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Introduction

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easily create EBooks

Pengenalan

PENGENALAN - DOSEN ONLINE v.2.0
Sistem Informasi Dosen Online UM Pontianak. 

Sistem Informasi Dosen Online merupakan salah satu sub sistem dari sistem yang ada di Universitas
Muhammadiyah Pontianak. Menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Sistem Informasi Mahasiswa Online,
Akademik hingga Sistem Keuangan.

Web Application ini digunakan oleh seluruh dosen yang ada di Universitas Muhammadiyah Pontianak. Diakses
di alamat http://dosen.unmuhpnk.ac.id
dalam aplikasi ini dosen yang menjadi pembimbing akademik dapat untuk melihat semua mahasiswa
bimbingan-nya, dan melakukan approval ( persetujuan ) dari ajuan rencana studi mahasiswa pada semester
berjalan sesuai dengan waktu pembentukan rencana studi yang ditentukan oleh bagian BAAK. Selain dari itu,
dosen juga dapat melihat semua Jadwal Ajar di-ampu yang dibentuk oleh Program Studi.

TAMPILAN DESKTOP

https://www.helpndoc.com/feature-tour
http://dosen.unmuhpnk.ac.id
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TAMPILAN MOBILE
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Generate Kindle eBooks with ease

Fitur

Fitur Dosen Online
v.2.0

· Perubahan Password
· Daftar Mahasiswa Bimbingan dan Approval Ajuan Rencana Studi
· Daftar Jadwal Ajar Dosen selama semester berjalan.

Untuk saat ini fitur dari Sistem Informasi Dosen Online masih terbatas, hingga dasar-dasar dari aturan telah
dipersiapkan dari pengambil keputusan.
Sistem informasi ini telah di design dan dipersiapkan untuk pengembangan lanjut seperti :

· Pengisian pokok bahasan untuk tiap pertemuan ajar dari mata kuliah
· Monitoring data nilai akademik.
· Presensi pertemuan perkuliahan Mahasiswa dan Dosen.
· Pengisian Nilai.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EPub and documentation editor

Operasional

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free help authoring tool

Login ke Dalam Aplikasi

LOGIN 

Untuk dapat masuk ke dalam Sistem Informasi Dosen Online,
User ID adalah dengan menggunakan Nomor Dosen anda, dengan
password default juga adalah Nomor Dosen anda. Setelah masuk
ke dalam Aplikasi, anda dapat merubah password anda.
( Diharuskan untuk merubah password anda, jangan gunakan
password default anda setelahnya ). Jika lupa password atau
mengalami kesulitan dalam login, segera hubungi UPT. Komputer
UM Pontianak.

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/help-authoring-tool
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Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Write eBooks for the Kindle

Beranda

BERANDA

Untuk saat ini pada bagian beranda, setelah anda masuk ke dalam aplikasi, terdapat 2 ( dua ) shortcut utama,
yaitu Akses ke dalam daftar mahasiswa bimbingan dan juga Akses cepat untuk melihat semua jadwal ajar anda
pada semester berjalan.
Untuk akses cepat Mahasiswa Bimbingan, juga ditampilkan jumlah mahasiswa yang menjadi bimbingan anda.
Mahasiswa bimbingan ini diatur oleh Admin Program Studi.

https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-ebooks-for-amazon-kindle


DOSEN ONLINE v.2.0

8 / 13

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Easy EBook and documentation generator

Merubah Password

MERUBAH PASSWORD LOGIN

Untuk merubah password anda, lihat pada panel sisi kiri dan pilih icon
berikut :

 Pilih icon ini untuk menampilkan dialog form perubahan
password anda.

Isikan password yang anda inginkan. Dan pilih [ Lanjutkan ]. Password
tidak diperbolehkan untuk kosong.

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Qt Help documentation made easy

Daftar Mahasiswa Bimbingan dan Approval

Daftar Mahasiswa Bimbingan

 Pilih menu dari panel sisi kiri untuk menampilkan halaman
seluruh mahasiswa bimbingan anda.

Seperti yang terlihat di bawah ini. Untuk melihat PROFIL mahasiswa bimbingan anda, pilih mahasiswa dari
daftar dan pilih [ PROFIL ] yang berwarna biru muda. Untuk melihat ajuan rencana studi mahasiswa bimbingan
anda, pilih [ Rencana Studi ] yang berwarna hijau, untuk selanjutnya anda dapat memberikan approval dari
ajuan rencana studi mahasiswa tersebut.

https://www.helpndoc.com
https://www.helpndoc.com/feature-tour/create-help-files-for-the-qt-help-framework
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Tampilan Rencana Studi

Tampilan di bawah ini akan tampil bila anda memilih [ Rencana Studi ] dari daftar mahasiswa bimbingan anda.
Pada list ajuan rencana studi mahasiswa yang ditampilkan, pada bagian kolom [ APPROVAL ] secara default
dalam posisi [ TERIMA ], untuk ajuan yang akan ditolak, tentukan dari dropdown approval dan pilih [ TOLAK ]
setelah itu pilih [ Simpan Approval ] yang akan mengantarkan semua ajuan rencana studi mahasiswa ke dalam
rencana studi akademik aktif semester berjalan. Untuk semua ajuan rencana studi yang diterima / tolak, tidak
dapat di-ubah lagi oleh anda, dan mahasiswa bersangkutan jika akan melakukan perbaikan rencana studi yang
sudah diterima, diharuskan untuk diproses langsung di bagian Administrator Program Studi masing-masing. 
Khusus untuk mahasiswa dengan KELAS BIAYA SKS, total pengambilan SKS akan diperhitungkan otomatis oleh
sistem dan akan dapat langsung diakses oleh bagian keuangan, untuk menerima pembayaran biaya SKS dari
mahasiswa bersangkutan.
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Tampilan Profil Mahasiswa

Pada bagian ini, menampilkan semua informasi terkait mahasiswa tersebut, seperti : Biodata Lengkap - Capaian
Studi - Mata Kuliah yang sudah ditempuh. 
semua informasi tersebut dapat menjadi data pendukung dalam pertimbangan approval ajuan rencana studi
mahasiswa tersebut.



DOSEN ONLINE v.2.0

12 / 13

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free HTML Help documentation generator

Daftar Jadwal Ajar dan Detail Pertemuan

Daftar Jadwal Ajar

Untuk menampilkan daftar jadwal ajar anda selama semester
aktif. Pilih menu dari panel sisi kiri seperti yang terlihat pada
gambar.

Tampilan Daftar Jadwal Ajar

Untuk dapat melihat detail dari pertemuan pada tiap jadwal ajar, pilih [ DETAIL TEMU ]

https://www.helpndoc.com
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Tampilan Detail Temu Jadwal Ajar

Created with the Personal Edition of HelpNDoc: Free Qt Help documentation generator

https://www.helpndoc.com
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