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Setelah masuk pada halaman muka dari sistem sikadu untuk Admin Fakultas yaitu 

http://sikadu.unwahas.ac.id/KU/ seperti contoh gambar dibawah ini, maka akan muncul halaman muka 

dari sistem sikadu.  Dosen dapat melakukan login. Berikut langkah-langkahnya : 

1. LOGIN 

- Isikan username dan password anda sebagai dosen (yang telah diberikan oleh tim IT 

sikadu).

 

- Setelah login otomatis anda akan masuk kedalam sistem SIKADU untuk Admin Fakultas, dengan 

tampilan halaman utamanya seperti gambar berikut ini :  

 

- Tampilan pertama kali yang didapat adalah beberapa menu yang dapat dilakukan oleh Admin 

Fakultas. 

Management Dosen / SKS : Pada menu ini, Admin Fakultas dapat melihat jadwal 

dosen dan management dosen. 

Management Absensi : Pada menu ini, Admin Fakultas dapat melakukan 

input data absensi mahasiswa, mencetak laporan. 

Cetak Nilai & Management Mahasiswa : Pada menu ini, Admin Fakultas dapat mencetak KHS 

atau nilai hasil akhir studi mahasiswa. 

 

 

http://sikadu.unwahas.ac.id/KU/


 

 

 

2. Management Dosen/SKS 

- Pilih menu Management Dosen/SKS Kemudian muncul seperti dibawah ini 

 

- Ketik nama dosen, lalu klik cari dosen pengajar. Seperti contoh berikut. 

 

 Jadwal Dosen 

Klik jadwal dosen untuk melihat jadwal dosen 

 

 



 Management Dosen 

Klik menu management dosen 

 

Terdapat menu : 

 Edit profil : Klik edit profil untuk mengganti profil dosen, seperti: NIP, NIDN, 

Mengampu makul, Nama, Gelar, dsb. 

 

 Input SKS : Klik input SKS, kemudian ketik kode SKS. Lalu klik pencarian. Setelah kode 

makul diklik, muncul sbb. 

 



Kode kurikulum: Kode kurikulum dari makul 

Semester: Isikan sesuai petunjuk disamping kanan, 114 untuk semester gasal 

2014/2015. 

Jumlah SKS: Jumlah SKS yang ditawarkan makul 

Waktu : Jam dimulai makul 

Hari : Hari adanya makul 

Kelas: Kelas regular atau ekstensi 

Kuota: kuota mahasiswa 

Ruang : Ruang yang digunakan 

Batas : batas input dari SKS 

 Input nilai : Admin Fakultas juga dapat melakukan input nilai jika memenuhi 

ketentuan yang berlaku. Caranya: 

- Klik input nilai, Lalu ketik kode makul atau langsung klik cari kode makul. 

- Muncul tampilan seperti dibawah, klik input nilai. 

  

 

- Input nilai dapat dilakukan per-mahasiswa dengan cara klik Mulai Input Nilai, atau 

klik Input Multi Text untuk menginput nilai semua mahasiswa. 



 

 

Setelah selesai, klik “inputan nilai”. 

 Perwalian : Klik menu perwalian, muncul mahasiswa yang berwali pada dosen. 

 

 

 

 



3. Management Absensi  

- Pilih menu Management Absensi. Lalu ketik nama dosen atau dapat juga klik cari dosen 

pengajar. 

 

- Klik Absensi, Kemudian muncul berikut. Klik pada Kode mapel.  

 

- Muncul tampilan sebagai berikut 



 

Input Absensi mahasiswa : Menginput kehadiran setiap mahasiswa 

 Setelah di klik muncul sbb. Pilih pertemuan dengan klik PRT 1 - PRT 16. 

  

 Klik simpan jika sudah selesai. 

 Untuk rekap absensi per mahasiswa, klik gambar printer. Kemudian muncul sbb. Untuk 

dapat langsung dicetak. 



 

 

Cetak laporan Absensi Harian : Mencetak seluruh kehadiran mahasiswa di makul tersebut. 

 

 

Cetak Manual Absensi UTS : Mencetak lembar absensi UTS manual tanda tangan mahasiswa. 



 

Cetak Manual Absensi Harian :  Mencetak lembar absensi manual tanda tangan harian 

mahasiswa. 

 

 

Cetak Manual Absensi UAS: Mencetak absensi UAS manual tanda tangan mahasiswa. 



 

 

Semoga bermanfaat… 
 


