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PANDUAN PENGISIAN  

PORTAL DOSEN 

SISTEM MANAJEMEN KAMPUS 

 

I. Alamat web Sistem Manajemen Kampus STKIP Widya Yuwana Madiun  

http://akademik.widyayuwana.ac.id 

 

II. Tampilan Login Portal Dosen 

 

a. Masukkan User ID dan Password pada kolom sebelah kanan atas.  

b. User ID dan password secara default adalah nomor NIDN (bagi yang memiliki 

NIDN) dan nomor dosen (sesuai dengan yang diinputkan admin). 

c. Masukkan Kode Captcha yang muncul pada kolom kode captcha yang sudah ada. 

d. Setelah User ID, Password dan Kode Captcha telah terisi maka klik tombol “Login”. 

 

III. Tampilan Portal Dosen 
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IV. Menu Konfigurasi 

a. Profil Pengguna 

 

 Digunakan untuk melihat profil pengguna dan menyesuaikan nama, email 

dan telepon.  

 Setelah terisi semua klik tombol “Submit”. 

 

b. Ganti Password 

 

 Digunakan untuk mengganti password.  

 Isikan password lama pada isian password lama, dan password yang 

diinginkan pada isian password baru. Kemudian ulangi password baru pada 

isian confirm password baru. 

 Setelah diganti semua klik tombol “Submit”. 

 

V. Menu Data Pribadi 

 

a. Digunakan untuk input data pribadi dosen. 

b. Isikan data-data tersebut sesuai form, jika telah sesuai klik tombol “Submit”. 
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VI. Menu Publikasi Dosen 

 

Klik tombol + (tombol berwarna hijau) untuk menginput data publikasi dosen yang telah 

dilaksanakan. 

  

Isikan sesuai dengan isian yang tersedia, jika telah terisi klik tombol “Submit”. 

 

VII. Menu Penelitian Dosen 

 

Klik tombol tambah untuk menginput data penelitian dosen yang telah dilakukan. 

 

Isikan sesuai dengan isian yang tersedia, jika telah terisi klik tombol “Submit”. 
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VIII. Menu Reg KRS/KHS 

a. KRS 

1) Persetujuan KRS 

Digunakan Dosen Wali Studi untuk melakukan persetujuan terhadap rencana 

KRS yang diajukan oleh mahasiswa bimbingannya. 

 

Carilah mahasiswa yang akan disetujui pengajuan KRS-nya dengan klik 

tombol        seperti gambar diatas. Kemudian akan muncul tampilan seperti 

berikut ini. 

 

 

Untuk melakukan persetujuan KRS adalah sebagai berikut: 

a) Centang nama Mata Kuliahnya (seperti pada nomor 1). 

b) Centang status aktifnya (seperti pada nomor 2). 

c) Klik tombol perbarui (seperti pada nomor 3). 

d) Lakukan hal yang sama untuk semua mata kuliah. 

e) Jika telah selesai klik tombol X (seperti pada nomor 4) 

 

2) Cetak KRS 

Merupakan fasilitas untuk melakukan pencetakan terhadap rencana KRS 

yang telah dilakukan oleh mahasiswa dan telah disetujui oleh Dosen Wali 

Studi. 
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b. KHS 

1) Transkrip KHS 

Digunakan dosen untuk melihat transkrip nilai mahasiswa (KHS). 

2) Cetak Transkrip KHS 

Merupakan fasilitas untuk melakukan pencetakan KHS mahasiswa. 

 

c. Kelas Akademik 

 

Digunakan untuk melihat perwalian mahasiswa yang ada, terdapat juga keterangan 

nama Dosen Wali Studinya dan jumlah mahasiswa bimbingannya. 

 

IX. Menu Perkuliahan 

a. Kelas Kuliah 

1) Kelas Kuliah 

 

Digunakan untuk melihat mata kuliah yang diampu oleh dosen yang 

bersangkutan. Untuk mencetak presensi kuliah dapat meng-klik tombol           

 

2) Anggota Kelas Kuliah 

 

Digunakan untuk melihat jumlah mahasiswa yang mengikuti mata kuliah.  
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b. Jadwal Kelas Kuliah 

1) Ruang Kelas 

 

Digunakan untuk melihat ruang kelas yang ada beserta kapasitasnya. 

 

2) Jadwal Kelas Kuliah 

 

Digunakan untuk melihat jadwal mengajar yang dilakukan oleh dosen yang 

bersangkutan. 

 

c. Proses Kelas Kuliah 

1) Proses Kelas Kuliah 

 

Digunakan untuk melihat proses mengajar yang dilakukan oleh dosen. 

Klik tombol        untuk melihat detail proses kelas kuliah. 

 

Untuk menambahkan data proses kuliah klik tombol “tambah”. Kemudian 

akan muncul form isian untuk mengisi proses kuliah, seperti dibawah ini. 
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Isilah isian yang tersedia jika telah selesai klik tombol ”Submit”. 

 

2) Laporan Kelas Kuliah 

 
Digunakan dosen untuk melihat laporan kelas kuliah yang telah dilaksanakan 

dengan klik tombol          dan untuk mencetak klik tombol   

  

3) Kehadiran Kelas Kuliah 

 

Digunakan dosen untuk melihat dan menginputkan kehadiran mahasiswa 

dalam perkuliahan. 

Klik tombol        untuk menginputkan kehadiran mahasiswa, akan muncul 

tampilan seperti di bawah ini. 
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Untuk menambahkan tanggal mengajar klik tombol “tambah” kemudian akan 

muncul form seperti di bawah ini. 

 

Isilah tanggal mengajar yang kemudian klik tombol “submit”. Jika telah 

selesai menginput tanggal mengajar klik tombol “lihat” untuk melihat tanggal 

mengajar yang telah diinputkan. 

 

Untuk mengisi kehadiran mahasiswa, pilih salah satu tanggal mengajar yang 

akan diisi kemudian tekan tombol       , akan muncul tampilan seperti di 

bawah ini.  
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Isikan status kehadiran mahasiswa yang bersangkutan satu persatu dengan 

klik tombol      untuk memilih jenis kehadirannya. Jika telah selesai klik 

tombol “lihat” untuk melihat rekap kehadiran mahasiswa tadi. 

 

Klik tombol X untuk keluar. 

  

4) Laporan Kehadiran Kelas Kuliah 

 
Digunakan dosen untuk mencetak laporan kehadiran mahasiswa dalam 

perkuliahan yang diampu dosen yang bersangkutan. Untuk mencetak klik 

tombol       kemudian akan tampil seperti di bawah ini. 

 

Untuk mencetak pilih salah satu tanggal mengajar kemudian klik tombol  

 

d. Sylabus MK 

 

Digunakan untuk menginput silabus mata kuliah yang ada. 

Untuk menginputkan klik tombol “tambah”, yang nantinya akan memunculkan form 

untuk input seperti dibawah ini. 
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Isilah sesuai dengan form yang tersedia, jika telah selesai klik tombol “Submit”. 

 

X. Menu Penilaian 

a. Penilaian 

 

Digunakan dosen untuk memasukkan penilaian terhadap mahasiswa. Pilih salah satu 

mata kuliah dan klik tombol        untuk melakukan penilaian mahasiswa dan akan 

tampil seperti di bawah ini. 

 

Untuk menambahkan penilaian terhadap mahasiswa klik tombol “tambah” dan akan 

muncul tampilan seperti di bawah ini. 
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Pilihlah salah satu jenis penilaian, isikan judul dan tanggal penilaian. Jika telah 

selesai mengisi klik tombol “submit”. Kemudian akan tampil seperti di bawah ini. 

 

Klik tombol      untuk mengisi penilaian mahasiswa, akan tampil seperti di bawah ini. 

 

Isilah penilaian score nilai dan point nilai untuk masing-masing mahasiswa. Jika 

telah terisi semua mahasiswa klik tombol “lihat”, akan tampil seperti di bawah ini. 

 

 

b. Penelitian 

1) Penawaran Penelitian 

 

Digunakan dosen untuk mengajukan penelitian. Untuk melakukan pengajuan 

penelitian klik tombol “tambah”, akan tampil seperti di bawah ini. 



13 
 

 

Isilah form pengajuan penelitian dengan lengkap. Jika telah terisi semua klik 

tombol “submit”. 

 

2) Penelitian 

 

Digunakan untuk input parameter penelitian yang telah disetujui dalam 

pengajuan penelitian dosen. Klik tombol “tambah” untuk menambahkan 

penelitian dosen, akan muncul tampilan seperti di bawah ini. 

 

Isilah form penelitian yang tersedia dengan lengkap. Jika telah terisi semua 

klik tombol “submit”. 
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3) Konsultasi  

 

Digunakan untuk konsultasi atau bimbingan penelitian dengan mahasiswa. 

 

XI. Menu Perpustakaan (menu Judul Buku) 

 

Digunakan dosen untuk melihat dan mencari buku-buku yang ada di Perpustakaan. 

  


