Indonesia mahasiswa. Placement 

test UPBI/UKBI hanya diperuntukkan bagi mahasiswa baru. Cara untuk mendaftar 

placement test UPBI/UKBI dengan klik submenu ini, apabila semua syarat telah 

terpenuhi klik tombol Daftar. 

 
Gambar 9.31 Daftar Placement Test UPBI/UKBI 

 

9.32. Jadwal Placement UPBI/UKBI 

Jadwal placement UPBI/UKBI digunakan untuk memilih jadwal placement test 

UPBI/UKBI. Jadwal placement test hanya dapat dipilih jika mahasiswa telah 

melakukan pendaftaran placement UPBI/UKBI. Cara untuk memilih jadwal 

placement UPBI/UKBI dengan menentukan tahun akademik dan periodenya. 

Selanjutnya pilih gelombang placement test UPBI/UKBI, klik tombol Ambil untuk 

mengambil jadwal. 
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Gambar 9.32 Jadwal Placement UPBI/UKBI 

 

Apabila mahasiswa telah mengambil jadwal placement maka mahasiswa dapat 

mencetak kartu peserta ujian placement. Kartu peserta dapat dicetak pada submenu 

daftar placement test UPBI/UKBI, klik tombol Cetak Kartu Peserta. 

 

9.33. Riwayat Placement Test UPBI/UKBI 

Riwayat placement test UPBI/UKBI digunakan untuk melihat hasil ujian 

placement test UPBI/UKBI. Cara untuk melihat placement test UPBI/UKBI dengan 

klik submenu ini, maka hasil placement test UPBI/UKBI akan muncul secara 

otomatis. 

 
Gambar 9.33 Riwayat Placement Test UPBI/UKBI 

 

9.34. Daftar Training UPBI/UKBI 

Submenu daftar training digunakan mahasiswa untuk melakukan pendaftaran 

training UPBI/UKBI. Cara untuk mendaftar training UPBI/UKBI dengan  klik 

submenu ini, kemudian klik tombol Daftar jika seluruh syarat telah terpenuhi. 

 
Gambar 9.34 Daftar Training UPBI/UKBI 

 

9.35. Jadwal Training UPBI/UKBI 

Jadwal training UPBI/UKBI adalah submenu yang digunakan untuk memilih 

jadwal training. Pemilihan jadwal training hanya dapat dilakukan apabila mahasiswa 



62 | P a g e  

 

telah melakukan pendaftaran training. Cara untuk memilih jadwal training dengan 

menentukan tahun akademik, periode dan hari. Langkah selanjutnya klik tombol 

Ambil pada bagian proses. 

 
Gambar 9.35 Jadwal Training UPBI/UKBI 

 

9.36. Riwayat Training UPBI/UKBI 

Riwayat training UPBI/UKBI digunakan untuk melihat riwayat jadwal training 

yang pernah diambil mahasiswa. Cara untuk melihat riwayat training dengan klik 

submenu ini, kemudian data riwayat training akan muncul secara otomatis. 

 
Gambar 9.36 Riwayat Training UPBI/UKBI 

 

9.37. Daftar UPBI/UKBI 

Submenu daftar UPBI/UKBI digunakan untuk melakukan pendaftaran sertifikasi 

UPBI/UKBI. Saat akan melakukan pendaftaran, mahasiswa harus melakukan 

pembayaran biaya sertifikasi sesuai yang ditentukan, di bank-bank yang telah 

bekerjasama dengan cara Host to Host. Selanjutnya apabila semua syarat telah 

terpenuhi, maka mahasiswa dapat melakukan pendaftaran dengan klik tombol Daftar 

UPBI/UKBI. 

 

Gambar 9.37 Daftar UPBI/UKBI 
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9.38. Jadwal UPBI/UKBI 

Submenu jadwal UPBI/UKBI digunakan untuk mengambil jadwal UPBI/UKBI. 

Mahasiswa dapat melakukan pengambilan jadwal jika telah melakukan pendaftaran 

UPBI/UKBI. Cara untuk mengambil jadwal UPBI/UKBI dengan klik tombol Ambil 

pada bagian proses. Sebelum mengambil jadwal pastikan kapasitas kelas belum 

penuh. 

 
Gambar 9.38 Jadwal UPBI/UKBI 

 

9.39. Riwayat UPBI/UKBI 

Submenu riwayat UPBI/UKBI digunakan untuk melihat riwayat nilai dan jadwal 

ujian sertifikasi UPBI/UKBI yang pernah diikuti oleh mahasiswa. Cara untuk melihat 

riwayat UPBI/UKBI dengan klik submenu ini, kemudian data jadwal dan nilai 

sertifikasi akan muncul secara otomatis. 

 
Gambar 9.39 Riwayat UPBI/UKBI 
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10. Penelitian dan Pengabdian 

Menu penelitian dan pengabdian digunakan untuk melakukan pendaftaran dan melihat 

riwayat kegiatan penelitian dan pengabdian yang pernah diambil. Penelitian dan 

pengabdian ini hanya dapat diambil oleh mahasiswa yang berstatus aktif. Menu penelitian 

dan pengabdian ini memiliki beberapa submenu, yaitu: 

 
Gambar 10.1 Penelitian dan Pengabdian 

 

10.1. Penawaran Penelitian 

Submenu penawaran penelitian digunakan untuk melihat penelitian yang 

ditawarkan pada periode tertentu. Cara untuk melihat penawaran penelitian dengan 

menentukan tahun pendaftaran dan bulan pendaftaran. Langkah selanjutnya klik 

tombol Lihat Penelitian, untuk melihat penelitian yang ditawarkan pada bulan dan 

tahun tersebut. Apabila persyarat untuk mendaftar penelitian telah dipenuhi maka 

mahasiswa dapat melakukan pendaftaran penelitian. Tombol Selengkapnya, 

digunakan untuk melihat berkas-berkas yang perlu dilampirkan saat melakukan 

pendaftaran. 

 
Gambar 10.2 Penawaran Penelitian 
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10.2. Riwayat Penelitian 

Riwayat penelitian adalah submenu yang digunakan untuk melihat daftar 

penelitian yang sedang diambil mahasiswa. Daftar penelitian yang ditampilkan pada 

submenu riwayat penelitian dapat berstatus “Daftar”, “Ditolak” atau “Diterima”. 

Cara untuk melihat riwayat penelitian dapat dengan klik submenu ini, maka data 

riwayat penelitian akan muncul secara otomatis. 

 
Gambar 10.3 Riwayat Penelitian 

 

10.3. Penawaran Pengabdian 

Penawaran pengabdian digunakan untuk menampilkan data pengabdian yang 

ditawarkan pada tahun dan bulan tertentu. Melihat penawaran pengabdian dapat 

dilakukan dengan menentukan tahun dan bulan daftarnya terlebih dahulu. Langkah 

selanjutnya klik tombol Lihat Pengabdian, maka secara otomatis akan muncul daftar 

pengabdian yang dapat diambil mahasiswa. Tombol Selengkapnya, digunakan untuk 

melihat berkas-berkas yang perlu dilampirkan saat melakukan pendaftaran. 

 
Gambar 10.4 Penawaran Pengabdian 

 

 

 



66 | P a g e  

 

10.4. Riwayat Pengabdian 

Riwayat pengabdian digunakan untuk melihat data pengabdian yang pernah 

diambil mahasiswa. Cara untuk melihat riwayat pengabdian dengan klik submenu ini 

maka data riwayat penelitian akan muncul secara otomatis. 

 
Gambar 10.5 Riwayat Pengabdian 
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11. Yudisium & Wisuda 

Menu yudisium dan wisuda digunakan oleh mahasiswa yang akan melakukan 

pendaftaran yudisium dan wisuda. Pendaftaran yudisium dan wisuda dapat dilakukan 

setelah mahasiswa dinyatakan lulus ujian tugas akhir. Submenu dari menu yudisium dan 

wisuda antara lain: 

 
Gambar 11.1 Yudisium & Wisuda 

 

11.1. Daftar Yudisium 

Daftar yudisium adalah submenu yang digunakan untuk melakukan pendaftaran 

yudisium. Yudisium adalah sidang yang menentukan kelulusan mahasiswa. Syarat-

syarat pendaftaran yudisium  hampir sama dengan syarat pendaftaran tugas akhir 

namun ada penambahan beberapa syarat. Syarat yang ditambahkan pada pendaftaran 

yudisium antara lain, judul tugas akhir, tanggal ujian tugas akhir, nilai tugas akhir, 

bebas tagihan, bebas pinjaman dari perpustakaan, bebas pinjaman laboratorium, 

bebas asset/ruangan dan kelengkapan data pribadi mahasiswa. Syarat judul tugas 

akhir, tanggal ujian tugas akhir dan nilai tugas akhir akan diinputkan oleh petugas 

fakultas. Syarat bebas tagihan akan terceklis secara otomatis apabila mahasiswa tidak 

memiliki tunggakan pembayaran biaya pendidikan. Syarat bebas pinjaman 

perpustakaan dapat diinputkan oleh petugas perpustakaan, namun sebelum 

diinputkan oleh petugas mahasiswa harus menyelesaikan beberapa administrasi 

terlebih dahulu pada aplikasi pustaka. Syarat bebas pinjaman laboratorium dan bebas 

asset/ruangan dapat dilakukan dengan membuat surat bebas pinjaman di 

laboratorium, selanjutnya petugas laboratorium akan menceklis syarat ini.  
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Gambar 11.2 Syarat-syarat Yudisium 
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Apabila seluruh syarat pendaftaran yudisium telah terisi maka akan muncul tampilan 

seperti di bawah ini: 

 
Gambar 11.3 Daftar Yudisium 

 

Selanjutnya mahasiswa akan mengisi data pribadi mahasiswa. Pengisian data pribadi 

mahasiswa ini digunakan untuk surat pernyataan. Apabila telah selesai mengisi data 

pribadi mahasiswa maka mahasiswa dapat mencocokan antara data pada ijazah 

terakhir dengan data surat penyataan, draft ijazah dan draft transkrip. 

 
Gambar 11.4 Verifikasi Surat Pernyataan 
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Apabila masih terdapat kesalahan data pada nama mahasiswa dan nama orang tua, 

maka mahasiswa dapat membawa ijazah terakhir dan/atau akte kelahiran kepada 

petugas. Klik tombol Selanjutnya untuk melanjutkan proses pendaftaran yudisium. 

apabila telah klik tombol Selanjutnya, maka mahasiswa harus memverifikasi data. 

cara untuk verifikasi data dengan memperhatikan data yang ditampilkan, kemudian 

beri tanda ceklis pada check box kemudian klik tombol Setuju. 

 
Gambar 11.5 Verifikasi Data 

 

Mahasiswa dinyatakan lulus yudisium apabila status mahasiswanya berubah dari 

“Aktif” menjadi “Lulus”. Berikut ini tampilan dari submenu daftar yudisium jika 

mahasiswa dinyatakan lulus yudisium: 

 
Gambar 11.6 Lulus Yudisium 
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11.2. Daftar Wisuda 

Pendaftaran wisuda dapat dilakukan melalui submenu ini. Sebelum melakukan 

pendaftaran wisuda mahasiswa harus melakukan pembayaran wisuda. Pembayaran 

dapat dilakukan pada bank-bank yang telah bekerjasama dengan cara Host to Host. 

Berikut ini syarat-syarat pembayaran wisuda: 

 
Gambar 11.7 Syarat-syarat Pembayaraan Wisuda 

 

Apabila mahasiswa telah melakukan pembayaran wisuda maka mahasiswa 

melanjutkan proses selanjutnya. Berikut ini syarat-syarat pendaftaran wisuda yang 

harus dipenuhi sebelum mahasiswa melakukan pendaftaran wisuda: 

 
Gambar 11.8 Syarat-syarat Pendaftaran Wisuda 

 

Proses pendaftaran dapat dilanjutkan apabila seluruh syarat pendaftaran wisuda dan 

pembayaran wisuda telah terpenuhi. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan 

mahasiswa adalah mengisi data pribadi, mengisi tracer studi, mengisi survey 

kepuasan dan verifikasi data. 

 
Gambar 11.9 Alur Pendaftaran Wisuda 
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Proses pendaftaran berhasil jika muncul tampilan seperti gambar di bawah ini. 

Selanjutnya mahasiswa harus mencetak draft ijazah, draft transkrip dan surat 

pernyataan. Ketiga berkas tersebut harus diverifikasi terlebih dahulu oleh petugas,  

kemudian mahasiswa dapat melakukan foto wisuda di akademik dan mengumpulkan 

ketiga berkas tersebut disertai dengan KTM. 

 
Gambar 11.10 Berhasil Daftar Wisuda 


