
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

VISI-MISI-TUJUAN 

AKPER YASPEN JAKARTA 

 

 

VISI 

Menjadi Akademi Keperawatan yang terkemuka dalam menghasilkan perawat vokasi 

yang kompeten dengan keunggulan keperawatan gawat darurat tingkat nasional pada 

tahun 2030. 

MISI 

1. Menyelenggarakan program pendidikan dan pembelajaran berdasarkan 

kurikulum berbasis kompetensi di bidang keperawatan dengan keunggulan 

keperawatan gawat darurat. 

2. Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dalam bidang 

keperawatan. 

3. Menciptakan suasana akademik yang menunjang pengembangan kreativitas, 

inovasi, dan produktivitas bagi seluruh civitas akademika. 

4. Menjalin kemitraan strategis dengan berbagai instansi di dalam dan luar negeri  

dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan tinggi dan 

pemanfaatan lulusan 

 

TUJUAN 

1. Menghasilkan lulusan perawat vokasi dengan kualifikasi level 5 sesuai 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dengan keunggulan 

keperawatan gawat darurat. 

2. Mewujudkan pelaksanaan penelitian dan pengabdian masyarakat di bidang 

keperawatan 

3. Mewujudkan suasana akademik suasana akademik yang menunjang 

pengembangan kreativitas, inovatif, dan produktif bagi seluruh civitas 

akademika 

4. Mewujudkan kemitraan strategis dengan berbagai instansi di dalam dan luar 

negeri  dalam rangka menunjang pelaksanaan kegiatan tridharma perguruan 

tinggi dan pemanfaatan lulusan. 

 

 

 



 



 

 





 

 

 

 



KATA PENGANTAR 

 

Visi “Akademi Keperawatan Yaspen Jakarta menjadi Akademi Keperawatan yang terkemuka 

dalam menghasilkan perawat vokasi yang kompeten dengan keunggulan keperawatan gawat 

darurat tingkat nasional pada tahun 2030”. Untuk mencapai visi tersebut maka Akper Yaspen 

harus menjamin dapat memberikan pelayanan yang bermutu. Selaian itu dengan sesuai dengan 

amanah Undang-undang No 12 tahun 2012 tentang  Pendidikan Tinggi. Oleh karena itu Akper 

Yaspsen Jakarta berupaya menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Unit 

Penjamin mutu Internal (UPMI) sebagai unit yang bertanggung jawab dalam penerapan SPMI 

telah menysussun beberapa dokumen ayitu kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, 

standar operasional mutu. Manual mutu merupakan salah satu langkah-langkah dalam 

penyusunan standar. Manual mutu tediri dari manual penetapan, manual mutu pelaksanaan, 

manual mutu evaluasi, manual mutu pengendalian dan manual mutu peningkatan. 

 

Dalam memelihara, meningkatkan dan mengendalikan mutu lulusan, maka Akper Yaspen 

Jakarta senantiasa melakukan kegiatan penjaminan mutu yang terencana dan terkendali melalui 

koordinasi unit penjaminan mutu internal. Kegiatan penjaminan mutu terus dilakukan dengan 

merevisi dan mengembangkan standar yang telah disusun sebelumnya. Hal ini perlu dilakukan 

mengingat tutuntan regulasi tentang penjaminan mutu senantiasa berubah dan dinamis. 

Kegiatan penjaminan mutu internal menuntut komitmen seluruh civitas akademika untuk 

senantiasa melaksanakan aktivitasnya berdasarkan standar-standar yang telah ditetapkan sesuai 

dengan Standar Operasioanal Prosedur (SOP) dan Formulir Mutu. Dengan demikian 

penyusunan merupakan keniscayaan bagi sebuah perguruan tinggi dalam rangka menjamin 

keberlangsungan kegiatan penjaminan mutu internal di Akper Yaspen Jakarta. 

 

Buku Standar Operasioanal Prosedur (SOP) dan Formulir Mutu ini sebagai acuan oleh seluruh 

pimpinan dan civitas akademika di Akper Yapsen Jakarta dalam melaksanakan penjaminan 

mutu. Dengan tersusunnya standar mutu ini kami berharap masukan dari berbagai pihak demi 

kemajuan Akper Yaspen Jakarta. 

 

 Jakarta, 30April 2018 

Ketua, 

 

 

 

Tety Mulyati Arofi, S. Kep., Ns., M. Kep. 
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Tujuan Pembuatan Sistem Informasi Berbasis Website 
Sistem informasi ini dibuat bertujuan memudahkan dalam pengelolaan data kegiatan 

akademik mulai dari penerimaan mahasiswa baru, perkuliahan dan data alumni. 

Sistem informasi ini dibuat berbasis website agar dapat diakses melalui internet oleh 

calon mahasiswa, mahasiswa, dosen, staff akademik, dan orangtua mahasiswa. 

Dengan adanya sistem informasi ini akan mengefesiensi waktu dalam hal pengelolaan 

data akademik. 

Untuk mengakses sistem informasi akademik ini harus melalui website profil institusi 

akademik pada link berikut : 

www.akperyaspen.ac.id 

Pilih menu : SIAKD 

 

 

Setelah memilih menu SIAKD maka akan tampil halaman Frontend sistem informasi 

akademik, seperti gambar dibawah ini: 

 

http://www.akperyaspen.ac.id/
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Pada halaman ini terdapat 3 halamanUtama : 

1. Beranda 

Pada halaman ini menampilkan 3 tombol (Reg.Mahasiswa Baru, Masuk dan 

Registrasi) dan informasi Kalender Akademik. Adapun fungsi tombol-tombol diatas 

sebagai berikut: 
 

• Reg.MahasiswaBaru (Berfungsi untuk calon mahasiswa mendaftarkan diri 

mengikuti seleksi penerimaan mahasiswa baru), sepertigambardibawahini : 
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Peserta ujian/calon mahasiswa mengisi formulir pendaftaran lalu klik tombol 

kirim. 

Untuk dapat mengakses halaman sistem informasi akademik modul 

SIPENSIMARU peserta mengecek emailnya, sesuai dengan alamat email 

yang diisikan di formulir agar dapat melihat email jawaban dari sistem 

informasi yang berisi user name dan password. 
 

• Masuk (Berfungsi bagi mahasiswa/peserta SIPENSIMARU yang sudah 

mendaftar untuk mengakses halaman sistem informasi akademik modul 

kemahasiswaan/SIPENSIMARU) seperti gambar dibawah ini : 

a. Modul SIPENSIMARU 

Pada point diatas sudah dijelaskan cara mengakses modul 

SIPENSIMARU, berikut gambar halaman modul dibawah ini : 
 

 

Pada halaman modul SIPENSIMARU terdapat 5 menu, yaitu : 

i. Modul Informasi (Berfungsi untuk menampilkan informasi/ 

pengumuman kegiatan Akademik), berikut tampilan gambar 

dibawah ini : 
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ii. Modul Penilaian (Berfungsi untuk melihat nilai hasil ujian 

SIPESIMARU ), berikut tampilan gambar dibawah ini : 
 

 

iii. Modul Cetak (Berfungsi untuk mencetak kartu ujian 

SIPENSIMARU jika sudah melunasi pembayaran ujian 

SIPENSIMARU), berikut tampilan gambar seperti dibawah ini: 
 

 

iv. Modul Data Diri Peserta (Berfungsi untuk merubah/ 

memperbaharui Data Diri Peserta ujian SIPENSIMARU), berikut 

tampilan gambar seperti dibawah ini: 
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v. Modul Konfirmasi Pembayaran (Berfungsi untuk melihat status 

pembayaran pendaftaran ujian SIPENSIMARU), berikut tampilan 

gambars eperti dibawah ini: 
 

 

Untuk peserta ujian SIPENSIMARU dinyatakan lulus akan menerima 

email yang berisi username dan password untuk mengakses Modul 

Kemahasiswaan. 

 

b. Modul Kemahasiswaan 

Pada Modul Kemahasiswaan terdapat 4 Menu, yaitu : 

1. Menu My Profile (terdapat 4 fungsi didalam layout tab) seperti gambar 

dibawah ini: 
 

 

Pada layout tab diatas terdiri dari tab Data Umum, Data Kontak, 

Riwayat Belajar dan Data Akun, masing-masing layout tersebut dapat 

diisi oleh mahasiswa untuk memperbaharui data. 
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2. Menu Setting (Berfungsi untuk mengganti username dan password), 

berikut tampilan gambar dibawah ini: 
 

 

3. Menu Lock (Berfungsi keluar sementara dari halaman aplikasi/ kerja) 

4. Menu Logout (Berfungsi untuk keluar dari aplikasi) 

 
 

Pada Modul Kemahasiswaan yang dapat mengakses Modul ini adalah 

Mahasiswa yang sudah diterima dalam Akademik dan sudah mendapatkan 

username dan password. Berikut tampilan gambar dibawah ini: 
 

 

Pada halaman Modul Kemahasiswaan terdiri dari 5 menu yaitu: 

i. Modul Pengisian KRS (Berfungsi bagi Mahasiswa untuk melihat 

jadwal pelajaran yang sudah ditetapkan dan dapat dicetak oleh 

Mahasiswa), berikut seperti gambar dibawah ini: 



10  

 
 

ii. Modul Info KHS (Berfungsi untuk melihat hasil kegiatan perkuliahan 

studi Mahasiswa selama Mahasiswa tersebut belum lulus /Alumni), 

berikut tampilan gambar dibawah ini: 

 

iii. Modul Transkrip (Berfungsi untuk melihat nilai hasil Mahasiswa dari 

awal hingga akhir masa perkuliahan), berikut tampilan gambar 

dibawah ini: 
 

 

iv. Modul Info Kuliah Ujian (Berfungsi untuk melihat jadwal mata kuliah, 

jadwal ujian dan mencetak kartu ujian), 

 

Pada setiap halaman Modul dibawah ini terdapat form filter program 

studi fungsinya untuk memilih filter data yang akan ditampilkan pada 

kolom sebelah kanan. 

 

Berikut tampilan gambar jadwal perkuliahan dibawah ini : 
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Berikut tampilan gambar Jadwal Ujian dibawah ini: 
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Berikut tampilan gambar Cetak Kartu dibawah ini: 
 

Bagi para Mahasiswa sudah melunasi pembayaran maka akan tampil 

icon print berwarna biru untuk mencetak kartu ujian. 

 

v. Modul Rekap SPP (Berfungsi untuk melakukan konfirmasi 

pembayaran tagihan biaya kuliah per semester mahasiswa), berikut 

tampilan gambar dibawah ini: 
 

 

Jika pembayaran tagihan belum lunas maka mahasiswa harus 

melakukan konfirmasi pembayaran dengan mengklik icon tanda pensil 
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warna biru disamping sebelah kanan, berikut tampilan gambar seperti 

dibawah ini: 
 

 

 

 

Apabila mahasiswa sudah lunas pembayaran akan terlihat dari icon 

ceklist warna biru disamping sebelah kanan. 

 

c. Modul Akademik 

Modul Akademik berfungsi untuk membuat data-data master, mengelola data- 

data kegiatan Akademik. Pada Modul ini terdapat 3 Modul Utama, yaitu : 

1. Modul Kurikulum (Berfungsi untuk membuat data-data Master yang akan 

digunakan pada pengelolaan data pada kegiatan Akademik), berikut 

tampilan gambar dibawah ini: 
 

Pada Modul Kurikulum terbagi dalam 9 SubModul, yaitu : 

i. Modul Tahun Ajaran (Berfungsi untuk membuat, mengubah tahun ajar 

yang akan digunakan pada kegiatan Akademik), berikut tampilan 

gambar dibawah ini : 
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Untuk menambah tahun ajar klik icon (+) warna hijau maka akan 

tampil halaman seperti dibawah ini : 
 

Lalu Isi kotak isian kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan 

data dan tombol batal untuk kembali ke halaman sebelumnya. 

 

ii. Modul Semester (Berfungsi untuk membuat, mengubah semester yang 

akan digunakan pada kegiatan Akademik), berikut tampilan gambar 

dibawah ini : 
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Untuk menambah semester klik icon (+) berwarna hijau maka akan 

tampil gambar seprti dibawah ini : 
 

Lalu isi kotak isian kemudian klik tombol simpan untuk menyimpan 

data dan klik batal untuk kembali ke halaman sebelumnya. 

 

iii. Modul Jenis Mata Kuliah (Berfungsi untuk membuat, mengubah Jenis 

Mata kuliah yang akan digunakan pada kegiatan Akademik), berikut 

tampilan gambar dibawah ini: 
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Untuk menambah Jenis mata kuliah klik icon (+) berwarna hijau maka 

akan tampil gambar seprti dibawah ini : 
 

Lalu isi kotak isian kemudian klik tombol simpan berwarna biru 

dibawah untuk menyimpan data dan klik batal untuk kembali ke 

halaman sebelumnya. 

 

iv. Modul Komponen Nilai (Berfungsi untuk membuat, mengubah 

Komponen Nilai yang akan digunakan pada kegiatan Akademik), 

berikut tampilan gambar dibawah ini: 
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Untuk menambah Komponen Nilai maka klik icon (+) berwarna hijau 

maka akan tampil gambar seprti dibawah ini: 
 

 

Lalu isi kotak isian kemudian klik tombol simpan berwarna biru 

dibawah untuk menyimpan data dan klik batal untuk kembali ke 

halaman sebelumnya 

 

v. Modul Jenis Ajar (Berfungsi untuk membuat, mengubah Jenis Ajar 

yang akan digunakan pada kegiatan Akademik), berikut tampilan 

gambar dibawah ini: 
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Untuk menambah Jenis Ajar maka klik icon (+) berwarna hijau maka 

akan tampil gambar seprti dibawah ini : 
 

 

Lalu isi kotak isian kemudian klik tombol simpan berwarna biru 

dibawah untuk menyimpan data dan klik batal untuk kembali ke 

halaman sebelumnya 

 

vi. Modul Ujian (Berfungsi untuk membuat, mengubah master kategori 

ujian yang akan digunakan saat membuat kartu ujian dan jadwal ujian), 
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berikut tampilan gambar dibawah ini: 
 

 

Untuk menambahkan kategori ujian maka klik icon (+) berwarna hijau 

maka akan tampil gambar seprti dibawah ini: 

 
 

vii. Modul Mata Kuliah (Berfungsi untuk membuat, mengubah Mata 

Kuliah yang akan digunakan pada kegiatan Akademik), berikut 

tampilan gambar dibawah ini: 
 

 

Untuk menambahkan Mata Kuliah maka klik icon (+) berwarna hijau 

maka akan tampil gambar seprti dibawah ini: 
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Lalu isi kotak isian kemudian klik tombol simpan berwarna biru 

dibawah untuk menyimpan data dan klik batal untuk kembali ke 

halaman sebelumnya 
 

 

viii. Modul Kurikulum Kampus (Berfungsi untuk menambah, mengubah 

data master Kurikulum Kampus yang akan digunakan pada kegiatan 

Akademik), berikut tampilan gambar berikut ini: 
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Lalu isi kotak isian kemudian klik tombol simpan berwarna biru 

dibawah untuk menyimpan data dan klik batal untuk kembali ke 

halaman sebelumnya 
 

ix. Modul Kelas Perkuliahan (Berfungsi untuk mengelola data mata kuliah 

per kelas terkait dengan data pengajar/dosen.), berikut tampilan 

gambar dibawah ini: 
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Untuk membuat data kelas perkuliahan yang baru, klik icon (+) 

berwarna hijau maka tampil gambar dibawah ini: 
 

 

Setelah memilih isian dikotak isian lalu klik tombol simpan yang 

berwarna biru dibawah, berikut tampilan gambar dibawah ini: 
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Untuk memasukkan/menambahkan dosen pada kelas perkuliahan yang 

sudah dibuat, klik tombol “Tambah Dosen”, berikut tampilan gambar 

dibawah ini: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Setelah diisi kotak isian klik tombol simpan, berikut tampilan gambar 

berikut ini: 
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2.  Modul Kelola Akademk (Berfungsi untuk mengelola data kegiatan 

Akademik yang berhubungan dengan data yang telah berada di dalam 

Modul Kurikulum), berikut tampilan gambar dibawah ini: 
 

 
 

Pada Modul Kelola Data Akademik terbagi dalam 16 SubModul, yaitu: 

i. Modul Jadwal Perkuliahan (Berfungsi untuk membuat jadwal kegiatan 

belajar mengajar dengan cara memasukan waktu pada kolom-kolom 

hari yang sudah disediakan) berikut tampilan gambar dibawah ini: 
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Untuk memasukkan/menambahkan waktu pada kelas perkuliahan yang 

sudah dibuat, sebelum klik tombol (+) warna hijau terlebih dahulu 

melakukan filter program studi, berikut tampilan gambar dibawah ini: 
 

 
Setelah diisi kolom isian klik tombol “Simpan Jadwal”, berikut 

tampilan gambar dibawah ini : 
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Untuk merubah/mengganti waktu jadwal kuliah per harinya cukup 

dengan meng klik waktu yang akan diganti lalu ketik waktu barunya. 

 

ii. Modul KRS (Berfungsi menampilkan mata kuliah yang akan diikuti 

oleh mahasiswa secara paket setiap semesternya), berikut tampilan 

gambar dibawah ini: 
 

 

Tombol “ceklis” hanya sebagai status bahwa mahasiswa terkait sudah 

melunasi biaya kuliah semester. 

Tombol “zoom” baru berfungsi untuk melihat detail dari KRS setiap 

mahasiswa, berikut tampilan gambar dibawah ini: 
 

 

iii. Modul Penilaian Ujian (Berfungsi untuk memberikan/memasukkan 

nilai kepada mahasiswa terhadap ujian-ujian yang sudah diikuti), 

berikut tampilan gambar dibawah ini: 
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Untuk memberikan nilai dan mengubah nilai yang sudah masuk 

caranya dengan mengetikkan angka dikolom nilai. Berikut tampilan 

gambar dibawah ini: 
 

 

iv. Modul Transkrip Akademik ( berfungsi untuk melihat nilai 

keseluruhan hasil study mahasiswa), berikut tampilan gambar dibawah 

ini : 
 

Sebelumnya terlebih dahulu Filter Program Study tahun ajar untuk 

melihat nilai mahasiswa lalu klik icon “Cari” warna biru. 

Berikut tampilan gambar dibawah ini : 
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Kemudian klik icon “Cetak” untuk mencetak transkrip nilai 

mahasiswa. 

 
 

v. Modul Hitung Nilai Akhir (berfungsi melihat Percentace keseluruhan 

nilai mahasiswa ), 

Terlebih dahulu pilih Filter Program Study, berikut tampilan gambar 

dibawah ini: 
 

 

Lalu klik icon “Cari” , berikut tampilan gambar dibawah ini : 
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vi. Modul Dosen Wali (berfungsi untuk menyetujui kegiatan pengisian 

KRS dan sebagai control Registrasi Ulang), berikut tampilan gambar 

dibawah ini : 
 

 

 

Untuk penambahan data Dosen wali dapat klik icon plus (+) warna 

hijau, tetapi terlebih dahulu klik filter program study disebelah kiri. 

Berikut tampilan gambar dibawah ini : 
 

 

 

 

Setelah didisi Form Perwalian klik icon “Simpan Perwalian” warna 

hijau. 

 

vii. Modul Registrasi Ulang (berfungsi untuk mengontrol mahasiswa yang 

sudah melakukan registrasi ulang atau belum), berikut tampilan 

gambar dibawah ini : 
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Sebelumnya terlebih dahulu pilih filter program study. 

 

viii. Modul KKN/KP 

ix. Modul Tugas Akhir Mahasiswa ( berfungsi sebagai pendaftaran 

mahasiswa untuk melakukan Tugas Akhir di Akademik), berikut 

tampilan gambar dibawah ini: 

 

 

Untuk menambahkan data Tugas Akhir yang sudah dibuat mahasiswa, 

sebelum klik icon (+) warna hijau terlebih dahulu filter data study 

disamping. Berikut gambar tampilan seperti dibawah ini : 
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Setelah form Tugas Akhir Mahasiswa diisi lalu klik icon “Simpan” 

warna hijau. 

 

x. Modul Alumni (berfungsi untuk melihat sebaran alumni dari lulusan 

Akademik), berikut tampilan gambar dibawah ini : 
 

Untuk penambahan data profile Alumni dapat klik icon (+) warna 

hijau. Berikut tampilan gambar dibawah ini : 
 

 

Setelah data profile Alumni diisi lalu klik icon “Save” warna biru 

terdapat dibawah. 
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xi. Modul Publikasi Dosen (berfungsi sebagai sarana publikasi karya tulis 

dosen), berikut tampilan gambar dibawah ini : 
 

 

Untuk menambahkan data Publikasi Dosen klik icon (+) warna hijau 

dibawah, berikut tampilan gambar dibawah ini : 

 

Setelah Form Publikasi Dosen diisi lalu klik icon “Simpan” warna 

hijau dibawah. 

 

xii. Modul Pengumuman (berfungsi untuk membuat pengumuman kegiatan 

di Akademik tersebut), berikut tampilan gambar dibawah ini: 
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Apabila akan menambahkan pengumuman klik icon (+) warna hijau, 

berikut tampilan gambar dibawah ini: 
 

 

Setelah kotak isian terisi klik icon “Simpan” berwarna hijau. 

 

xiii. Modul Pembagian Kelas ( berfungsi untuk membagi kelas mahasiswa 

baru), berikut tampilan gambar dibawah ini : 
 

Untuk melihat daftar mahasiswa baru yang belum memiliki kelas, pilih 

Tahun Ajar dan pilih Semester lalu klik tombol Cari Mahasiswa. 

Berikut gambar tampilan seperti dibawah ini : 
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Setelah klik tombol Pilih Kelas, ceklis pilih nama mahasiswa yang 

akan dibagi kelas, lalu klik icon “Simpan” warna biru dibawah, berikut 

gambar tampilan dibawah ini : 
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xiv. Modul Data Mahasiswa (berfungsi untuk menampilkan Data Profile 

Mahasiswa), berikut tampilan gambar dibawah ini : 
 

 

Untuk Data Mahasiswa terdiri dari 4 menu, yaitu : 

▪ Data Umum terdapat kotak isian data pribadi mahasiswa, 

berikut seperti gambar dibawah ini : 

 

 
▪ Data Kontak berfungsi untuk mengisi kontak nomer telpon 

mahasiswa, seperti tampilan gambar dibawah ini : 
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Setelah kotak isian diisi lalu klik icon “Simpan” berwarna biru. 

 

▪ Riwayat Belajar berfungsi untuk mengisi pendidikan 

mahasiswa, seperti tampilan gambar dibawah ini : 
 

Setelah diisi kotak isian lalu klik icon “simpan” warna biru. 

 

▪ Data Akun berfungsi untuk mebuat/mengubah username dan 

password mahasiswa, berikut tampilan gambar seperti dibawah 

ini : 
 

Setelah diisi kotak isian lalu klik icon “Simpan” warna biru 
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xv. Modul Absensi Perkuliahan (berfungsi untuk memasukkan absensi 

kegiatan perkuliahan), berikut tampilan gambar seperti dibawah ini : 
 

Untuk memasukkan/menambahkan absensi klik icon (+) warna hijau 

dan juga dapat dicetak. Sebelum memasukkan/menambahkan absensi 

terlebih dahulu filter program study. 

Berikut tampilan gambar dibawah ini : 
 

Setelah kotak isian terisi klik icon “Simpan” berwarna hijau. 

 

xvi. Modul Jadwal Ujian (berfungsi untuk menbuat jadwal ujian para 

mahasiswa di Akademik tersebut), berikut tampilan gambar dibawah 

ini : 
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Untuk membuat jadwal ujian mahasiswa klik tombol icon (+) warna 

hijau , berikut tampilan gambar dibawah ini : 
 

Setelah isian kotak dipilih kemudian klik tombol “Simpan Jadwal” 

warna hijau. 

 

xvii. Modul Cuti/DO (berfungsi untuk mahasiswa yang ingin mengajukan 

Cuti Akademik ataupun Drop Out), berikut tampilan gambar dibawah 

ini : 
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Sebelumnya pilih filter Program Study terlebih dahulu. 

 

Untuk mengisi/menambahkan data mahasiswa yang cuti/dropout klik 

icon (+) warna hijau, berikut tampilan gambar dibawah ini : 

 

 
Setelah Form diisi klik icon “Simpan” warna hijau. Berikut tampilan 

gambar dibawah ini : 
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3. Modul Kelola Data Ref. ( berfungsi untuk mengelola Data Pribadi Dosen) 

Berikut tampilan gambar dibawah ini : 
 

Untuk mengisi data pribadi Dosen dapat klik icon (+) warna hijau 

dibawah. Berikut tampilan gambar dibawah ini : 
 

 

Kemudian akan menapilkan gambar seperti dibawah ini : 
 

 

Seteleh form isian diisi dengan data Dosen lalu klik icon “Save” warna 

biru. 
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• Registrasi ( berfungsi untuk mahasiswa yang Registrasi Ulang ) 

4. Pengumuman 

5. Hubungi Kami 
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