Buku Manual
SAKTI - Modul LAYANAN MAHASISWA
Pengantar
Modul Layanan Mahasiswa merupakan salah satu modul dalam SAKTI. Modul ini dikembangkan
untuk memberikan layanan akademik secara mandiri kepada mahasiwa. Dengan modul ini
mahasiswa dapat melihat nilai akademik, spp, krs, dosen, syarat- syarat dan info lainnya yang
sangat berguna. Untuk menggunakannya, setiap mahasiswa dapat meminta password k e bagian
Informasi Teknologi IKOPIN.

Login ke Modul
Akses ke modul layanan mahasiswa bisa dilakukan melalui web ikopin.ac.id dengan memilih menu
layanan mahasiswa sub menu eksternal atau internal.
Tampilan awal untuk Layanan Mahasiswa adalah dialog login sebagai berikut :

Dialog Login Layanan Mahasiswa
Setelah muncul menu di atas isi NRP dan Passwordnya. Bila login dan password valid, maka akan
muncul tree menu di sebelah kanan layar yang dapat dipilih sesuai kebutuhan.
Menu-menu yang disediakan memungkinkan mahasiswa melakukan perwalian KRS/PRS reguler,
KRS SP, mengisi angket PBM dan melihat nilai akademik serta informasi terkait lainnya. Seperti
gambar berikut.
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Halaman depan modul layanan mahasiswa
Catatan: Klik tanda (+) untuk membuka sub menu dan tanda (–) untuk menutupnya. Sedangkan
untuk menjalankan perintah pilih menu yang dimaksud.

Mengisi Data Perwalian
Perwalian dapat diisi oleh mahasiswa secara langsung melalui menu Perwalian. Pilihannya
adalah perwalian reguler, perubahan dan perwalian SP.

Transaksi KRS Reguler Mahasiswa

Klik menu Input KRS | Perwalian | pilih semester | proses sehingga muncul dialog
sbb.:

Form transaksi KRS
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Setelah tampil menu di atas langkah selanjutnya adalah :


Pilih mata kuliah yang mau diambil



Jika mata sudah dipilih tekan tombol AMBIL di bawah kolom mata kuliah



Mata kuliah yang diambil secara ototmatis akan muncul di form paling bawah

Perubahan Perwalian
Transaksi perubahan dapat dipilih di menu Input KRS | Perubahan Perwalian.

Form Transaksi PKRS Reguler Mahasiswa
Menu:

Layanan Mahasiswa

Input KRS | Perubahan Perwalian

NRP dan Nama akan otomatis terdeteksi
•

Pilih Proses untuk memproses data selanjutnya.

•

Kemudian akan muncul dialog sbb:
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Form lanjutan setelah proses


Pilih Matakuliah yang akan ditambahkan



Pilih tombol tambah untuk menambahkan data



Data Matakuliah yang sudah ditambah akan masuk pada form dibawahnya



Jika Matakuliah akan dikurangi pilih matakuliah kemudian pilih tombol kurang.

Perwalian SP

Form transaksi KRS SP
Menu:

Layanan Mahasiswa

Input KRS | Perwalian SP



Pilih semester



Pilih tombol proses untuk memproses data



Kemudian akan muncul dialog untuk mengisi matakuliah yang akan dilaksanakan pada semester
pendek.



Untuk langkah selanjutnya sama dengan kegiatan perwalian KRS reguler
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Melihat Informasi

Informasi yang akan dilihat pada layanan ini diantaranya sebagai berikut:


Akademik



Perwalian



Pembayaran



Ujian



Perkuliahan



Tugas Akhir



Kelulusan

Informasi Akademik
Informasi akademik di antaranya adalah informasi nilai yang telah dicapai oleh mahasiswa. Akses
menu Informasi Akademik | Nilai | Nilai Ujian Reguler sehingga muncul dialog sbb.:

Nilai Ujian Reguler


Isi parameter terkait (tahun dan semester)



Tekan tombol Proses sehingga muncul daftar nilai di bawahnya.



Lakukan hal yang sama untuk tahun dan semester yang berbeda.
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Untuk melihat informasi akademik terkait dengan KHS, piliih menu Informasi Akademik | Hasil
Studi | KHS sehingga muncul dialog sbb.:

Informasi KHS
Bila Anda ingin mencetak, klik ikon Cetak KHS di bagian kanan bawah. KHS dapat dicetak
beberapa kali dalam jumlah tertentu sesuai dengan konfigurasi di Modul Konfigurasi.
Untuk

mendapatkan

informasi

transkrip

nilai keseluruhan,

pilih

menu Informasi

Akademik | Hasil Studi | Transkrip Nilai sehingga muncul dialog sbb.:

Transkrip Nilai Mahasiswa
Bila Anda ingin mencetak transkrip, klik ikon printer di bagian kiri atas dari dialog tersebut. Status
dokumen adalah transkrip sementara, bukan dokumen resmi lembaga.
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Informasi Perwalian
Informasi Perwalian dapat digunakan untuk melihat Kurikulum dan Prasayarat, KRS Reguler,
KRS Perubahan dan KRS Semester

Pendek.

Info

KRS

reguler

dapat

dilihat

di

menu

Informasi Perwalian | Perwalian sehingga muncul dialog sbb.:

Informasi Ujian
Informasi ujian dapat dilihat dalam bentuk kartu ujian. Info ini dapat dilihat di menu
Informasi | Ujian | Cetak Kartu Ujian sehingga muncul dialog sbb.:

Kartu Ujian
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Informasi Jadwal Kuliah
Informasi jadwal kuliah dapat dilihat di menu
Informasi | Perkuliahan | jadwal kuliah sehingga muncul dialog sbb.:

Jadwal Perkuliahan

Isi Angket PBM
Evaluasi akademik dapat dilakukan oleh mahasiswa melalu menu isi angket PBM. Evaluasi PBM
bertujuan untuk memberi penilaian mahasiswa terhadap dosen pemberi matakuliah. Untuk masuk
pada menu tersebut caranya.
Isi Angket PBM | Isi Mata Kuliah | Pilih Dosen/kelas sehingga muncul dialog sbb.:

Form Evaluasi PBM
Pilih jawaban yang sesuai untuk dosen tersebut lalu tekan simpan dan lakukan hal sama untuk mata
kuliah lainnya sesuai dengan mata kuliah yang diambil pada semester berjalan.
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Menggunakan Utilitas
Utilitas dimanfaatkan untuk menganti pasword ybs. untuk alasan keamanan akses. Pilih menu
Utilitas | Ganti Password sehingga muncul dialog :

Form ubah password
Lakukan secara bertahap sbb.:


Isi password lama



Isi password baru dan konfrmasinya



Jika sudah benar, klik tombol Simpan.



Jangan lupa mencatat password barunya (di HP atau di buku catatan pribadi)

Informasi Dosen

Informasi terkait dengan dosen juga dapat dilihat melalui layanan mahasiswa. Pilih
Layanan Mahasiswa : Direktori Dosen | Pilih Program Studi

CATATAN : UNTUK MENU YANG TIDAK BISA DIURAIKAN DISINI BISA ANDA
TEST/COBA SECARA MANDIRI
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