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Pengembangan Sistem Informasi Manajemen (SIM)
Unnes dilandasi oleh keinginan Unnes untuk berubah
menuju sebuah organisasi yang sehat. Untuk tujuan
tersebut, Sistem SIM merupakan kebutuhan dasar yang
harus disediakan dengan memanfaatkan pesatnya
kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (ICT). Untuk
mengawali perubahan, dipandang strategis memprioritaskan
pengembangan Sistem Informasi Akademik Terpadu
(SIKADU) yang utamanya ditujukan untuk menyatukan data
dasar akademik dan sistem administrasinya. Sejak tahun
2007, SIM Unnes telah terbukti memengaruhi secara
signifikan pengambilan keputusan dan kebijakan di Unnes.
Peraturan Rektor Nomor 01 tahun 2007 tentang registrasi
mahasiswa merupakan salah satunya. Ke depan, Unnes
merencanakan
pengembangan
Sistem
Informasi
Kepegawaian (SIMPeg), Sistem Informasi Keuangan
(SIKEU) dan Sistem Informasi Asset (SIAS).
Kata Terpadu di dalam SIKADU sedikitnya mengandungi
tiga pengertian. Pertama, sistem ini dirancang berdasarkan
data dasar yang tunggal baik untuk kegiatan akademik,
kepegawaian, keuangan maupun pengelolaan aset. Kedua,
sistem ini dirancang berlaku untuk seluruh Unnes tanpa
kecuali.
Ketiga,
SIKADU
dikembangkan
dengan
menggunakan sistem operasi yang berbasis open source.
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Buku panduan Sikadu ini memberikan petunjuk kepada
pengguna tentang cakupan dan cara mengakses SIM Unnes
untuk memperoleh informasi yang diinginkan. Sasaran
utama buku ini adalah mahasiswa, dosen, karyawan,
pimpinan Unnes, Ditjen Dikti dan berbagai pihak yang
tertarik dan ingin membina hubungan dengan Unnes. Buku
ini direncanakan untuk diterbitkan dalam beberapa versi
sesuai dengan penggunanya, yaitu versi mahasiswa, versi
dosen dan pejabat, dan versi operator.
Buku panduan ini sekaligus dapat menjadi catatan awal
dari implementasi SIKADU untuk pelayanan akademik.
Konsep implementasinya adalah sentralisasi sistem dan
desentralisasi kewenangan/pelayanan. Pada tahun 2007
ini, SIKADU telah secara sukses diterapkan untuk tujuh
fakultas dan perpustakaan yang ada di kampus utama
Sekaran. Kini kegiatan pelayanan berangsur-angsur
terdistribusi ke fakultas, jurusan, dosen dan mahasiswa
sehingga mereka terlibat aktif di dalam tertib administrasi.
Hal yang mempercepat penyatuan sistem informasi di
Unnes adalah tersedianya jaringan tulang punggung fiber
optics yang dibangun pada akhir tahun 2006 dengan dana
yang bersumber dari dana Universitas dan INHERENT
(Indonesian Higher Education Network). Dengan jaringan
backbone tersebut, komunikasi antarfakultas berjalan
dengan cepat dan lancar tanpa harus menyewa bandwidth
internet. Kini, kegiatan seperti penjadwalan, registrasi,
pemasukan nilai, pencetakan KHS, KRS, KTM, transkrip,
daftar peserta kuliah, dan daftar nilai, dapat dilakukan di
fakultas melalui komputer yang tersebar sampai di tingkat
jurusan.
Produk SIKADU yang telah berhasil diimplementasikan
adalah penerimaan mahasiswa, penjadwalan, registrasi,
penilaian/yudisium dan administrasi wisuda secara online.
Kini dirancang SIKADU yang dilengkapi dengan suatu
program antarmuka yang menghubungkannya dengan
kegiatan Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri
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(EPSBED). Tujuannya adalah agar SIKADU dapat memasok
data-data yang diperlukan untuk kegiatan evaluasi diri, baik
dalam rangka penyusunan program pengembangan
program studi ke depan maupun akuntabilitas program studi.
Semoga buku ini bermanfaat.

Supriadi Rustad
Pembantu Rektor Bidang Akademik
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A. Sejarah Sikadu
Sistem Informasi Akademik Terpadu Universitas Negeri
Semarang (Unnes) atau yang lebih dikenal dengan nama Sikadu
adalah sebuah sistem informasi berbasis web yang dibangun
dengan tujuan mengorganisasi data akademik di Universitas
Negeri Semarang secara online. Pengorganisasian data yang
dimaksud meliputi pengelolaan sistem registrasi dan sistem
penjadwalan perkuliahan, pengelolaan Kartu Rencana Studi
(KRS),
monitoring
perkuliahan,
pengorganisasian
nilai
mahasiswa, dan penanganan pendaftaran wisuda. Sikadu dapat
diakses secara online melalui jaringan internet dengan alamat:
http://akademik.unnes.ac.id.
Cikal bakal Sikadu adalah penerapan sistem informasi
pengelolaan semester pendek Jurusan Fisika pada tahun 2004.
Pada tahun 2005 sistem ini diadopsi menjadi sistem informasi
akademik Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
(FMIPA). Setelah didesain ulang oleh tim khusus dari Jurusan
Fisika dan dengan dukungan dari Universitas, sistem informasi
akademik FMIPA mulai diujicoba sebagai sistem informasi
akademik Unnes pada Semester Genap tahun 2005/2006. Pada
awalnya Sikadu hanya digunakan untuk memfasilitasi
administrasi akademik berupa pengelolaan nilai mahasiswa dan
yudisium secara online, serta fasilitas pendaftaran wisuda yang
mulai dipakai sejak pendaftaran wisuda periode II tahun 2006.
Namun seiring dengan perkembangannya, mulai Semester
Genap tahun 2006/2007, Sikadu mulai dikembangkan untuk
sistem penjadwalan secara terpadu dan layanan registrasi
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administrasif-akademik mahasiswa pada tingkat sarjana dan
diploma. Sikadu ini melengkapi dua sistem informasi yang telah
ada di Universitas Negeri Semarang yaitu sistem informasi
pendaftaran mahasiswa baru (http://spmu.unnes.ac.id), dan
sistem informasi kepegawaian (SIMPeg).
Beberapa fasilitas yang tersedia di dalam Sikadu antara lain
informasi registrasi, informasi biodata mahasiswa, jadwal kuliah,
informasi kemajuan hasil belajar mahasiswa, rekapitulasi dan
histori nilai akademik, tugas mengajar dosen, serta statistik data
lain. Selain itu, Sikadu juga menyediakan fasilitas cetak untuk
keperluan administrasi akademik yang dapat dipakai oleh seluruh
operator baik dari tingkat universitas sampai program studi.
Beberapa informasi juga disediakan bagi member pejabat yang
dapat dipakai sebagai kontrol terhadap berbagai proses
akademik pada semester berjalan, serta sebagai bahan
pengambil keputusan atau kebijakan strategis yang diperlukan.
Dengan adanya Sikadu ini, diharapkan agar proses
administrasi akademik dapat berjalan lebih efektif dibandingkan
dengan sistem akademik lama yang berjalan secara stand alone
dan melalui jaringan komputer terbatas di tingkat Universitas
yang sudah dipakai sejak tahun 80-an. Melalui Sikadu, akses
informasi bagi pihak pengguna, baik mahasiswa, dosen, pejabat,
maupun pihak lain yang berkepentingan, dapat terlayani dengan
cepat, tepat, dan akurat.
B. Fungsi Sikadu untuk Mahasiswa
Panduan ini khusus memuat petunjuk pemakaian untuk
pengguna mahasiswa yang antara lain dapat melakukan:
1. Perencanaan yang terstruktur mengenai kegiatan
akademisnya setiap saat.
2. Pemantauan nilai dan data akademis secara online melalui
internet.
3. Pemantauan yang tepat dan terpadu mengenai kegiatan
akademis di Universitas Negeri Semarang melalui kalender
akademik.
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C. Manfaat Sikadu bagi Mahasiswa
Manfaat Sikadu bagi mahasiswa antara lain:
1. Memudahkan pemantauan nilai dan kegiatan akademis
secara online baik melalui histori nilai, rekapitulasi nilai,
maupun laporan kemajuan akademik.
2. Memudahkan registrasi.
3. Melihat jadwal kuliah.
4. Mengisi dan revisi KRS.
5. Menambah atau membatalkan mata kuliah pada semester
yang sedang berjalan sesuai dengan jadwal yang telah
ditentukan.
6. Melakukan komunikasi dengan pengguna Sikadu yang lain
baik kepada sesama pengguna mahasiswa, dosen wali
akademik, dosen lain, pejabat, maupun operator yang lain.
D. Mengakses Sikadu
Sikadu merupakan sistem informasi berbasis web sehingga
untuk mengaksesnya diperlukan program aplikasi web browser
seperti Internet Explorer, Mozilla FireFox, Opera, Netscape, dan
lain-lain. Langkah untuk mengakses Sikadu adalah sebagai
berikut.
1. Ketik alamat sikadu http://akademik.unnes.ac.id pada
Address bar lalu tekan Enter pada keyboard.
2. Tunggu hingga halaman depan Sikadu muncul (lihat
gambar 1).
Pengunjung/user Sikadu dikategori menjadi dua jenis yaitu
tamu (guest) dan anggota (member). Member Sikadu dibagi
menjadi 11 tingkat yaitu: administrator, supervisor, operator
keuangan, operator pusat komputer, operator registrasi, operator
fakultas, operator program studi, pejabat, dosen, karyawan, dan
mahasiswa. Apabila pengunjung masuk ke Sikadu sebagai tamu,
informasi yang dapat diakses hanya sebatas informasi yang
bersifat umum yang khusus disediakan untuk pengunjung umum.
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Gambar 1. Halaman depan Sikadu versi terbaru untuk
tingkat administrator

Informasi umum yang dapat diakses oleh pengunjung tamu
antara lain:
1. Informasi berita terkini yang ada di homepage Sikadu.
2. Informasi statistik umum dari berbagai kegiatan yang
sedang berjalan pada tiap semester.
3. Informasi tentang status keanggotaan sebagai member
Sikadu melalui menu Cek Member Mahasiswa.
4. Informasi jadwal perkuliahan dan peserta kuliah.
5. Informasi penting mengenai dokumen akademik yang
dapat diunduh.
6. Informasi umum lain yang disediakan secara temporer.
Untuk mengakses semua informasi yang telah disebutkan di
atas user mengklik pada menu yang ditampilkan. Informasi
semester yang sedang dipilih dapat dilihat di bagian header
Sikadu. Untuk menggantinya, user cukup memilih pilihan
semester pada bagian kiri di bawah menu utama Sikadu.
E. Informasi untuk Pengunjung Umum
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Informasi yang tersedia bagi pengguna tamu/pengunjung
umum dapat dilihat tanpa harus melakukan login terlebih dahulu.
Informasi yang disediakan antara lain:
1. Halaman Berita
Jika pengunjung masuk ke Sikadu untuk pertama kali atau
ketika mengklik menu Home, dia akan menemukan halaman
depan Sikadu. Di halaman depan Sikadu tersedia informasi berita
terkini yang berkenaan dengan informasi akademik baik bagi
dosen maupun bagi mahasiswa (Gambar 1). Isi berita tidak
ditampilkan secara lengkap. Untuk mengetahui berita
selengkapnya, pengunjung mengklik judul berita yang
dikehendaki. Apabila ingin kembali ke halaman depan lagi,
mahasiswa cukup mengklik menu Home.
Selain itu, di halaman depan juga disediakan informasi
keanggotaan Sikadu, dan informasi akses sikadu secara
realtime.
2. Informasi Lain
Informasi lain yang bisa diakses secara bebas adalah
informasi registrasi. Informasi ini antara lain berisi alur registrasi,
yang menyediakan informasi tentang rangkaian proses yang
harus dilalui mahasiswa selama malakukan registrasi, informasi
rekapitulasi data registrasi, serta petunjuk penting yang harus
dibaca dan diketahui oleh seluruh mahasiswa. Untuk mengakses
alur registrasi, misalnya, cukup mengklik menu Alur Registrasi
pada menu utama sehingga muncul halaman informasi alur
registrasi (Gambar 2). Alur registrasi ini akan dijelaskan secara
lebih rinci pada bagian khusus. Dokumen akademik yang wajib
dibaca dan diketahui oleh mahasiswa biasanya dalam bentuk
aplikasi pdf, sehingga diperlukan aplikasi pembaca file pdf seperti
Acrobat Reader. File tersebut dapat diunduh dan dibaca
langsung di Sikadu atau disimpan untuk dipergunakan di
kemudian hari.
Untuk melihat rekapitulasi hasil registrasi mahasiswa, dapat
dilakukan dengan cara mengklik menu Rekap Registrasi, tunggu
hingga muncul halaman rekapitulasi registrasi (lihat Gambar 3.)
Pada halaman tersebut ditampilkan tabel rekapitulasi registrasi
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Gambar 2. Bagan alur registrasi yang terdapat pada
halaman alur registrasi

per Fakultas. Pada kolom terakhir disediakan link [detail], yang
apabila diklik memunculkan informasi tentang daftar mahasiswa
yang belum melakukan registrasi pada setiap fakultas.
Di bawah tabel rekapitulasi terdapat Pie Chart yang
menunjukkan persentase mahasiswa yang telah mengisi KRS
seluruhnya maupun per fakultas, dan juga persentase

Gambar 3. Tampilan rekapitulasi hasil registrasi

mahasiswa yang belum mengisi KRS per fakultas (lihat Gambar
4).
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Gambar 4. Tampilan Pie Chart hasil registrasi

3. Cek Member Mahasiswa
Menu Cek Member Mahasiswa digunakan untuk mengetahui
status keanggotaan mahasiswa sebagai member Sikadu. Untuk
mengecek status member sikadu apakah yang bersangkutan
masih aktif atau tidak, Anda dapat melakukan dengan langkah
berikut.
1. Klik menu Cek Member Mhs, sehingga muncul tampilan
seperti Gambar 5.
2. Masukkan NIM pada Kotak NIM, lalu klik tombol Cek.
3. Tunggu proses, hingga muncul informasi status member.
Informasi dimunculkan di bawah kotak NIM.
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Gambar 5. Tampilan cek member mahasiswa

Jika Anda telah aktif sebagai member, maka di bawah
informasi sebagai status member Sikadu terdapat link Lihat
Username dan Password yang digunakan untuk melihat
kembali username dan password, apabila Anda lupa username
atau passwordnya. Member mahasiswa dapat melihat username
dan passwordnya setelah menjawab dengan benar beberapa
pertanyaan konfirmasi.
4. Jadwal
Untuk melihat jadwal mata kuliah yang berlaku untuk
semester yang dipilih , Anda dapat melakukannya dengan cara
berikut :

Gambar 6. Tampilan Jadwal Kuliah
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1. Klik menu Jadwal, hingga muncul tampilan halaman
Jadwal Kuliah (lihat Gambar 6).
2. Pilih program studi Anda pada daftar pilihan program studi,
kemudian tekan tombol Lihat.
3. Tunggu hingga tampilan jadwal kuliah muncul.
Dari jadwal, pengguna dapat melihat mata kuliah dan
rombongan belajar mana saja yang masih belum penuh dan yang
sudah penuh sesuai dengan kuota yang telah ditentukan oleh
program studi.
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A. Member Mahasiswa di Sikadu
Member Sikadu bagi mahasiswa diperlukan agar mahasiswa
dapat mengakses layanan akademik yang disediakan. Layanan
akademik yang dimaksud antara lain pengisian Kartu Rencana
Studi (KRS), revisi KRS, akses rekap nilai akademik, Kartu Hasil
Studi (KHS) semester berjalan, laporan kemajuan akademik,
histori nilai akademik, dan display jadwal kuliah.
Disamping layanan akademik, disediakan juga fasilitas
pengiriman pesan antar member Sikadu. Fasilitas ini juga dipakai
sebagai wadah aspirasi member baik berupa kritik, saran,
komentar, dll, yang dapat disampaikan kepada administrator,
pejabat, dosen, karyawan, maupun antarmahasiswa.
B. Mendaftar menjadi Member Sikadu
Untuk menjadi member Sikadu Anda dapat melakukannya
dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut.
1. Buka browser Anda, masuklah ke Sikadu dengan
mengetikkan alamat http://akademik.unnes.ac.id pada form
Address di browser.
2. Klik menu Login sehingga muncul form untuk login seperti
pada Gambar 7.
3. Klik link Untuk Mahasiswa, Silahkan Daftar di sini!,
sehingga muncul form pendaftaran member mahasiswa
seperti tampak pada Gambar 8.
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Gambar 7. Halaman login

4. Masukkan NIM pada kotak NIM.
5. Masukkan tanggal lahir dengan memilih tanggal, bulan, dan
tahun pada pilihan yang telah disediakan.

Gambar 8. Form Data Keanggotaan

6. Klik tombol Masuk.
7. Jika autentifikasi tanggal lahir benar, maka akan muncul
tampilan form pendaftaran yang wajib diisi.
8. Ketikkan username pada kotak Username. Username ini
akan digunakan untuk login Sikadu. Panjang karakter
minimal adalah 6 huruf dan maksimal 15 huruf. Klik tombol
CEK untuk memeriksa apakah username tersebut bisa
diterima atau tidak. Jika username tidak diterima, maka akan
muncul peringatan. Demikian juga sebaliknya. Jika
username diterima, maka akan muncul berita bahwa
username yang anda maksud bisa dipakai (Gambar 9).
9. Ketikkan password minimal 6 huruf pada kotak Password.
Usahakan isian password Anda adalah kata-kata yang
mudah diingat, namun tidak diketahui oleh orang lain. Dalam
form akan ditampilkan kekuatan password yang Anda
MANUAL SIKADU | VERSI MAHASISWA 1.3 2009
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tuliskan.

Gambar 9. Pengecekan username Sikadu

10. Ketikkan kembali password yang telah Anda masukkan
sebelumnya pada kotak Tulis kembali password.
11. Ketikkan e-mail pada kotak E-mail. E-mail harus valid
karena informasi dari Sikadu juga akan dikirim melalui e-mail
yang telah Anda daftarkan ke Sikadu.
12. Selanjutnya lengkapi identitas diri. Ketik tempat dan tanggal
lahir sesuai dengan ijazah terakhir.

Gambar 10. Form pendaftaran member Sikadu

13. Sesuaikan pula data lain yang diminta seperti jenis kelamin,
agama, golongan darah, alamat lengkap, nomor telepon,
alamat di Semarang (kos), nama orang tua, pekerjaan orang
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tua, pendidikan terakhir orang tua, dan wali akademik.
14. Lengkapi pula data riwayat pendidikan SD, SMP, dan SMA
bila data tersebut belum benar.

Gambar 11. Form Isian Data Pendaftaran Member Mahasiswa

15. Jika Anda telah selesai melengkapi data yang diminta, teliti
kembali dan pastikan data yang Anda masukkan benar.
16. Kemudian Klik tombol DAFTARKAN MENJADI MEMBER
SIKADU.
Setelah terdaftar menjadi member Sikadu, informasi data
member sikadu Anda akan dikirimkan melalui email sebagaimana
yang Anda masukkan pada form pendaftaran member.
C. Login Sikadu
Langkah untuk login sebagai member dapat Anda lakukan
dengan cara:
1. Klik menu Login, sehingga muncul halaman yang berisi
form login (lihat Gambar 1).
2. Masukkan username dan password masing-masing pada
kotak Username dan Password, lalu ketikkan Security
Code pada kotak Enter Security Code. Security Code akan
berubah secara otomatis ketika Anda login.
3. Klik tombol Login.
4. Jika proses autentifikasi user berhasil, maka username dan
kategori/tingkatan member Anda akan ditampilkan pada bar
bagian atas Sikadu. Misalnya member nandar dengan
kategori mahasiswa maka akan ditampilkan
user:
MANUAL SIKADU | VERSI MAHASISWA 1.3 2009
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nandar as Mahasiswa.
Sebagai member Sikadu, selain dapat mengakses informasi
umum seperti yang telah dibahas di depan, Anda juga
mempunyai hak untuk mengakses layanan yang disediakan
sesuai dengan kategori/tingkatan user. Untuk user dengan
kategori “mahasiswa” akan ada tambahan menu Mahasiswa
pada menu utama, di samping menu Logout. Setiap member
memiliki Control Panel (menu operator) untuk mengakses
informasi yang disediakan sesuai dengan kategori usernya.
Misalnya, jika status member sebagai Mahasiswa, maka
untuk melihat menu layanan yang tersedia, Anda cukup mengklik
menu Mahasiswa (lihat Gambar 12).

Gambar 12. Halaman depan Sikadu untuk
tingkat mahasiwa

Menu layanan untuk kategori Mahasiswa antara lain: Biodata
Pribadi, Display KRS, Jadwal Kuliah, Kartu Hasil Studi, Lap.
Akademik, Rekap Nilai, Revisi KRS, dan Ubah Password.
Tiap menu pada operator Mahasiswa akan dijelaskan satu
persatu sebagai panduan untuk mengakses Sikadu. Tampilan
menu operator mahasiswa dapat dilihat pada Gambar 13.
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Gambar 13. Menu Operator Mahasiswa

D. Mengganti Foto Diri
Foto diri adalah identitas untuk dapat dikenali oleh orang
lain. Dalam perwalian, banyak dosen wali yang mensyaratkan
adanya foto diri dalam biodata pribadi mahasiswa. Untuk
memasukkan foto atau mengganti foto yang telah ada, Anda
dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut:
1. Klik Menu Mahasiswa
2. Pada bagian atas control panel icon menu mahasiswa
terdapat keterangan mengenai account Anda. Untuk
mengganti foto klik link Upload Foto sehingga akan tampil
halaman seperti tampak pada Gambar 14.
3. Klik tombol Browse untuk mencari letak file foto Anda. File
foto harus berformat JPEG dan berukuran maksimum 100
kbyte. Jika sudah sesuai, klik tombol Upload. Jika berhasil,
foto Anda akan tersimpan di server akademik. Sedangkan
jika terjadi error, sistem akan memberitahukan kesalahan
Anda.
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Gambar 14. Form untuk memasukkan foto ke Sikadu

E. Fasilitas Kirim Pesan
Sebagaimana member yang lain, mahasiswa juga diberi
fasilitas kirim pesan ke sesama member Sikadu. Fasilitas ini akan
tampak jika pengguna mahasiswa telah login ke Sikadu dengan
benar. Pada bagian kanan halaman depan Sikadu untuk kategori
mahasiswa akan tampak menu pesan baik pesan baru, pesan
lama, pesan terkirim, maupun link untuk mengirim pesan ke
sesama member Sikadu. (Gambar 15).

Gambar 15. Fasilitas Pengiriman Pesan antar Member Sikadu

Jika ada pesan baru, akan ada notifikasi jumlah pesan baru
yang Anda terima. Sedangkan jika ingin membuka arsip pesan
lama, Anda dapat mengklik menu pesan lama. Pesan baru
sebagaimana terlihat dalam Gambar 16 dapat dibuka dengan
hanya mengklik judul pesan tersebut. Daftar pesan yang diterima
telah dilengkapi dengan nama pengirim dan waktu pesan
diterima. Tampilan pesan terlihat seperti pada Gambar 17.
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Gambar 16. Tampilan Daftar Pesan Baru

Gambar 17. Tampilan Isi Pesan

User mahasiswa yang bersangkutan dapat membalas pesan
tersebut dengan mengklik tombol Balas. Jika ingin menghapus
pesan tersebut, cukup tekan tombol Hapus. Tampilan form untuk
membalas pesan terlihat seperti pada Gambar 18.

Gambar 18. Membalas Pesan
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Pengiriman pesan baru kepada member lain dapat dilakukan
jika yang bersangkutan telah mengetahui username dari orang
yang akan dikirimi pesan. Misalnya, jika mahasiswa Agus
Nuryadin dengan member agus akan mengirim pesan kepada
mahasiswa lain semisal Rini Dwinov, maka Agus Nuryadin harus
mengetahui username dari Rini Dwinov. Bila Anda ingin
mengirimkan satu pesan ke lebih dari satu user, maka pada
kolom Kepada isikan username orang-orang yang akan Anda
kirimi pesan dengan memisahkan username-username tersebut
dengan tanda koma (,), misalnya: agus,rusmanto,basiyo.
Jika ada masalah-masalah yang berkenaan dengan
administrasi akademik atau Sikadu, mahasiswa juga dapat
mengirimkan pesan ke administrator Sikadu dengan menekan
tombol Klik di sini pada halaman utama menu mahasiswa
(Gambar 19).

Gambar 19. Fasilitas Pengiriman Pesan ke Administrator Sikadu

F. Mengganti Password
Password atau katakunci adalah sesuatu yang sangat
penting dan rahasia dalam Sikadu. Password hendaknya tidak
diberitahukan kepada siapapun termasuk kepada teman, bapak,
ibu, adik atau pacar. Jika password Anda berikan kepada orang
lain, maka orang yang mengetahui password Anda dapat login
dengan username Anda dan dapat melakukan hal-hal yang dapat
merugikan Anda sendiri. Untuk keamanan, password hendaknya
Anda ganti secara rutin. Password yang baik adalah kata yang
mudah diingat namun sukar ditebak oleh orang lain. Kata yang
Anda pakai sebagai password bersifat case sensitive artinya
besar kecilnya huruf berpengaruh.
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Untuk mengganti password, tekan icon menu Ubah
Password pada control panel mahasiswa. Isikan password
lama yang Anda pakai, kemudian isikan password baru Anda.
Ulangi untuk menuliskan password baru Anda pada kolom
berikutnya. Jika semuanya sudah benar, klik tombol Ubah
Password (Gambar 20).

Gambar 20. Form Ubah Password di Sikadu
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Sesuai Dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri
Semarang Nomor 01/O/2007 tentang Registrasi Mahasiswa
Program Sarjana dan Diploma Universitas Negeri Semarang,
bahwa registrasi mahasiswa merupakan bagian penting dari
tertib administratif dan tertib akademik pada suatu perguruan
tinggi. Mahasiswa dinyatakan sah dan berstatus aktif pada suatu
semester jika telah selesai melakukan registrasi administratif

Gambar 21. Bagan alur registrasi yang terdapat pada
halaman alur registrasi
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yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) dan
selesai melakukan registrasi akademik yang dibuktikan dengan
Kartu Rencana Studi (KRS).
Adapun alur registrasi mahasiswa dapat dilihat seperti
tampak pada Gambar 21.
A. Registrasi Administratif
Dalam registrasi administratif, mahasiswa diwajibkan
membayar biaya pendidikan dengan besaran tertentu sesuai
dengan peraturan yang berlaku di Universitas Negeri Semarang.
Pembayaran biaya pendidikan dapat dilakukan sesuai dengan
jadwal yang telah ditetapkan dengan menggunakan sistem dan
mekanisme yang telah diatur oleh Unnes.
Pada semester Gasal 2007/2008 Unnes menggunakan
sistem student payment center (SPC) dengan bekerja sama
dengan Bank BNI dalam proses pembayaran biaya pendidikan.
Dengan sistem SPC ini mahasiswa dapat melakukan
pembayaran biaya kuliah baik melalui teller Bank atau melalui
Anjungan Tunai Mandiri (ATM). Mulai semester Genap
2008/2009 mahasiswa juga dapat melakukan pembayaran
melalui teller bank BRI. Namun demikian, ke depan tidak
menutup kemungkinan Unnes akan menggunakan sistem yang
lain jika dipandang lebih baik. Mekanisme dan tata cara
pembayaran akan diatur tersendiri dan dapat diakses melalui
halaman Sikadu.
Agar mahasiswa dapat melakukan registrasi akademik,
maka data pembayaran mahasiswa dari bank harus segera
ditransfer ke database Unnes. Dengan demikian mahasiswa
tersebut akan dinyatakan lolos registrasi administratif untuk
semester berjalan, sehingga dapat melakukan proses registrasi
akademik selanjutnya.
B. Registrasi Akademik
Proses registrasi akademik dimulai dengan pengisian KRS,
kemudian perwalian kepada dosen wali, dan pencetakan KRS.
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1. Pemesanan Mata Kuliah
Mulai semester Ganjil 2008/2009, di akhir semester
mahasiswa diharuskan melakukan pemesanan mata kuliah
(Gambar 21a, 21b dan 21c).

Gambar 21a. Form pemesanan mata kuliah

Gambar 21b. Tampilan list pemesanan mata kuliah
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2. Pengisian KRS
Pengisian KRS dapat dilakukan dengan langkah-langkah
sebagai berikut:
a. Pada menu mahasiswa, pilih icon menu ISI KRS ONLINE
. Jika Mahasiswa tidak ada kasus baik dalam hal
keuangan maupun registrasi sebelumnya, maka akan
disajikan data matakuliah dan rombongan belajar (Rombel)
yang dapat dipilih oleh mahasiswa (Gambar 22).

Gambar 22. Daftar mata kuliah dan kelas yang dapat diikuti

b. Sebelum Anda memilih mata kuliah, Anda disarankan
untuk mencermati jadwal kuliah yang telah ada. Dengan
demikian Anda sudah memiliki gambaran untuk memilih
mata kuliah apa saja dan rombongan belajar mana yang
ingin Anda ikuti serta jadwal kuliahnya. Anda dapat
mencetak jadwal kuliah terlebih dahulu agar lebih mudah
dicermati.
c. Pastikan bahwa nama dosen wali Anda dan kodenya
adalah benar. Jika belum benar, Anda dapat melakukan
pengeditan biodata diri Anda melalui menu Biodata
Pribadi. Ingat bahwa kesalahan pengisian dosen wali,
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maka KRS Anda tidak akan sampai ke tangan dosen wali
Anda.
d. Konsultasikan mata kuliah yang diambil, jika perlu
mahasiswa dapat meminta kurikulum yang berlaku untuk
prodi dan tahun angkatannya. Mahasiswa juga dapat
melihat kurikulum prodi di Sikadu (walaupun belum
terstruktur dengan baik) dengan mengklik link Kurikulum
Prodi (Gambar 23).

Gambar 23. Link untuk Melihat Kurikulum Tiap Program Studi

e. Untuk memilih mata kuliah beri tanda centang pada kolom
pilihan mata kuliah yang dikehendaki. Jangan lupa
menekan tombol AMBIL MATA KULIAH TERPILIH jika
mata kuliah yang dikehendaki sudah terpilih semua.
f. Perhatikan dengan seksama jumlah peserta yang telah
mengambil mata kuliah dan daya tampungnya. Anda juga
dibatasi oleh waktu dalam memilih mata kuliah.
g. Mahasiswa akan dihadapkan pada halaman rangkuman
pengisian KRS. Pada halaman ini, mahasiswa dapat
melihat kembali mata kuliah-matakuliah yang telah diambil
beserta keterangan yang menyertainya. Mahasiswa dapat
menuliskan pesan/catatan kepada dosen walinya melalui
form catatan. Jangan lupa melakukan penyimpanan
dengan menekan tombol SIMPAN KRS (Gambar 24). Jika
Anda tidak melakukan penyimpanan, maka mata kuliah
yang Anda Ambil tidak akan tersimpan, sehingga Anda
tidak terdaftar sebagai peserta mata kuliah tersebut.
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h. Setelah itu, akan terdisplay KRS yang telah disimpan di
sistem. Dalam display KRS, mahasiswa dapat melihat
status KRS apakah sudah disetujui oleh dosen wali atau
belum (Gambar 25).

Gambar 24. Daftar Mata Kuliah yang Telah Dipilih

Gambar 25. Display Rencana Studi Lengkap dengan Status KRS

i.

Jika dosen wali Anda tidak bisa melakukan perwalian
secara online, Anda dapat mencetak form perwalian
manual dengan menekan link Form Perwalian Manual.
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j.

Jika perwalian secara manual, maka Anda harus
menandatangani form manual yang telah Anda cetak,
kemudian meminta persetujuan dosen wali. Jika wali sudah
setuju, maka Anda dapat meminta tanda tangan dari Ketua
Jurusan. Setelah selesai, serahkan form manual tersebut
(Gambar 26) ke operator Jurusan. Operator Jurusan
(Sekretaris Jurusan) akan melakukan validasi data KRS
Anda.

Gambar 26. Halaman Form Perwalian Manual
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k. Untuk memastikan apakah KRS Anda sudah divalidasi
atau belum, Anda bisa melihat melalui menu Display KRS.
l. Jika status KRS Anda sudah disetujui oleh dosen wali,
maka proses registrasi akademik Anda sudah selesai.
Anda dapat mengikuti kuliah pada rombongan belajar
sebagaimana yang Anda pilih dalam KRS.
m. Pencetakan KRS akan dilakukan oleh BAAK setelah KRS
Anda disetujui oleh dosen wali Anda.
3. Revisi KRS
Untuk dapat melakukan revisi KRS caranya adalah dengan
mengklik menu Revisi KRS
, sehingga muncul halaman
revisi KRS (Gambar 30). Selanjutnya lakukan langkah berikut.
a. Pilih mata kuliah yang akan dihapus, dengan cara
mencentang CheckBox yang ada pada kolom Hapus. Jika
ingin menghapus semua mata kuliah yang ada di KRS
cukup mengklik link Pilih Semua, maka semua mata kuliah
akan tercentang. Untuk membatalkan tanda centang cukup
klik link Batal Pilih.

Gambar 27. Halaman Revisi KRS

MANUAL SIKADU | VERSI MAHASISWA 1.3 2009

28

b. Klik tombol Hapus Mata Kuliah Terpilih untuk menghapus
mata kuliah yang telah dicentang tadi.
c. Selanjutnya klik tombol Tambah Mata Kuliah apabila ingin
menambah mata kuliah lagi, sehingga muncul halaman
daftar mata kuliah dan rombongan belajar yang bisa diikuti
(lihat Gambar 28). Penambahan mata kuliah tetap
disesuaikan dengan jatah SKS yang diperkenankan untuk
semester tersebut. Jatah SKS didasarkan pada perolehan
IP (indek prestasi) pada semester sebelumnya. Jatah SKS
untuk semester yang bersangkutan dapat dilihat saat
pengisian KRS maupun saat revisi KRS. Bagi mahasiswa
yang semester sebelumnya cuti atau tidak aktif, maka jatah
SKS semester selanjutnya adalah 12 SKS. Sedangkan
bagi semester satu dapat memilih mata kuliah sebanyak 20
s.d. 22 SKS.

Gambar 28. Daftar Mata Kuliah dan Rombel (Revisi KRS)

d. Bila daftar mata kuliah belum muncul, maka untuk
melihatnya klik link [Lihat Jadwal]. Tunggu sampai muncul
daftar mata kuliah.
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e. Pada daftar mata kuliah akan terlihat deretan data mata
kuliah dan rombelnya dalam berbagai warna. Jika baris
berwarna biru, maka mata kuliah tersebut adalah mata
kuliah MKU/MKDK. Sedangkan jika baris berwarna pink,
maka mata kuliah dan rombel tersebut adalah mata kuliah
yang dapat Anda ambil dari prodi lain dalam satu Jurusan.
Sedangkan mata kuliah pada baris berwarna hijau atau
putih adalah mata kuliah untuk prodi Anda.
f. Centang CheckBox mata kuliah yang akan diambil di kolom
pilih.
g. Apabila sudah selesai menentukan mata kuliah yang akan
diambil, klik tombol Ambil Mata Kuliah Terpilih
sebagaimana ketika pengisian KRS untuk pertama kalinya.
h. Anda akan masuk pada halaman rangkuman daftar mata
kuliah yang telah Anda pilih. Jika tidak ada pesan
kesalahan, maka tombol SIMPAN KRS akan aktif.
Sedangkan jika ada kesalahan, maka tombol SIMPAN
KRS tidak akan aktif. Kesalahan-kesalahan yang sering
terjadi adalah, jumlah SKS lebih dari jatah yang
diperbolehkan, dan ada dua atau lebih mata kuliah yang
sama.
i. Lakukan penyimpanan. Jika tidak disimpan, maka mata
kuliah hasil pilihan Anda tidak akan tercatat dalam
database Unnes.
j. Lakukan perwalian kepada dosen wali baik secara online
maupun secara manual. Tata cara perwalian sama seperti
saat pengisian KRS.
k. Untuk memastikan mata kuliah yang telah Anda pilih telah
terdaftar di KRS, maka lakukan pengecekan melalui
display KRS.
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A. Informasi Profi Diri
1. Biodata Pribadi
Untuk melihat biodata pribadi yang sudah dientri pada saat
mendaftarkan diri sebagai member Sikadu caranya adalah
dengan mengklik menu Biodata Pribadi
, sehingga muncul
halaman biodata pribadi (lihat gambar 29).
Biodata tersebut memuat data account Sikadu, identitas diri,
riwayat pendidikan, biodata orang tua, dan data dosen wali
akademik. Apabila data pribadi yang tertera belum benar, maka
data tersebut dapat diedit dengan mengklik tombol Edit Data
yang letaknya berada di bawah biodata.

Gambar 29. Display Biodata Pribadi
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2. Edit Biodata
Untuk melakukan pengeditan biodata, maka klik tombol Edit
Data, selanjutnya akan ditampilkan form Editor Data Mahasiswa
seperti pada tampak pada gambar 30. Lakukan perubahan data
yang diperlukan, lalu klik tombol Simpan Data Mahasiswa.
Apabila hendak membatalkan hasil editing atau tidak jadi
melakukan editing klik tombol Cancel.

Gambar 30. Editor Biodata Pribadi

B. Informasi Akademik
1. Display KRS
Menu Display KRS digunakan untuk melihat hasil isian KRS
yang telah dilakukan oleh mahasiswa saat pengisian KRS. Untuk
melihat KRS yang telah diambil cukup mengklik menu Display
, sehingga muncul halaman Kartu Rencana Studi (lihat
KRS
Gambar 31). Perhatikan Status KRS. Jika belum disetujui Dosen
Wali berarti anda belum tercatat sebagai peserta mata kuliah
yang telah Anda ambil.
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Gambar 31. Display KRS Semester Aktif

2. Jadwal Kuliah
Jadwal kuliah yang ditampilkan untuk kategori mahasiswa
adalah berdasarkan mata kuliah yang diambil pada saat mengisi
KRS. Jadi jadwal tersebut adalah jadwal mahasiswa pemilik user
itu sendiri, sehingga ada kemungkinan tampilan untuk jadwal
antara user mahasiswa satu dengan yang lainnya adalah
berbeda.
Untuk melihat jadwal kuliah klik menu Jadwal Kuliah
sehingga muncul halaman Jadwal Kuliah (lihat Gambar 32).

Gambar 32. Jadwal Kuliah Mahasiswa Semester Aktif
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3. Kartu Hasil Studi
Jika ingin melihat hasil studi melalui Sikadu, caranya adalah
klik menu Kartu Hasil Studi
, sehingga muncul tampilan
halaman Daftar Hasil Studi Mahasiswa. Pastikan! setiap kali ingin
melihat KHS, periode semester KHS yang dipilih disesuaikan.
Misalnya jika ingin melihat nilai hasil studi pada semester Gasal
2004/2005 maka pastikan periode semester yang ada di kotak
Semester menunjukkan periode semester yang sama. Adapun
tampilan KHS dapat dilihat pada Gambar 33.

Gambar 33. Kartu Hasil Studi

4. Histori Nilai
Histori nilai adalah kumpulan dari nilai mata kuliah yang telah
diambil yang disusun urut berdasarkan urutan semester. Histori
nilai disusun dari semester satu sampai dengan semester
terakhir. Besarnya indeks prestasi dihitung hanya untuk mata
kuliah yang ada nilainya saja.
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Untuk melihat histori nilai klik icon menu Histori nilai, maka
akan ditampilkan histori nilai sesuai dengan nim user. (Gambar
34)

Gambar 34. Histori Nilai Akademik

5. Rekap Nilai
Menu Rekap Nilai adalah link menuju halaman transkrip nilai
akademik. Untuk melihat daftar rekapitulasi hasil studi
mahasiswa (transkrip nilai akademik) dapat dilakukan dengan
sehingga muncul halaman Daftar
cara klik menu Rekap Nilai
Rekapitulasi Hasil Studi Mahasiswa seperti tampak pada
Gambar 35. Rekap nilai akademik telah memerhatikan mata
kuliah-mata kuliah yang telah diulang. Nilai yang dipakai adalah
nilai terbaik dari setiap mata kuliah yang diambil.
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Gambar 35. Rekap Nilai Akademik

6. Laporan Akademik
Sebagai member Sikadu, mahasiswa juga bisa mengetahui
grafik kemajuan prestasi akademik yang telah dicapai dari tiaptiap semesternya melalui menu laporan akademik mahasiswa.
Laporan akademik ditampilkan dalam bentuk tabel dan dalam
bentuk diagram.

Gambar 36.a. Grafik kemajuan prestasi akademik mahasiswa
dalam bentuk tabel

MANUAL SIKADU
SIKADU | VERSI MAHASISWA 1.3 2009

36

Untuk melihat laporan akademik dapat dilakukan dengan
, sehingga muncul tampilan
cara: klik menu Lap. Akademik
Grafik Kemajuan Prestasi Akademik seperti pada gambar 36.a
dan 36.b.
Warna yang ada pada dasar diagram garis tersebut adalah
batas daerah berdasarkan nilai IP. Daerah tersebut dibedakan
menjadi lima yaitu:
a. Daerah Larangan
Daerah ini ditunjukkan dengan warna merah. Di mana nilai IP
yang berada pada daerah larangan ini adalah IP ≤ 1,0. Jika
mahasiswa memiliki IP pada daerah ini, maka perlu dilakukan
pembinaan secara mendalam baik oleh dosen wali maupun
pejabat jurusan/prodi.
b. Daerah Bahaya
Daerah ini memiliki warna dasar merah muda, rentangan IP
yang berada pada daerah ini adalah 1,0 < IP ≤ 2,0. Jika
seorang mahasiswa diploma atau sarjana memiliki IPK di
bawah 2,00 maka mahasiswa tersebut belum memenuhi
syarat kelulusan dan belum bisa melaksanakan ujian
akhirnya.
c. Daerah Hati-hati
Warna dasar dari daerah ini adalah orange muda, dan
rentangan IP yang masuk pada daerah hati-hati adalah 2,0 <
IP ≤ 2,5.
d. Daerah Aman
Rentangan IP yang masuk pada daerah aman adalah 2,5 <
IP ≤ 3,5.
e. Daerah Excellent
Daerah ini memiliki warna dasar hijau. Rentangan IP yang
masuk daerah ini adalah 3,5 < IP ≤ 4,0.
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Gambar 36.b. Grafik kemajuan prestasi akadmik mahasiswa
dalam bentuk diagram
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Pendaftaran wisuda dibagi menjadi dua tahap, yaitu tahap
pengisian formulir dan tahap tahap verifikasi data. Pengisian
formulir pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui situs
Sikadu http://akademik.unnes.ac.id. Sedangkan untuk verifikasi
data, mahasiswa harus datang langsung atau mewakilkan, ke
tempat verifikasi yang berada di Lantai I Gedung H Kampus
Sekaran, Gunungpati Semarang. Pengisian formulir dan verifikasi
data wisuda biasanya berlangsung selama tiga minggu.
A. Pengisian Formulir Pendaftaran
Untuk dapat mengisi formulir pendaftaran wisuda,
mahasiswa harus terlebih dahulu dinyatakan lulus oleh pihak
jurusan atau program studi yang dibuktikan dengan diperolehnya
Surat Bukti Validasi Transkrip (SBVT) sebagaimana nampak
pada Gambar 37a. Setelah mahasiswa mendapatkan SBVT,
selanjutnya mahasiswa yang bersangkutan dapat mengisi
formulir pendaftaran wisuda secara online.

MANUAL SIKADU | VERSI MAHASISWA 1.3 2009

39

Gambar 37a. Surat Bukti Validasi Transkrip (SBVT)

Untuk mengisi formulir pendaftaran wisuda dapat dilakukan
dengan mengikuti langkah berikut ini:
1. Klik link menu Pendaftaran Wisuda pada menu utama, maka
akan muncul form pendaftaran. Masukkan NIM dan tanggal
lahir dengan benar, kemudian klik tombol Cek (lihat Gambar
37)

Gambar 37. Form Pendaftaran Wisuda

2. Bila data tanggal lahir yang dimasukkan salah, maka sistem
akan memberikan peringatan jika data tersebut salah. (lihat
Gambar 38).
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Gambar 38. Pesan Peringatan Kesalahan Isian

Hal yang sama jika mahasiswa belum dinyatakan lulus oleh
jurusan atau program studi (lihat gambar 39), atau sudah
terdaftar sebagai peserta wisuda (lihat gambar 40).

Gambar 39. Pesan Peringatan Bila Mahasiswa Belum Dinyatakan
Lulus oleh Jurusan

Gambar 40. Pesan Peringatan Bila Mahasiswa Telah Terdaftar
Wisuda
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3. Jika sukses, maka akan muncul formulir isian wisuda. Dimana
sebagian isian formulir ini diambilkan dari data induk
mahasiswa sehingga mahasiswa tinggal mengganti dengan
data yang benar jika ternyata masih ada data yang salah. Di
samping itu, pendaftar juga diharuskan mengisikan data
akademik
yang
lain
seperti
judul
tugas
akhir/skripsi/thesis/desertasinya lengkap dengan dosen
pembimbing serta memasukkan file foto ke sistem (lihat
Gambar 41).
4. Jika semua data sudah diisi dengan benar, maka lanjutkan
dengan menekan tombol Setuju. Dengan menekan tombol
setuju berarti pendaftar sudah setuju bahwa data yang
dimasukkan adalah benar yang akan digunakan sebagai
acuan data penulisan ijazah dan lain-lain.
5. Jika sukses maka akan diberikan konfirmasi pendaftaran
sebagaimana terlihat dalam Gambar 42.
6. Pendaftar wajib mencetak formulir pendaftaran dengan
menekan tombol CETAK FORMULIR. Hasil cetakan formulir
akan terlihat seperti gambar 13.
7. Pendaftar wajib melakukan pembayaran wisuda pada bank
yang telah ditunjuk, kemudian melakukan verifikasi data untuk
mendapatkan nomor urut wisuda dan perlengkapan lainnya.
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Gambar 41. Formulir Isian Pendaftaran Wisuda

Gambar 42. Konfirmasi Pendaftaran Wisuda
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Gambar 43. Hasil Cetakan Formulir Wisuda

B. Verifikasi Pendaftaran
Ketika mahasiswa mendaftar wisuda, maka akan diperoleh
nomor PIN yang dipakai sebagai pengenal dalam verifikasi
pendaftaran wisuda. Setelah melakukan pembayaran biaya
wisuda sesuai dengan ketentuan, maka mahasiswa calon
peserta wisuda dapat melakukan verifikasi pendaftaran wisuda
pada tempat dan waktu yang telah ditentukan.
Saat melakukan verifikasi, calon wisudawan harus
melengkapi persyaratan-persyaratan antara lain: ijazah terakhir,
pas foto terbaru, surat keterangan lulus dari jurusan/prodi, dan
bukti pembayaran wisuda.
Bila telah dilakukan verifikasi pendaftaran, maka calon
wisudawan akan menerima nomor urut kursi dan perlengkapan
lain yang dipakai saat wisuda.
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