
PANDUAN SIKADU 2.0 
SISTEM AKADEMIK TERPADU TWO POINT O 

PENDAHULUAN 

Sistem Akademik Terpadu atau yang sudah dikenal sebagai SIKADU di kalangan warga UNNES telah bertransformasi 

menjadi Sistem Akademik Terpadu Two Point O atau SIKADU 2.0. Transformasi atau upgrade sistem ini meliputi 

optimalisasi mesin aplikasi dan optimalisasi tampilan. Jika dahulu SIKADU lama diakses melalui alamat 

http://akademik.unnes.ac.id, maka SIKADU 2.0 dapat diakses melalui APPS pada tab Akademik seperti gambar berikut. 

 

Pada panduan ini dijelaskan mengenai cara penggunaan SIKADU 2.0 pada saat awal pembuatan aplikasi. Isi dari 

panduan ini mungkin dapat berbeda dengan isi yang ada pada SIKADU 2.0 dimungkinkan karena perkembangan 

aplikasi dan kebijakan yang berkaitan dengan SIKADU 2.0. 

PROSES AKADEMIK SIKADU 2.0 

Secara garis besar proses akademik yang ditangani oleh SIKADU 2.0 dibagi menjadi 3 bagian yaitu proses pra 

perkuliahan, proses perkuliahan, dan proses pasca perkuliahan.  

PROSES PRA PERKULIAHAN 

PENYESUAIAN KONFIGURASI JADWAL 

Penyesuaian konfigurasi jadwaal ini meliputi batas waktu penjadwalan, pengambilan KRS, sampai dengan batas waktu 

pengisian nilai oleh dosen. Penyesuaian konfigurasi jadwal dilakukan oleh operator pusat atau bagian akademik 

universitas. Sebelum konfigurasi jadwal ditentukan, maka proses-proses yang harus dilakukan di SIKADU 2.0 akan 

terganggu bahkan tidak dapat terlaksana. 

http://akademik.unnes.ac.id/


FINALISASI KURIKULUM 

Tiap awal semester semua pengelola program studi harus memastikan bahwa kurikulum semester untuk mahasiswa 

tiap angkatan pada program studi harus sudah final. Perubahan kurikulum yang sendang berjalan (mata kuliah sudah 

diambil oleh mahasiswa) dapat menyebabkan kekacauan pada hasil studi mahasiswa. Finalisasi kurikulum ini juga 

membantu operator MKU dalam membuat jadwal berdasarkan prediksi jumlah mahasiswa yang akan mengambil 

MKU. 

PEMBAGIAN KELAS MAHASISWA 

SIKADU 2.0 masih mengadopsi model rombel (rombongan belajar) dan sudah menerapkan model kelas. Model rombel 

hanya diberlakukan untuk MKU dikarenakan tim jadwal tidak paham dengan pasti jadwal dosen-dosen MKU. Rombel 

MKU ini bersifat kelas umum untuk semua mahasiswa UNNES yang diprediksi mengambil mata kuliah MKU. Sebagai 

contoh rombel/kelas umum “Pendidikan Pancasila Umum (R119)” yang berisi mahasiswa yang diprediksi pada 

semester gasal 2019/2019 akan mengambil mata kuliah Pendidikan Pancasila. 

Pada model kelas, mahasiswa hanya diperbolehkan mengambil jadwal mata kuliah sesuai dengan kelas mahasiswa 

tersebut. Model kelas ini diharapkan mempermudah tim jadwal dalam membuat jadwal dengan meminimalisir 

tumbukan jadwal mahasiswa jika mengambil mata kuliah lintas rombel. Selain itu juga mengoptimalkan beban 

mengajar dosen dengan tidak terlalu banyak membuat jadwal baru baik untuk mata kuliah program studi ataupun 

mata kuliah umum.  

Sebagai contoh, mahasiswa yang dimasukkan ke kelas Akuntansi 2018-1 hanya dapat mengambil jadwal yang ditandai 

khusus untuk rombel Akuntansi 2018-1 saja. Diharapkan model ini menghilangkan resiko tumbukan jadwal 

perkuliahan mahasiswa. Pada saat penjadwalan, tim jadwal jurusan/program studi hanya memastikan bahwa jadwal 

yang dibuat tidak ada tumbukan penggunaan ruang dan tumbukan jadwal mengajar dosen. 

Bagi mahasiswa yang memiliki perlakuan khusus, misalnya mahasiswa yang mengulang atau ingin mengambil mata 

kuliah lain selain di kelasnya, maka mahasiswa tersebut dapat dimasukkan ke kelas lain. Saat mahasiswa dimasukkan 

ke lebih dari 1 kelas, maka pada daftar mata kuliah mahasiswa saat pengisian KRS akan dimunculkan semua jadwal 

yang ada di kelas yang diikutinya. Sebagai contoh mahasiswa A dimasukkan ke kelas Akuntansi 2018-1 (semester 3) 

dan Akuntansi 2017-1 (semester 5) karena yang bersangkutan memiliki IPK tinggi dan ingin mengambil mata kuliah di 

angkatan di atasnya. Mahasiswa A tadi pada tampilan daftar mata kuliah pada saat pengambilan KRS akan ditampilkan 

jadwal kedua kelas yang diambil tadi yaitu mata kuliah untuk semester 3 dan semester 5. Jika mahasiswa 

menginginkan skenario tersebut, mahasiswa diwajibkan melapor ke tim jadwal di jurusan/program studi supaya dapat 

ditambahkan ke kelas yang diinginkan. Dengan skenario seperti ini ada resiko tumbukan jadwal perkuliahan 

mahasiswa. 

PENJADWALAN MATA KULIAH 

Penjadwalan mata kuliah di SIKADU 2.0 tidak jauh berbeda dengan versi sebelumnya. Satu yang berbeda dalam satu 

jadwal dapat digunakan untuk beberapa kelas sebagai contoh, jadwal mata kuliah Statistika Dasar dijadwalkan pada 

satu ruang yang berdaya tampung 60 mahasiswa dan ada 2 kelas masing-masing 30 mahasiswa yang menempuh mata 

kuliah yang sama, sehingga 2 kelas tersebut dapat digabung menjadi 1 jadwal. Penjadwalan mata kuliah program studi 

dilakukan oleh tim jadwal jurusan/program studi. 

Untuk penjadwalan MKU tetap dilakukan oleh tim jadwal MKU berdasarkan data prediski pengambil MKU. Dalam satu 

kelas umum jadwal dapat dipisah berdasarkan jumlah mahasiswa dan program studi yang ada. Sebagai contoh mata 

kuliah Pendidikan Pancasila dibuatkan kelas umum “Pendidikan Pancasila Umum (R119)” dengan jumlah mahasiswa 



900 orang. Salah satu program studi yang memiliki kurikulum Pendidikan Pancasila adalah Pendidikan Matematika 

dengan jumlah mahasiswa 120, maka tim jadwal MKU dapat membuat jadwal Pendidikan Pancasila di ruang sekitar 

gedung kuliah Matematika sesuai jumlah mahasiswa dan daya tampung ruangnya. Misalkan dibuat jadwal Pendidikan 

Pancasila Matematika 1 di D2-111, Pendidikan Matematika 2 di D2-112, dan Pendidikan Matematika 3 di D2-113 

dengan kelas yang sama yaitu “Pendidikan Pancasila Umum (R119)”.  

PENGAMBILAN KRS 

Proses pengambilan KRS di SIKADU 2.0 ada 2 model yaitu model otomatis oleh sistem dan manual oleh mahasiswa. 

Proses pengambilan KRS secara otomatis hanya diberlakukan untuk mahasiswa baru sampai dengan semester 21  

selain mata kuliah UMUM, dengan asumsi pada semester tersebut perkuliahan mahasiswa cenderung menggunakan 

paket kurikulum yang sudah disusun dan belum ada mahasiswa yang mengulang mata kuliah. 

PROSES PERKULIAHAN 

Setelah proses pra perkuliahan, jalannya perkuliahan di SIKADU 2.0 akan dimanajemen datanya sehingga 

mempermudah dalam proses monitoring dari pimpinan. Pada proses perkuliahan, presensi kehadiran langsung 

ditandai di SIKADU 2.0 dengan prosedur yang sama dengan prosedur yang ada di MULANG sekarang, yaitu dosen 

memulai pertemuan dengan mengisikan kehadiran mahasiswa dan topik perkuliahan, kemudian dosen mengahiri 

pertemuan, dan terakhir ada verifikasi/autentikasi mahasiswa yang menyatakan bahwa memang telah terlaksana 

pertemuan pada hari itu. 

PROSES PASCA PERKULIAHAN 

Proses pasca perkuliahan di SIKADU 2.0 meliputi proses pengisian nilai mata kuliah oleh dosen dan masa penampilan 

hasil belajar mahasiswa dalam satu semester2. 

 

TAMPILAN/USER INTERFACE SIKADU 2.0 

Saat pengguna sudah login ke SIKADU 2.0, pengguna akan disuguhkan tata letak yang berbeda dari SIKADU versi lama. 

Tata letak ini didesain agar lebih memudahkan pengguna dalam menjelajahi SIKADU 2.0 dan mirip dengan aplikasi lain 

supaya tidak membingungkan saat pengguna menggunakan berbagai aplikasi yang dikembangkan di UNNES. Tampilan 

awal setelah login dapat dilihat pada gambar berikut. 

                                                                 
1 Batas semester ini dapat berubah bergantung evaluasi dan kebijakan akademik nantinya. 
2 Di SIKADU versi lama, proses ini disebut dengan Yudisium, namun di SIKADU 2.0 proses Yudisium digunakan untuk 
menyebut hasil perolehan mahasiswa selama menempuh studi. Yudisium hanya ditampilkan di transkrip akademik 
mahasiswa 



 

Bagian pertama (nomor 1) di pojok kanan atas menampilkan pilihan sesi-sesi yang dapat diatur di SIKADU 2.0. Dari 

sebelah kiri, pilihan tersebut diantaranya Pengubahan Bahasa, Pengubahan Semester, Pengubahan Periode Wisuda, 

Pengubahan Tingkatan Hak Akses, dan informasi akun. Untuk tiap pengguna pilihan tersebut bias berbeda bergantung 

pada tingkatan hak akses dan wewenang tambahan yang diberikan pada pengguna tersebut. 

Pada pilihan Pengubahan Bahasa, pengguna dapat memilih Bahasa yang disediakan oleh SIKADU 2.0. Bahasa yang 

tersedia sementara ini adalah Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris (English). Pada pilihan Pengubahan Semester, 

pengguna dapat memilih beberapa semester baik semester aktif, semester berikutnya, ataupun semester 

sebelumnya. Pada pilihan Pengubahan Periode Wisuda, pengguna dapat memilih beberapa periode wisuda baik 

periode wisuda yang sedang berlangsung atau periode sebelumnya. Pada pilihan Pengubahan Tingkatan Hak Akses, 

pengguna dapat memilih wewenang tambahan yang diberikan kepadanya. Jenis wewenang akan dijelaskan lebih rinci 

pada bagian berikutnya. Di sebelah paling kanan berisikan informasi tentang pengguna yang sedang login baik avatar, 

nama, tingkatan hak akses, dan kode identitasnya. 

Bagian kedua (nomor 2) di sebelah kiri menampilkan daftar pilihan menu dan sub menu sesuai dengan tingkatan hak 

akses pengguna. Pada contoh, ditampilkan daftar pilihan menu untuk dosen yang terdiri dari menu Peralatan. Pada 

menu Peralatan terdapat 3 sub menu yaitu sub menu Identitas Diri, Pencarian Mahasiswa, dan Pencarian Dosen. 

Daftar menu dan sub menu ini dapat berubah seiring dengan perkembangan system dan kebijakan yang berkaitan 

dengan SIKADU 2.0. 

Bagian ketiga (nomor 3) merupakan bagian tampilan utama. Pada bagian ini akan ditampilkan isi dari submenu yang 

dipilih pengguna. Namun pada awal setelah login atau refresh halaman, pada bagian ini akan ditampilkan informasi  

dasar tentang sesi pengguna diantaranya username, tingkatan hak ases, kode identitas pengguna, sesi semester yang 

dipilih dan sesi periode wisuda yang dipilih. Sama dengan daftar menu, bagian awal ini dapat berbeda antara hak akses 

satu dengan hak akses lain dan bergantung pada perkembangan system. 



Apabila anda menginginkan tata letak tampilan yang lebih luas, anda dapat mengklik icon ≡ di sebelah kiri atas 

sehingga tampilan daftar menu akan dipersempit. Daftar menu akan muncul saat pointer mouse anda berada di atas 

pilihan menu dan submenu. 

Secara umum operasi pada SIKADU 2.0 terdiri dari tambah data, ubah data, hapus data, dan lihat detil data. Untuk 

menambahkan data, umumnya ada form editor di sebelah atas daftar data yang langsung dapat diisikan data yang 

akan ditambah. Untuk mengubah data, pada daftar data kolom opsi diberikan icon edit berwarna hijau seperti pada 

gambar di bawah (icon paling kiri). Untuk menghapus data, pada daftar kolom opsi diberikan icon delete berwarna 

merah seperti pada gambar di bawah (icon tengah). Sedangkan untuk melihat detil data, pada kolom opsi diberikan 

icon detil berwarna biru seperti pada gambar di bawah (icon paling kanan). 

 

UNNES-ID 

SIKADU 2.0 menggunakan prinsip autentikasi pengguna tunggal atau single account untuk mengaksesnya. Selanjutnya 

single account atau single identity di UNNES disebut UNNES-ID atau UNNES Identity. Prinsip UNNES-ID membatasi 

penggunaan akun dari yang beberapa akun menjadi hanya satu akun tiap orangnya. Sehingga di UNNES hanya 

mengenal pengguna dari kalangan pegawai baik dosen maupun karyawan dan dari kalangan mahasiswa. Para 

pengguna dapat mengakses menggunakan username email google (@students.unnes.ac.id atau @mail.unnes.ac.id) 

yang telah terdaftar atau menggunakan user dan password lama yang berjenis dosen, karyawan, atau mahasiswa saja. 



 

SIKADU 2.0 menggunakan UNNES-ID sehingga pengguna dapat mengakses aplikasi lain yang ada di UNNES tanpa 

memasukkan user/password lagi (login via APPS apps.unnes.ac.id). UNNES-ID dimaksudkan untuk mempermudah 

pengguna dalam mengakses berbagai macam sistem dan aplikasi yang telah dikembangan di UNNES ini. Namun 

dengan kemudahan tersebut, tetap saja keamanan akun menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Sangat 

disarankan untuk mengubah password secara rutin paling sedikit satu kali dalam satu semester. Sangat tidak 

disarankan untuk membagikan/meminjamkan akses akun anda kepada siapapun karena yang bersangkutan akan 

dapat mengakses semua data email anda dan juga melakukan kegiatan yang seharusnya hanya dilakukan oleh anda 

saja.  

UNNES-ID sudah terintegrasi dengan login google, sehingga saat pengguna login dan tidak logout, maka saat membuka 

browser kembali pengguna otomatis login ke dalam APPS. Jika anda mengakses menggunakan browser bukan di 

device/perangkat pribadi anda (warnet/device teman) jangan hanya close browser tapi klik logout terlebih dahulu dari 

APPS. 

TINGKATAN HAK AKSES DAN WEWENANG TAMBAHAN 

Secara default, tiap pengguna yang mengakses ke SIKADU 2.0 hanya memiliki hak akses sebagai pegawai ataupun 

mahasiswa. Khusus untuk dosen dan karyawan dengan tugas tertentu, dalam SIKADU 2.0 ini diberikan hak akses 

tambahan. Hak akses tambahan ini akan muncul di bagian kanan atas pada dashboard/halaman utama setelah login. 

DOSEN 

Pengguna yang login menggunakan akun dosen, akan diberikan akses untuk melihat Identitas Diri, mencari data 

mahasiswa, dan mencari data dosen UNNES. Fasilitas tersebut dapat diakses melalui submenu dibawah menu 

Peralatan. 



 

Hak akses yang diberikan kepada dosen di SIKADU 2.0 ini diantaranya mengelola jadwal perkuliahan, mengelola 

mahasiswa anak walinya, dan pengisian nilai mata kuliah. 

MAHASISWA 

Pengguna yang login menggunakan akun mahasiswa akan diberikan hak akses untuk melihat data-data yang berkaitan 

dengan kegiatan akademik mahasiswa tersebut. Untuk melihat data tersebut, dapat memilih menu Peralatan 

submenu Identitas Mhs sehingga ditampilkan tampilan profil pengguna seperti gambar berikut. 

 

Pada profil pengguna sebagai mahasiswa ditampilkan identitas dasar diantaranya Nama pengguna, NIM, Fakultas, 

Prodi, Angkatan, Dosen Wali, dan status studinya. Untuk data-data perkuliahan dapat diakses melalui pilihan tab di 



sebelah kanan identitas dasar pengguna. Pilihan tab yang disediakan pada profil mahasiswa diantaranya Pemesanan 

PPL, KRS Aktif, Isi KRS, Jadwal  Kuliah, Riwayat Akademik, Riwayat Registrasi, dan PDDIKTI. 

OPERATOR PUSAT 

Pengguna yang diberi wewenang tambahan sebagai operator pusat memiliki wewenang untuk mengatur jalannya 

system pada SIKADU 2.0 ini. Panduan untuk operator pusat sengaja dipisahkan dari panduan ini karena 

mempertimbangkan alasan privasi dan keamanan system. 

OPERATOR FAKULTAS  

Pengguna yang diberi wewenang tambahan sebagai operator fakultas memiliki wewenang untuk mengatur jalannya 

proses akademik di tingkat fakultas. Panduan untuk operator fakultas akan dijabarkan pada bagian panduan operator 

prodi karena memiliki kemiripan. 

OPERATOR JURUSAN/PRODI  

Pengguna yang diberi wewenang tambahan sebagai operator jurusan atau operator program studi memiliki 

wewenang untuk mengatur jalannya proses akademik di tingkat jurusan atau program studi. Wewenang yang 

diberikan diantaranya pengubahan data program studi, pencarian data mahasiswa, pencarian data dosen, pengaturan 

kurikulum, penawaran mata kuliah, dan penjadwalan mata kuliah. 

PENGATURAN DATA PROGRAM STUDI 

Pengaturan data program studi dapat diakses melalui menu Manajemen Definisi submenu Definisi Prodi sehingga 

ditampilkan tampilan Manajemen Program Studi seperti gambar berikut. Pada submenu Manajemen Program Studi 

ditampilkan form editor di sebelah atas dan daftar program studi sesuai dengan wewenang yang diberikan kepada 

operator tersebut. 

 

Pada daftar prodi ditampilkan data program studi sesuai wewenang yang diberikan kepada tingkatan operator. Untuk 

operator fakultas ditampilkan seluruh program studi pada fakultas tersebut,  untuk operator jurusan ditampilkan 



seluruh program studi pada jurusan tersebut, sendangkan untuk operator program studi ditampilkan seluruh 

konsentrasi program studi pada program studi tersebut. Informasi yang ditampilkan diantaranya kode program studi 

UNNES, induk program studi (jika prodi konsentrasi), nama fakultas, nama program prodi, nama konsentrasi, nama 

inggris program studi, nama inggris konsentrasi, kode program studi FORLAP/PDDIKTI, dan UUID Feeder PDDIKTI.  

Sedangkan opsi yang berkaitan dengan daftar program studi diantaranya editing data program studi, penghapusan 

data program studi, dan melihat detil informasi program studi. 

Untuk mengubah data program studi klik icon edit sehingga data yang dapat diubah muncul pada form editor di bagian 

atas. Setelah perubahan dilakukan klik tombol simpan. Perlu diperhatikan, data ini digunakan untuk seluruh referensi 

di UNNES, baik dalam proses akademik maupun proses lain, sehingga perubahan data sebaiknya perlu berhati-hati. 

 

Untuk melihat detil data program studi dapat mengklik icon detil informasi sehingga ditampilkan Detil Informasi 

Program Studi seperti pada gambar berikut. Informasi yang ditampilkan diantaranya Identitas Dasar meliputi Nama 

Prodi baik indonesia/inggris, Fakultas, induk prodi (prodi induk atau konsentrasi), jenjang, dan konsentrasi baik 

indonesia/inggris. Informasi Ijin Prodi meliputi data Akreditasi, SK Akreditasi, masa berlaku akreditasi baik Awal 

maupun Akhir akreditasinya, SK Pendirian Prodi, dan tanggal SK Pendirian Prodi. Pada bagian Ijasah dan KTM informasi 

yang ditampilkan meliputi Gelar, Gelar Singkat, Nama KTM, dan konsentrasi KTM. Pada bagian Status informasi yang 

ditampilkan meliputi 

Pada Detil Informasi Program Studi ini menampilkan informasi lain yang dapat dilihat saat klik tab, demikian pula untuk 

pengubahan data program studi dapat mengklik tab pengubahan. 



 

KURIKULUM PROGRAM STUDI 

Pengecekan kurikulum program studi dilakukan sebelum proses penjadwalan, hal ini diperlukan untuk memastikan 

bahwa mata kuliah yang akan dijadwalkan sesuai dengan kurikulum yang ada. Meskipun kurikulum cenderung sama 

untuk beberapa angkatan, namun ada kasus tertentu urutan mata kuliah dapat berbeda antara tahun angkatan satu 

dengan tahun angkatan lainnya. Oleh sebab itu sebelum mulai penjadwalan, data kurikulum harus dipastikan telah 

sesuai dengan kurikulum di program studi. 

Kurikulum di SIKADU 2.0 dapat dilihat melalui menu Pra Perkuliahan submenu Kurikulum Prodi sehingga ditampilkan 

tampilan Manajemen Kurikulum Program Studi seperti pada gambar berikut. Pada Manajemen Kurikulum Program 

Studi ditampilkan daftar program studi pada satu jurusan. Pada tiap program studi ditampilkan rekapitulasi jumlah 

SKS mata kuliah untuk mahasiswa tiap tahun angkatan dan tiap semester. Jumlah SKS mata kuliah pilihan ditandai 

dengan + dan font dengan warna hijau. Pada kolom opsi terdapat fasilitas untuk menyalin kurikulum dari tahun 

angkatan tertentu ke tahun angkatan lain. Misalkan mahasiswa tahun angkatan 2019 masih menggunakan kurikulum 

tahun 2017, maka pada baris tahun 2017 klik icon copy kurikulum, dan pilih copy ke tahun angkatan 2019. 



 

PENENTUAN KELAS MAHASISWA 

Untuk menentukan pembagian kelas mahasiswa dapat mengakses menu Pra Perkuliahan submenu Manajemen Kelas 

sehingga ditampilkan tampilan Manajemen Jadwal Perkuliahan seperti pada gambar berikut. Pada tampilan tersebut 

diberikan daftar program studi yang ada di jurusan atau program studi operator. Untuk melihat daftar kelas klik icon 

detil pada kolom opsi sehingga muncul tampilan Manajemen Pembagian Kelas. 

 

Pada tampilan Manajemen Pembagian Kelas ditampilkan daftar kelas yang sudah dibuat dalam satu program studi 

beserta jumlah peserta dalam kelas tersebut. Untuk menambahkan kelas baru, pada form editor, diisikan keterangan 

atau nama kelas yang disarankan dengan format nama program studi, tahun angkatan, dan nomor urut kelas, misalkan 

Pendidikan Akuntansi 2019 atau Pendidikan Sejarah 2017 1. Untuk mengubah nama kelas, klik icon edit pada kolom 

opsi sehingga data kelas yang akan diedit muncul pada form editor dan klik tombol simpan untuk menyimpan 

perubahan. Untuk menghapus data kelas, klik icon hapus untuk menghapus data kelas. Untuk melihat daftar peserta 

dalam suatu kelas, klik icon detil sehingga muncul tampilan Manajemen Pembagian Peserta Kelas. 

 



Pada tampilan Manajemen Pembagian Peserta Kelas seperti yang ditampilkan pada gambar berikut, diberikan 

informasi daftar mahasiswa yang masuk ke dalam kelas tersebut. Untuk menambahkan data peserta, pada form 

penambahan kelas, pilih filter tahun angkatan terlebih dahulu sehingga muncul form pilihan mahasiswa di bagian 

bawah. Dari daftar mahasiswa program studi dan tahun angkatan yang dipilih, pilihlah dengan cara klik checkbox pada 

kolom pilihan satu atau lebih yang akan dimasukkan ke dalam kelas tersebut. Jumlah mahasiswa yang ditampilkan 

dapat disesuaikan dengan mengubah jumlah data yang ditampilkan di sebelah kanan atas tabel daftar mahasiswa. 

Untuk berpindah halaman, klik pada bagian halaman di kanan bawah dati tabel daftar mahasiswa. Jika menginginkan 

memilih semua data, klik tombol Pilih Semua maka akan tercentang semua daftar mahasiswa yang ditampilkan di 

daftar tersebut. Klik tombol tambah peserta untuk menambahkan data sehingga nama-nama mahasiswa yang dipilih 

muncul pada daftar peserta di bagian bawah. Sedangkan untuk menghapus data peserta, klik icon delete pada kolom 

opsi. 

 

PENJADWALAN MATA KULIAH 

Untuk mengatur jadwal perkuliahan klik menu Pra Perkuliahan submenu Penjadwalan sehingga muncul tampilan 

Manajemen Jadwal Perkuliahan seperti pada gambar berikut. Pada bagian atas terdapat beberapa tombol dari sebelah 

kiri adalah tombol Reload yang digunakan untuk memuat ulang laman Manajemen Jadwal Perkuliahan. Tombol 

berikutnya adalah tombol Tambah yang digunakan untuk menambahkan jadwal baru.  

 



Tombol berikutnya adalah Rekap Dosen yang digunakan untuk melihat rekapitulasi dosen yang terlibat dalam 

penjadwalan di program studi tersebut. Rekapitulasi tersebut termasuk beban SKS dosen tersebut dalam penjadwalan 

di program studi, MKU, dan penjadwalan di Pascasarjana. Tampilan rekapitulasi dosen yang terlibat diperlihatkan pada 

gambar berikut. Pada kolom opsi, terdapat icon Detil untuk melihat data penjadwalan dosen yang bersangkutan. 

 

Tombol berikutnya adalah Rekap Ruang yang digunakan untuk melihat perkuliahan yang dijadwalkan di ruang tersebut 

selama satu minggu dari jam pertama sampai dengan jam terakhir. Tampilan Jadwal Ruang tidak jauh berbeda dengan 

SIKADU lama. 

 

Tombol berikutnya adalah Rekap Kelas yang digunakan untuk melihat perkuliahan yang dijadwalkan di kelas tersebut 

selama satu minggu dari jam pertama sampai dengan jam terakhir. Tampilan Jadwal Kelas mirip dengan tampilan 

jadwal ruang. 



 

Untuk menambahkan jadwal baru klik tombol Tambah sehingga muncul tampilan Form Editor Jadwal. Tampilan Form 

Editor Jadwal tidak jauh berbeda dengan yang ada di SIKADU lama. Dalam satu jadwal perkuliahan dapat dipecah 

menjadi 3 waktu yang berbeda. Demikian juga dosen pengampunya, minimal diisikan 1 dosen tetap atau diisikan tim 

dosen. Pada Form Editor Jadwal tombol untuk menyimpan data ditempatkan di sebelah kanan supaya tidak perlu 

menggeser halaman ke atas/ke bawah untuk menyimpan data. Dari sebelah kiri adalah icon reload kuning yang 

digunakan untuk membuang perubahan data atau mereset form, icon save hijau yang digunakan untuk menyimpan 

perubahan dan kembali ke daftar jadwal program studi, dan icon back merah yang digunakan untuk membuang 

perubahan dan kembali ke daftar jadwal program studi. 

 
Untuk menambahkan jadwal baru, di bagian Form Editor Jadwal pilih kelas yang ingin ditambahkan. Seperti yang telah 

dijelaskan di awal, dalam satu jadwal perkuliahan dapat diisi lebih dari 1 kelas. Sebagai contoh kelas yang ditambahkan 



adalah kelas P Fisika 2017 yang berisi 8 orang mahasiswa. Kemudian pilih mata kuliah program studi yang akan 

dijadwalkan, untuk mempermudah pencarian dapat menggunakan keyword, pada contoh di gambar berikut 

menggunakan keyword “2017 smstr 5” yang akan memberikan daftar mata kuliah kurikulum 2017 semester 5. 

Keyword ini dapat berupa nama mata kuliah ataupun yang lain selama keyword itu berada dalam daftar pilihan mata 

kuliah. 

 

Pada bagian dosen pengampu, isikan minimal 1 dosen tetap atau tim dosen sesuai dengan jurusan program studi 

tersebut. Untuk mengisi dosen pengampu pertama, klik pada isian dosen 1 dan ketikkan nama dosen sehingga muncul 

daftar dosen dengan keyword yang dicari kemudian klik pada pilihan dosen tersebut sehingga isian dosen berubah 

menjadi kode dosen dan nama dosen muncul di sebelah kanan isian. Pada contoh gambar berikut, pada dosen 

pengampu kedua diisikan keyword “fifi” sehingga muncul daftar dosen dengan nama mengandung keyword tersebut. 

Setelah diklik pada pilihan dosen, maka tampilannya akan seperti pada bagian dosen pengampu pertama dimana 

dicontohkan “40850 - Dr. Ellianawati, S.Pd., M.Si. - PNS/Pendidikan Fisika”. Daftar pilihan dosen yang ditampilkan 

memberikan informasi kode dosen, nama dosen, status kepegawaian dosen, dan homebase dosen tersebut, sebagai 

contoh kode dosen 40850 atas nama Dr. Ellianawati, S.Pd., M.Si. dosen PNS dengan homebase program studi 

Pendidikan Fisika. Langkah yang sama digunakan untuk menambahkan dosen pengampu ketiga dan keempat sesuai 

dengan dosen pengampu jadwal tersebut. Pada bagian Keterangan dapat diisikan keterangan tambahan yang sesuai 

atau dapat dikosongkan. 

 

Untuk mengisikan waktu dan lokasi perkuliahan pilih pada bagian perkuliahan di bawah bagian Form Editor Jadwal. 

Sebagai contoh pada gambar berikut, untuk menambahkan jadwal perkuliahan yang dilaksanakan pada hari senin jam 

pertama, pada bagian Kuliah 1 pilih hari Senin jam ke-01. Kemudian untuk memilih ruang seperti saat memilih mata 

kuliah, isikan keyword kemudian pilih ruang yang sesuai dengan jumlah peserta dalam kelas yang dipilih. Sebagai 

contoh untuk kelas berisikan 8 mahasiswa dapat memilih ruang perkuliahan dengan kapasitas 40 mahasiswa dengan 

mengetikkan keyword nama gedung/nama ruang perkuliahan. Pada isian SKS, seperti SIKADU lama jumlah SKS dapat 

dibagi menjadi beberapa bagian sesuai dengan jumlah waktu perkuliahan, misalkan mata kuliah 3 SKS yang dipecah 



menjadi 2 teori dan 1 praktik maka pada Kuliah 1 diisikan 2 SKS dengan tipe Teori dan Kuliah 2 diisikan 1 SKS dengan 

tipe Praktik. 

 

PENJADWALAN MAHASISWA EXTRAORDINARY (AKSELERASI DAN MENGULANG) 

Bagi mahasiswa yang akan mengulang atau ingin mengikuti perkuliahan di semester atasnya dapat mengikuti langkah 

berikut. 

1. Mahasiswa yang mengulang diharuskan melapor ke jurusan supaya diploting ke kelas yang akan diulang. 

Mahasiswa tersebut dibuatkan kelas baru khusus mengulang atau mengambil lebih. Pada contoh gambar 

berikut dibuatkan kelas “Kelompok Mengulang 1”. 

 

2. Menambahkan daftar mahasiswa yang akan mengulang/akselerasi pada kelas yang dibuat tadi, contoh pada 

gambar berikut menambahkan mahasiswa Firmanila dan Erika ke kelas tersebut. 



 

3. Pada form editor jadwal, dapat dibuatkan jadwal perkuliahan baru yang berisi kelas asal dan kelas 

extraordinary atau dengan mengubah data jadwal dan ditambahkan kelas extraordinary tersebut. Sebagai 

contoh pada gambar berikut, salah satu jadwal untuk kelas “Pend Mat 2019 -1” ditambahkan kelas 

“Kelompok Mengulang 1”. 

 

Sangat tidak disarankan untuk mengambahkan mahasiswa extraotdinari ke kelas yang sudah sesuai dengan 

angkatannya, dikarenakan mahasiswa tersebut akan memiliki akses jadwal 2 kelas saat pengisian RS nanti, yaitu jadwal 

kelas dia sendiri dan kelas adik kelas/kakak kelas dia. 

OPERATOR MKU 

Pengguna yang diberi wewenang tambahan sebagai operator MKU memiliki wewenang untuk membuat jadwal 

rombel/kelas umum MKU. 

 



PREDIKSI PESERTA MKU 

Pembuatan kelas untuk MKU berbeda dengan kelas di program studi. Karena tidak adanya pemesanan dan penawaran 

mata kuliah, maka tim jadwal MKU dapat mengetahui prediksi jumlah mahasiswa yang akan menempuh perkuliahan 

MKU dari data kurikulum program studi. Dari data prediksi pengambil MKU maka tim jadwal MKU dapat secara 

otomatis memasukkan mahasiswa penempuh mata kuliah tersebut ke dalam kelas umum. Prediksi pengambil MKU 

dapat diakses pada menu Pra Perkuliahan submenu Prediksi Peserta MKU sehingga ditampilkan daftar mata kuliah 

dan prediksi pengambil mata kuliah seperti gambar berikut. Pada kolom kedua ditampilkan nama mata kuliah yang 

harus ditempuh mahasiswa sesuai kurikulum di tahun akademik berjalan. Pada kolom ketiga ditampilkan prediksi 

jumlah pengambil mata kuliah untuk masing-masing program studi yang memiliki kurikulum tersebut. Pada gambar 

berikut, untuk semester gasal 2019/2020 di UNNES ada 7 program studi yang mengharuskan mahasiswanya 

menempuh mata kuliah Bahasa Indonesia di kurikulumnya. Untuk menambahkan kelas umum, pada kolom opsi klik 

icon tambah sehingga pada kolom Kelas Kuliah/Jadwal muncul nama rombel atau kelas umum sesuai mata kuliahnya.  

 

PENJADWALAN 

Untuk memanajemen jadwal MKU, dapat diakses melalui menu Pra Perkuliahan submenu Penjadwalan dan akan 

ditampilkan laman Manajemen Jadwal Perkuliahan yang mirip dengan laman di program studi hanya saja cakupannya 

untuk MKU saja. Untuk menambahkan jadwal perkuliahan atau mengubah jadwal langkahnya sama, namun untuk 

kelas tidak dibatasi oleh daya tampung ruang seperti halnya di program studi. Pada gambar berikut dicontohkan 

“Rombel Bahasa Indonesia Umum (R119)” dapat dijadwalkan 2 kali atau lebih sesuai dengan prediksi program studi 

yang menempuh mata kuliah tersebut. Untuk ruang, diharapkan sesuai atau selokasi dengan calon pengambil mata 

kuliah, misalkan untuk program studi Pendidikan Matematika diharapkan menggunakan gedung kuliah Matematika 

atau di lingkungan FMIPA. 



 

ADMIN 

Pengguna yang diberi wewenang tambahan sebagai admin memiliki wewenang untuk mengatur wewenang tambahan 

dan pengaturan dasar system. Panduan untuk admin sengaja dipisahkan dari panduan ini karena mempertimbangkan 

alasan privasi dan keamanan sistem. 
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