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User Manual Sistem Poin  

User Mahasiswa 

 

Program/perangkat lunak Sistem Poin Kemahasiswaan ini digunakan untuk 

mengakomodasi pemberlakuan Sistem Poin Kegiatan Kemahasiswaan (SPK2) dalam 

rangka penguasaan softskills dan pengembangan kepribadian Mahasiswa. Selain itu 

program ini juga digunakan untuk merekam semua kegiatan kemahasiswaan. Informasi 

tentang kegiatan kemahasiswaan di USD diharapkan dapat menjadi bahan bagi WR3 

dan Kaprodi / Wakaprodi untuk mengelola dan mengembangkan kegiatan 

kemahasiswaan selanjutnya. Untuk kepentingan pengolahan data kegiatan mahasiswa 

inilah maka diperlukan standarisasi nama kegiatan yang dihimpun dalam sebuah bank 

data kegiatan kemahasiswaan.  

Pihak-pihak yang terlibat dalam Program  Sistem Poin Kegiatan Kemahasiswaan adalah : 

a. WR III / sekretaris WR III 

b. Kaprodi / Wakaprodi 

c. DPA 

d. Mahasiswa 

 WR III mempunyai tugas dan wewenang untuk merekam Kamus Data Poin 

Kemahasiswaan (Jenis Kegiatan, Jenis Peran, Softskill, tata cara sistem penilaian),  

kegiatan kemahasiswaan wajib (PPKM1,PPKM2, Penguasaan Bahasa Inggris Aktif), 

kegiatan kemahasiswaan level universitas, dan organisasi/komunitas kemahasiswaan 

level Universitas (BEMU, UKM).  Pada program ini Kamus Data Poin Kemahasiswaan 

(Jenis Kegiatan, Jenis Peran, Softskill, tata cara sistem penilaian) sudah direkam, namun 

belum semua nama Kegiatan Kemahasiswaan dan Organisasi Kemahasiswaan direkam, 
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terutama waktu pelaksanaan/periode kepengurusan. Untuk itu mahasiswa bisa 

mengusulkan/mendaftarkan kegiatan level universitas yang diikuti agar dimasukkan ke 

dalam bank data kegiatan kemahasiswaan melalui sekretaris WR III. 

 Kaprodi bekerjasama dengan Wakaprodi diharapkan merekam kegiatan-kegiatan 

yang diakui sebagai kegiatan kemahasiswaan yang mendapatkan point di lingkup 

(scope) Program Studi, seperti nama Asistensi Praktikum, nama seminar, nama pelatihan, 

nama organisasi dan kepanitiaan, dll. Jika nama kegiatan di lingkup prodi ada yang 

belum direkam oleh Kaprodi, maka mahasiswa bisa mengusulkan dengan cara 

mahasiswa menginputkan nama Kegiatan atau nama Organisasi yang diikuti oleh 

mahasiswa. Kemudian Kaprodi/DPA memverifikasi kegiatan tersebut kalau memang 

kegiatan yang diusulkan tersebut diakui oleh prodi sebagai kegiatan kemahasiswaan 

yang mendapatkan point. 

 Tugas DPA (Dosen Pembimbing Akademik) disini adalah memberikan verifikasi 

Pendaftaran Kegiatan Kemahasiswaan untuk keabsahan entri berdasarkan kegiatan 

mahasiswa yang diakui oleh prodi dan sertifikat asli yang ditunjukkan mahasiswa. Selain 

itu DPA juga memberikan verifikasi untuk data kegiatan atau organisasi yang diinputkan 

oleh mahasiswa.   

Mahasiswa menginputkan Pendaftaran Pelaku untuk Kegiatan, Asistensi dan 

Organisasi yang diikuti mahasiswa. Jika data berupa nama kegiatan atau organisasi 

belum ada, maka mahasiswa dapat mengusulkan dengan cara mahasiswa 

menginputkan nama Kegiatan atau nama Organisasi yang diikuti oleh mahasiswa. 

Kemudian Kaprodi/DPA memverifikasi kegiatan tersebut kalau memang kegiatan yang  

diusulkan tersebut diakui oleh prodi sebagai kegiatan kemahasiswaan yang 

mendapatkan point. Jika kegiatan atau organisasi tersebut sudah di verifikasi, 

selanjutnya mahasiswa dapat menginputkan Pendaftaran Pelaku untuk Kegiatan atau 

pun organisasi tersebut. Setelah menginputkan Pendaftaran Pelaku untuk Kegiatan, 
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mahasiswa meminta verifikasi kepada DPA dengan menunjukkan sertifikat Kegiatan 

yang asli.  

Hasil keluaran dari Program Sistem Poin Kegiatan Kemahasiswaan berupa Daftar 

Kegiatan Kemahasiswaan yang pernah diikuti oleh mahasiswa tersebut selama kuliah. 

Printout daftar ini secara resmi akan dikeluarkan oleh BAA bersamaan dengan Transkrip 

nilai. 

Untuk membuka sistem Poin, mahasiswa dapat mengakses sistem informasi akademik 

mahasiswa di alamat : 

 sia.usd/mahasiswa 

setelah login, daftar menu Sistem Poin untuk Mahasiswa adalah sebagai berikut : 
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Dalam perekaman kegiatan kemahasiswaan ini terdapat 3 Jenis Kegiatan 

Kemahasiswaan : 

1. Kegiatan Kemahasiswaan 

Mahasiswa dapat menginputkan pendaftaran pelaku untuk Kegiatan 

Kemahasiswaan pada fitur Pengelolaan Pelaku Kegiatan. 

2. Asistensi 

Mahasiswa dapat menginputkan pendaftaran pelaku untuk Asistensi pada fitur 

Pengelolaan Pelaku Asistensi. 

3. Organisasi 

Mahasiswa dapat menginputkan pendaftaran sebagai Anggota Organisasi pada 

fitur Pengelolaan Pendaftar Organisasi.  

Fitur Daftar Poin digunakan untuk melihat daftar Kegiatan Kemahasiswaan yang sudah 

direkam dan diverifikasi oleh DPA.  

Berikut ini adalah penjelasan penggunaan masing-masing Menu :  
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1. Pengelolaan Pelaku Kegiatan 

 

Fitur ini digunakan untuk mendaftar pelaku Kegiatan sesuai peran yang diikuti 

mahasiswa.  

Eksekusi data : 

� Mencari Kegiatan  

 

Lakukan pencarian data Kegiatan pada Panel Pencarian Kegiatan. Pencarian dapat 

dilakukan dengan memilih Jenis Kegiatan atau memasukkan kata kunci untuk 

Nama Kegiatan kemudian untuk menampilkan hasil pencarian klik tombol Cari.  

Untuk Pencarian yang lebih spesifik, klik pada link Pencarian Lebih Spesifik. 
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Hasil Pencarian adalah Daftar Kegiatan yang sudah terverifikasi. Berikut adalah 

contoh hasil pencarian : 

 

 

Kemudian pilih salah satu dari daftar kegiatan yang tampil dengan klik pada baris 

yang sesuai dan lanjut ke Pemasukkan Peran dan No. Sertifikat.  

Jika data kegiatan yang sesuai tidak ada, klik pada link Tambah Kegiatan untuk 

menambahkan data kegiatan yang baru. 

 

 

 

Data Kegiatan yang sudah disimpan status Verifikasi = N, artinya kegiatan tersebut 

belum di verifikasi sehingga tidak akan muncul pada pencarian daftar kegiatan 

(belum bisa mendaftar sebagai pelaku kegiatan / Pemasukkan Peran dan No. 

Sertifikat). Untuk itu silahkan lapor ke DPA atau Kaprodi untuk meminta verifikasi 

atas kegiatan yang baru dimasukkan terlebih dahulu.  
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� Masukkan Peran dan No. Sertifikat 

Setelah memilih kegiatan, pilih peran dengan melakukan pencarian yang sesuai. 

 

 

 

Isikan nomor Sertifikat, kemudian klik tombol Simpan.  

Tombol Batal untuk membersihkan tampilan data. 

 

2. Pengelolaan Pelaku Asistensi 

 

Fitur ini digunakan untuk mendaftar Asistensi yang diikuti mahasiswa.  
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Eksekusi data : 

� Mencari Asistensi  

 

 

 

Lakukan pencarian data Asistensi dengan memilih Program Studi atau memasukkan 

kata kunci mata kuliah dan klik tombol Cari untuk menampilkan hasil pencarian. 

Untuk melakukan pencarian yang lebih lengkap, klik Pencarian Lebih Spesifik.  

Hasil Pencarian data Asistensi adalah sebagai berikut : 

 

Kemudian pilih salah satu asistensi yang diikuti dengan meng-klik pada baris yang 

sesuai. 

� Mengisi Nomor Sertifikat  

Masukkan nomor sertifikat, kemudian klik tombol Simpan. 

Tombol Batal untuk membersihkan tampilan data. 
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3. Pengelolaan Pelaku  Organisasi 

 

Fitur ini digunakan untuk mendaftar sebagai Anggota Organisasi yang diikuti 

mahasiswa. Eksekusi data : 

� Mencari Organisasi  

Lakukan pencarian data Organisasi sesuai kata kunci atau menampilkan seluruh 

Organisasi dengan klik tombol Cari. 

 

Kemudian pilih salah satu dari daftar organisasi yang tampil dengan klik pada baris 

yang sesuai dan lanjut ke Pemasukkan Peran dan No. Sertifikat.  
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Jika data organisasi yang sesuai tidak ada, klik pada link Tambah Organisasi untuk 

menambahkan data kegiatan yang baru. 

 

Data Organisasi yang sudah disimpan berstatus Verifikasi N, artinya organisasi 

tersebut belum di verifikasi. Untuk itu silahkan lapor ke DPA atau Kaprodi untuk 

meminta verifikasi atas organisasi yang baru dimasukkan.  

Klik pada link Tambah Periode Organisasi untuk menambahkan data periode 

organisasi. 

 

Data Periode Organisasi yang sudah disimpan berstatus Verifikasi N, artinya periode 

organisasi tersebut belum di verifikasi sehingga belum dapat mendaftar sebagai 

pelaku organisasi pada periode tersebut (Pemasukkan Peran dan No. Sertifikat). 

Untuk itu silahkan lapor ke DPA atau Kaprodi untuk meminta verifikasi atas periode 

organisasi yang baru dimasukkan.  
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� Masukkan Peran dan No. Sertifikat 

Setelah memilih kegiatan, pilih peran dengan melakukan pencarian yang sesuai. 

 

Isikan nomor Sertifikat, kemudian klik tombol Simpan.  

Tombol Batal untuk membersihkan tampilan data. 

 

4. Daftar Poin 

 

Fitur ini digunakan untuk melihat Daftar Kegiatan dan Poin yang diikuti mahasiswa, baik 

yang sudah di verifikasi, maupun yang belum.   

 


