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HAK AKSES : DOSEN 
 

Setelah masuk pada halaman muka dari sistem sikadu untuk dosen yaitu 

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

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

1. LOGIN 

- Isikan username dengan NPP/NIP dan password defaultnya bismillah2014 . 

 

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

tampilan halaman utamanya seperti gambar berikut ini :  

 

FOTO ANDA 

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


Tampilan pertama kali yang didapat adalah foto dosen, nama beserta NIP nya dan beberapa 

menu yang dapat dilakukan oleh Dosen.  

Edit profil  : Pada menu ini, Dosen dapat melihat (view) dan meruba (edit) profil dari 

user/pengguna dosen.  

Lihat SKS  : Pada menu ini, Dosen dapat mengelola matakuliah yang sedang diajarkan.  

Perwalian  : Pada menu ini, Dosen dapat melakukan perwalian sebagai dosen wali untuk 

mahasiswa. 

Input Nilai  : Pada menu ini, Dosen dapat meng-inputkan nilai untuk mahasiswa.  

Ambil Cuti : Pada menu ini, Dosen dapat menyetujui pengajuan cuti dari mahasiswa. 

 

2.  Mengedit Profil Dosen 

- Edit Profil Dosen 

Pilih menu Edit Profil, akan muncul halaman seperti dibawah. Berisi tentang data diri dosen.  

 

 

NIP  : NIP dari dosen 

NIDN  : NIDN dosen 

Pengampu : Prodi yang diampu 

Nama  : Nama dosen dan gelar dosen 

Alamat  : Alamat tempat tinggal dosen 

Agama  : Agama dosen 



Jenis kelamin  : Jenis kelamin dosen 

TTL  : Tempat dan tanggal lahir dosen 

Telepon : Nomor telepon dosen 

No KTP  : Nomor KTP dosen 

Setelah selesai, klik update data dosen 

 Ganti Foto 

   Untuk mengganti foto, klik Ganti Foto.  Kemudian klik browse dan pilih foto. Lalu klik 

upload. 

 

 

- Edit Account Dosen 

Pilih Edit Account Dosen untuk mengubah data yang digunakan untuk login. 

 

 

 



Username : user yang digunakan untuk login dosen 

Passuser : password yang digunakan untuk login dosen 

Email  : alamat email dosen 

Nama Ibu : nama ibu dari dosen 

Setelah selesai klik update user. 

3. Dosen melakukan perwalian 

- Pilih menu Perwalian, maka akan muncul halaman perwalian seperti pada gambar dibawah 

ini. Pada halaman ini, Dosen dapat melihat daftar mahasiswa yang menjadi perwaliannya.  

 

NIM/NPK  : Nim Mahasiswa 

Nama  : Nama Mahasiswa 

Semester  : Semester yang sedang berlangsung. 

IP SM Lalu : IP semester lalu/ semester sebelumnya 

Total SKS  : Jumlah keseluruhan sks yang sudah diambil oleh mahasiswa. 

- Pilih NIM/NPK salah satu mahasiswa yang akan melakukan perwalian.  



 

Kode mapel  : Kode Matakuliah 

Judul   : Nama Matakuliah 

Semester  : Semester yang diambil 

Jumlah  : jumlah sks 

Action   :  

Setelah salah satu NIP dipilih maka akan muncul halaman perwalian mahasiswa.  Pada 

halaman ini memperlihatkan krs dari mahasiswa yang melakukan perwalian (menunggu 

konfirmasi setuju/tidak setuju). Proses setuju/tidak setuju perwaliannya adalah dengan cara 

memilih action “gunting” untuk matakuliah yang tidak disetujui oleh dosen wali.  

 

4. Melihat SKS 

- Management SKS 

   Pilih menu Lihat SKS. Secara default akan berada di management SKS dimana terdapat  

jadwal mengajar mata kuliah dari dosen. 

 



 

 

Kode Mapel  : Kode mata kuliah  yang diajar oleh Dosen.  

Judul  : Judul Mata Kuliah yang diajar oleh Dosen. 

Semester  : Semester yang sedang berlangsung. 

Jumlah  : jumlah sks dan kuota mahasiswa setiap mata kuliah yang diajarkan oleh 

Dosen. 

Action  : berisi action yang dapat dilakukan oleh Dosen. 

 

 Klik Action Cetak absensi 

Pada action, klik cetak absensi, lalu muncul cetak input absensi seperti pada gambar 

dibawah. 

 

 

 



- Pencarian SKS 

Klik menu pencarian SKS, untuk mencari matakuliah berdasarkan kode mata kuliah. 

 

- Rekap WDMK 

Klik rekap WDMK untuk melihat jumlah mahasiswa yang diampu setiap mata kuliahnya.  

 

Kode Mapel  : Kode mata kuliah  yang diajar oleh Dosen.  

Judul  : Judul Mata Kuliah yang diajar oleh Dosen. 

Semester  : Semester yang sedang berlangsung. 

Jumlah MHS : jumlah mahasiswa setiap mata kuliah yang diajarkan oleh Dosen. 

Kuota  : berisi kuota mahasiswa yang disediakan setiap mata kuliah. 

 

 

 



5. Dosen melakukan input nilai 

- Pilih menu input nilai, maka akan muncul halaman input nilai seperti pada gambar dibawah 

ini. Pada halaman ini, Dosen dapat memberi (meng-input) nilai pada matakuliah yang di 

ajarkan.  

 

 

 

- Terdapat menu search untuk mencari kode matakuliah. 

Klik tombol “cari kode mapel” jika Dosen lupa kode matakuliah yang diajar sehingga akan 

muncul daftar matakuliah yang diajarkan oleh Dosen.  

atau langsung dapat dilakukan dengan memasukkan kode matakuliah yang diajarkan pada 

placeholder kemudian klik tombol “cari kode mapel”. Misal : matakuliah untuk Jurusan 

Teknik Informatika dengan kode matkul JTI. 

 



 

Kode Mapel  : Kode mata kuliah  yang diajar oleh Dosen.  

Judul  : Judul Mata Kuliah yang diajar oleh Dosen. 

Semester  : Semester yang sedang berlangsung. 

Jumlah  : jumlah sks dari mata kuliah yang diajarkan oleh Dosen. 

Action  : berisi action yang dapat dilakukan oleh Dosen. 

- Klik action “INPUT NILAI”  

 

Nama   : Nama Mahasiswa  

NIM   : Nim dari Mahasiswa 

Semester SKS : semester saat ini. 

Nilai   : Berisi nilai  



- Klik “Mulai Input Nilai” sehingga akan muncul gambar dibawah ini. 

 

KT  : Karya Tulis 

SSP  :  

TS  : 

AS : 

NA  : Nilai Akhir 

- Masukkan nilai sesuai dengan kolomnya, setelah semua terisi klik “Masukkan Nilai 

Mahasiswa”. 

Semoga bermanfaat… 
 


