
Panduan Umum SKK Untuk Mahasiswa

Sistem SKK memungkinkan mahasiswa dapat menambahkan kegiatan, mengubah

kegiatan (kegiatan yang belum diverifikasi), mengupload dokumen bukti SKK, melihat

nilai SKK. Mahasiswa dapat mengakses halaman mahasiswa dengan menekan

tombol login mahasiswa pada halaman awal sistem skk atau mahasiswa dapat

memilih menu login yang ada pada bagian atas sebelah kiri dan memilih menu login

mahasiswa. Halaman awal sistem skk dapat dilihat pada gambar 1 dan gambar 2.

Gambar.1 halaman utama

Gambar 2. Halaman Home sub menu login mahasiswa



Langkah pertama yang harus dilakukan oleh mahasiswa adalah melakukan login.

Mahasiswa memasukan NRP dan password yang telah disesuaikan oleh sistem.

Berikut adalah halaman login yang ditampilkan pada gambar 3.

Gambar.3 Halaman Login Mahasiswa

Mahasiswa dapat melakukan login jika mahasiswa tersebut terdaftar sebagai

mahasiswa aktif. Login dapat dilakukan dengan memasukan NRP dan Pin yang

tercantum pada Kartu Studi Mahasiswa (KSM).

Setelah mahasiswa berhasil melakukan login, maka sistem akan menampilkan daftar

kegiatan yang telah diinputkan atau kegiatan yang telah dilakukan. Terdapat 5 menu

utama yaitu menu daftar kegiatan, tambah kegiatan, update kegiatan, menu rekap

nilai skk dan menu logout. Menu daftar kegiatan berfungsi untuk menampilkan

daftar kegiatan yang telah diinputkan, status verifikasi dan nilai skk setiap kegiatan.

Tambah kegiatan berfungsi untuk mahasiswa menginputkan data kegiatan SKK,

Update kegiatan berfungsi untuk mahasiswa mengubah data kegiatan yang belum di

verifikasi oleh dosen wali, rekap nilai SKK digunakan untuk mahasiswa dapat melihat

rekap nilai SKK dan logout digunakan untuk keluar dari sistem. Tampilan awal

diperlihatkan pada gambar 4.



Gambar 4. Daftar Kegiatan Mahasiswa

Mahasiswa dapat mengupload file bukti dokumen dengan cara menekan tombol

,file yang dapat dimasukan ke dalam sistem adalah file ekstensi pdf, doc,

docx, jpeg. Setelah menekan tombol upload, maka sistem akan menampilkan

gambar 5. Mahasiswa dapat mendownload dokumen yang sudah diupload dengan

menekan tombol

Gambar 5. Upload Bukti kegiatan



Mahasiswa diharuskan melampirkan bukti dari setiap kegiatan yang telah diikuti

dengan cara mengunggah bukti kegiatan tersebut yang berbentuk sertifikat kegiatan.

File yang diunggah berupa sertifikat asli yang telah di scan dengan ukuran maksimum

2 MB.

Gambar 6a. Tambah Kegiatan

Gambar 6b. Tambah Kegiatan

Catatan:



I. Golongan kegiatan terdiri dari partisipatif kokurikuler,partisipatif ekstrakurikuler,

dan pelatihan dasar. Jika mahasiswa memilih golongan kegiatan pelatihan dasar,

maka sistem akan menampilkan jenis kegiatan yang merupakan kegiatan pelatihan

dasar yaitu pembinaan jiwa kewirausahaan, pembinaan jiwa kepemimpinan,

pengembangan relasi, pengembangan diri, pembinaan kesadaran bela negara dan

pembinaan karakter, kepemimpinan dan keorganisasian.

Gambar 7. Golongan kegiatan

Gambar 8. Jenis kegiatan pelatihan dasar

II. Jika mahasiswa memilih golongan kegiatan partisipatif maka sistem akan

menampilkan jenis-jenis kegiatan yang tergolong partisipatif, yaitu publikasi,

workshop/training/seminar, organisasi/kepanitiaan, perlombaan, magang,

kewirausahaan.

Gambar 9. Golongan kegiatan



Gambar 10. Jenis kegiatan partisipatif

III. Setiap jenis kegiatan dan golongan memiliki bobot nilai masing-masing sesuai

dengan SK Rektor tentang SKK.

2. Update Kegiatan

Mahasiswa dapat melakukan perubahan data, jika data kegiatan belum diverifikasi

oleh dosen wali. Untuk dapat melakukan perubahan, mahasiswa memilih menu

“update kegiatan”.

Gambar 11. Menu update kegiatan

Setelah mahasiswa mengklik update kegiatan, maka sistem akan menampilkan data

kegiatan yang belum diverifikasi oleh dosen wali. Tampilan update data kegiatan

diperlihatkan pada gambar 12.



Gambar 12. Tampilan update kegiatan

Untuk dapat mengubah data kegiatan, maka mahasiswa memilih data kegiatan yang

akan diubah dan klik aksi tombol edit. Tampilan edit diperlihatkan pada gambar 13.

Gambar 13a. Form edit kegiatan



Gambar 13b. Form edit kegiatan

3. Rekap nilai SKK

Mahasiswa dapat melihat rekap nilai SKK untuk pelatihan dasar dan kegiatan

partisipatif dengan cara memilih menu rekap nilai SKK, kemudian sistem akan

menampilkan data-data kegiatan yang telah diverifikasi ataupun yang belum

diverifikasi beserta poin setiap kegiatan.




