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Panduan Dosen 
Panduan SIAPNG bagi Dosen ini digunakan untuk Dosen melakukan kegiatan administrasi akademik. 

Aplikasi ini dapat diakses melalui PC, Laptop, maupun Handphone. Tampilan panduan dibuat 

menggunakan tampilan melalui PC. 

Panduan yang dikhususkan bagi dosen ini meliputi alur kerja antara lain : 

I. Proses Log In dan Ganti Password 

II. Proses Pembimbingan Akademik 

III. Proses Pelaksanaan Perkuliahan 

IV. Proses Pengisian Presensi Kelas 

V. Proses Pengisian Nilai Perkuliahan 

I. Proses Log in dan Ganti Password 

1. Akses aplikasi ini melalui alamat http://siapng.unitri.ac.id  

 

2. Log In dengan menggunakan user ID dan Password yang telah disiapkan bagi masing-masing 

Dosen.  

Jika anda telah sukses log in silahkan melakukan perubahan password sesuai keinginan anda. 

 

3. Cara merubah Password adalah dengan memilih Icon Menu di pojok kanan atas. 

http://siapng.unitri.ac.id/
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4. Lalu klik Ganti Password dan isikan password baru anda. PASTIKAN KERAHASIAAN 

PASSWORD ANDA. JANGAN SAMPAI LUPA DAN JANGAN SAMPAI DIKETAHUI OLEH 

ORANG LAIN. 
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II. Proses Pembimbingan Akademik 

 Menu Pembimbing Akademik dosen akan memberikan informasi daftar nama mahasiswa yang 

menjadi tanggung jawab bimbingan akademik sesuai yang ditetapkan oleh Program Studi. Selain itu 

melalui menu ini dosen akan dapat melakukan proses pembimbingan, monitoring kondisi perkuliahan, 

dan membuat laporan hasil bimbingan kepada Program Studi.  

 Untuk memulai semester baru mahasiswa wajib melakukan konsultasi Rencana Studi dan Mata 

Kuliah yang akan ditempuh pada semester tersebut. Setelah mahasiswa menyelesaikan proses registrasi 

Keuangan maka yang bersangkutan akan memiliki akses untuk memilih Mata Kuliah yang akan 

ditempuh. Akan tetapi tanpa adanya Validasi KRS dari dosen wali / Pembimbing Akademik maka KRS 

mahasiswa tersebut tidak akan dapat dicetak dan nama mahasiswa tidak akan muncul di dalam Presensi 

Perkuliahan.  

Cara untuk melakukan validasi KRS adalah melalui langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Arahkan cursor pada menu Pembimbing Akademik 

 

 

2. Dosen akan mendapatkan daftar nama mahasiswa yang menjadi tanggung jawab bimbingannya. 

Untuk dapat mengakses informasi dan data masing-masing mahasiswa klik icon Mata (Detail) 

dibagian ujung kanan  
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3. Jika Mahasiswa belum melakukan proses registrasi keuangan maka akan muncul notifikasi 

berupa MAHASISWA TERKENA CEKAL KEUANGAN dan daftar mata kuliah di KRS akan 

kosong. 

 

4. Jika mahasiswa telah melakukan proses registrasi keuangan maka akan muncul icon PILIH 

MATA KULIAH. Melalui pilihan ini dosen pembimbing akademik memiliki akses untuk 

memilihkan atau membantu mahasiswa dalam memprogram mata kuliah yang akan ditempuh. 
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5. Ketika mahasiswa telah melakukan pemilihan mata kuliah sesuai hasil konsultasi dengan dosen 

wali/pembimbing akademik maka dosen dapat memantau melalui laman ini pula. Dosen dapat 

membatalkan/menghapus mata kuliah yang telah dipilih jika tidak setuju dengan pemilihan mata 

kuliah yang dilakukan oleh mahasiswa. Jika dosen telah setuju dengan seluruh mata kul iah yang 

direncanakan maka dosen wajib melakukan proses Validasi KRS dengan cara klik pada icon 

Validasi KRS. Dengan melakukan proses ini maka KRS mahasiswa akan langsung tervalidasi 

dan terkunci sehingga mahasiswa tidak dapat merubah/menambah/menghapus mata kuliah yang 

direncanakan tanpa konsultasi dari Dosen Wali/Pembimbing Akademik (Proses dilakukan 

melalui Mekanisme KPRS) 
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6. Setelah proses validasi KRS dilakukan maka dalam daftar nama bimbingan akademik dosen 

akan terjadi perubahan tanda di kolom KRS Disetujui. Sehingga dosen dapat mengetahui 

mahasiswa yang belum melakukan proses Registrasi baik Keunagan dan Akademik melalui 

daftar ini. 

 

7. Setelah Periode registrasi selesai Dosen pembimbing akademik melakukan pelaporan kepada 

Program Studi mengenai hasil kegatan bimbingan akademik yang telah dilakukan. Laproan dapat 

dilakukan dengan melakukan proses Cetak dengan cara klik icon Aksi dan memilih Cetak  

 

8. Silahkan Cetak laporan hasil bimbingan akademik yang telah dilakukan dan melaporkannya 

kepada Program Studi. Melalui laporan ini dosen dapat mengetahui kondisi akademik mahasiswa 

secara umum berdasarkan IP Semester (IPS), IP Kumulatif (IPK), Jumlah SKS total yang telah 

ditempuh.  
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III. Proses Pelaksanaan Perkuliahan 

Setelah melaksanakan perkuliahan sesuai jadwal yang ada Dosen diharuskan mengisi Berita Acara 

Perkuliahan dan Mahasiswa mengisi Presensi sebagai bukti Pelaksanaan Proses Perkuliahan. Selain 

dilakukan secara manual Dosen diharuskan melaporkan kegiatan ini melalui sistem didalam SIAPNG. 

Cara untuk melakukan pelaporan kegiatan perkuliahan adalah dengan melalui cara sebagai berikut. 

1. Log In dan masuk kehalaman dashboard 

 
2. Silahkan menuju menu Perkuliahan > Data Kelas > Kelas Kuliah untuk melihat daftar kelas perkuliahan 

yang menjadi tanggung jawab dosen masing-masing. 

 
3. Pastikan filter semester dan tahun akademik sesuai dengan semester berjalan. Contoh semester 

2018/2019 Genap  
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4. Langkah selanjutnya adalah mengakses data Jadwal perkuliahan masing-masing kelas yang diampu. 

Melalui langkah memilih pilihan Jadwal Perkuliahan seperti pada tampilan dibawah. 

 
5. Tampilan akan masuk pada daftar Jadwal Perkuliahan yang telah direncanakan pelaksanaan tiap minggu 

nya. Sesuai dengan rencana yang degenerate secara otomatis oleh sistem.  

Status Biru = Terjadwal 

Status Hijau = Selesai 

Untuk dapat melakukan update kegiatan perkuliahan silahkan klik pada tombol bergambar mata (detail). 

 

 

6. Setelah masuk kedalam tampilan Detail Jadwal Perkuliahan tanggal yang diinginkan maka silahkan klik 

Edit. 
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7. Tampilan ini akan memberikan akses bagi dosen untuk mengupdate data perkuliahan untuk tiap minggu 

nya. Tanda Bintang merah merupakan tanda data yang wajib diisi oleh Dosen. 

Jika kelas sudah terlaksana maka dosen mengganti status kelas tersebut dari TERJADWAL menjadi 

SELESAI.  

 
Ketika kuliah dinyatakan selesai maka Materi Perkuliahan diisikan melalui kolom isian Rencana Materi 

dan realisasi Materi. Hal ini digunakan untuk melihat kesesuaian antra rencana perkuliahan dengan 

kegiatan perkuliahan yang berlangsung. 

Selanjutnya pilih nama dosen pengajar pada pertemuan yang dimaksud. Apabila mata kuliah TEAM 

silahkan ditambah nama dosen. Jika pengisian sudah dilakukan maka silahkan klik Simpan dan kembali 

ke daftar. 

Jika Jadwal Perkuliahan yang direncanakan telah dinyatakan selesai maka tampilannya akan menjadi 

seperti gambar dibawah. 
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IV. Proses Pengisian Presensi Kelas 

Untuk menyatakan kehadiran dosen dan mahasiswa dalam perkuliahan yang telah dinyatak selesai maka 

dilakukan pengisian presensi perkuliahan melalui menu Presensi Kelas. Langkah-langkah yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut : 

1. Dari Proses pengisian Pelaksanaan Perkuliahan yang telah dijelaskan sebelumnya silahkan memilih 

menu Presensi Kelas 

 
 

2. Klik icon Orang (Isi Absensi) pada jadwal perkuliahan yang telah dinyatakan selesai. Jika Proses 

pengisian Pelaksanaan Perkuliahan sebelumnya belum dilakukan maka tampilan Kelas yang akan 

diisikan presensinya tidak akan muncul didalam daftar. 

 

3. Silahkan klik untuk centang kehadiran Dosen dan Mahasiswa dengan pilihan yang ada. Jika kotak 

dibagian atas daftar di centang maka akan secara otomatis menyatakan seluruh nama Dosen dan 

Mahasiwa menjadi berstatus Hadir. 
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4. Presensi ini di isi berdasarkan presensi fisik yang telah ditanda tangani oleh mahasiswa peserta 

perkuliahan. 

5. Cara paling cepat adalah dengan memilih seluruh daftar dengan status Hadir terlebih dahulu setelah itu di 

pilih mahasiswa yang tidak hadir untuk diganti status nya dengan pilihan ALFA / IJIN / SAKIT 

6. Presensi kehadiran ini akan di Validasi oleh Petugas Biro Akademik (BAK) setelah Map Berita Acara 

Perkuliahan dan Presensi kembali ke BAK. 

7. Jika tidak divalidasi maka yang akan terhitung HANYA Presensi Mahasiswa, sedangkan Presensi Dosen 

tidak akan terhitung. Perhitungan ini akan mempengaruhi data kehadiran mengajar dosen yang akan 

menjadi bahan Evaluasi Proses Belajar Mengajar oleh GJM di akhir semester. 
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V. Proses Pengisian Nilai Perkuliahan 
 

Alur ini dilakukan bagi Dosen untuk mengisikan Nilai Perkuliahan mahasiswa pada kelas yang diampu. Dosen yang 

mendapatkan akses pengisian nilai HANYA dosen yang berstatus Penanggung Jawab Mata Kuliah. Oleh karena 

itu bagi dosen yang mengajar dalam Tim diharapkan dapat melakukan koordinasi dengan dosen anggota tim 

pengajar mata kuliah terkait. 

 

Secara default komponen nilai perkuliahan akan dibagi dalam 3 Komponen Nilai Utama yaitu :  

a. Nilai Tugas & Praktikum – bobot 30% 

b. Nilai Ujian Tengah Semester – bobot 30% 

c. Nilai Ujian Akhir Semester – bobot 40% 

Nilai Total atau Nilai Akhir akan dihitung secara otomatis oleh system sesuai dengan komponen nilai yang ada dan 

dikonversi kedalam Nilai Huruf. Rentang Nilai yang berlaku sesuai dengan Pedoman Akademik yang berlaku di 

Universitas Tribhuwana Tunggadewi. 

 

Dosen diberi keleluasan untuk mengatur atau edit bobot nilai dari masing-masing komponen Nilai sesuai dengan 

kontrak kuliah atau kondisi proses belajar mengajar yang dilakukan selama semester berjalan. 

 

Proses pengisian nilai akan diberi batas waktu sesuai kalender akademik yang berlaku. Jika sampai batas waktu 

tersebut Dosen belum melakukan pengisian nilai maka kolom nilai yang kosong akan secara otomatis dihitung 

sebagai nilai E.  

 

Untuk dapat merubah nilai baik dalam kondisi terlambat mengisikan nilai atau kondisi lainnya dosen diwajibkan 

mengajukan permohonan pembukaan kunci nilai yang diketahui oleh Kaprodi dan Dekan. Form permohonan akan 

disiapkan di Fakultas dan BAK. 

 

Alur pengisian nilai adlah sebagai berikut : 

 

1. Log In dan masuk kehalaman dashboard 

 
 

2. Silahkan menuju menu Perkuliahan > Data Kelas > Kelas Kuliah untuk melihat daftar kelas perkuliahan 

yang menjadi tanggung jawab dosen masing-masing. 
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3. Pastikan filter semester dan tahun akademik sesuai dengan semester berjalan. Contoh semester 

2018/2019 Genap  

 
 

4. Langkah selanjutnya adalah mengakses data Jadwal perkuliahan masing-masing kelas yang diampu. 

Melalui langkah memilih pilihan Nilai Perkuliahan seperti pada tampilan dibawah. 
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5. Setelah masuk dalam tampilan Nilai perkuliahan maka Dosen harus melakukan Reset Komposisi Nilai 

untuk mendapatkan komposisi Nilai yang ditentukan. Proses ini dilakukan dengan cara klik link sesuai 

dengan Notifikasi yang muncul seperti pada kotak merah pada gambar dibawah.  

 
 

6. Setelah masuk kedalam tampilan Reset Komposisi silahkan Klik Icon Reset Komposisi 

 
 

7. Setelah anda melakukan Reset Komposisi tampilan akan menampilkan komposisi nilai yang baru. Jika 

Dosen ingin melakukan penyesuaian atau merubah bobot masing-masing Komponen nilai dapat 

dilakukan pada tampilan ini. Editing dapat dilakukan dengan klik icon pensil yang ada disamping kanan 

bobot komponen nilai lalu rubah bobot nilai sesuai kebutuhan dan klik icon disket warna hijau untuk 

menyimpan perubahan yang dilakukan. 
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Setelah proses penyesuaian komposisi nilai selesai dilakukan klik Kembali ke Nilai Perkuliahan untuk 

melakukan pengisian Nilai Perkuliahan. 

 

8. Setelah masuk ke tampilan Nilai Perkuliahan kembali maka komponen Nilai sudah berubah menjadi 

sesuai komponen nilai yang diatur sebelumnya.  
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9. Proses pengisian Nilai dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu :  

a. Pengisian secara langsung melalui system.  

Langkah yang harus dilakukan adalah dengan mengklik Icon Edit lalu mengisikan nilai pada setiap kolom 

komponen nilai secara satu persatu. 

 

 

Setelah nilai masing-masing komponen terisi secara berurutan mulai dari komponen Tugas&Praktikum, UTS, dan 

UAS maka secara otomatis system akan melakukan perhitungan Nilai Akhir sesuai persentase pembobotan yang 

telah di atur sebelumnya. Nilai Huruf atau grade akan di nyatakan secara otomatis berdasarkan patokan angka 

yang telah ditetapkan dan berlaku di UNITRI. 
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b. Pengisian secara Upload data Excel 

Langkah yang harus dilakukan untuk mengisikan nilai dengan metode ini adalah dengan mengunduh template nilai 

berupa file excel yang berisikan daftar nama mahasiswa dan ketersediaan kolom isian Nilai tugas&Praktikum, UTS, 

dan UAS. Dosen cukup mengisikan ketiga komponen nilai saja TANPA melakukan perhitungan nilai Akhir. 

 

Langkah pertama adalah klik icon AKSI dan memilih menu Upload Excel. 

 
 

Dalam layar akan muncul tampilan seperti dibawah. Download atau unduh template terlebih dahulu dan simpan 

didalam Laptop/PC tanpa merubah format file.  
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Buka File excel yang telah diunduh dan anda akan dapat melihat tampilan Worksheet Excell berisikan data nama 

peserta kelas MK yang akan diunggah nilainya. Perlu diingat bahwa dosen cukup mengisikan nilai setiap 

komponen tanpa melakukan perhitungan nilai akhir. Simpan hasil pengisian komponen jika seluruh komponen nilai 

telah diisi lalu unggah kembali melalui menu tampilan yang sama dengan tampilan untuk mengunduh file. 

 

 
 

Pilih file excel yang telah diisi seluruh komponen nilainya melalui Choose File dan Unggah file tersebut.  
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Setelah muncul notifikasi upload nilai berrhasil maka isian nilai akan terisi. Bagi komponen nilai yang kosong tidak 

ada isinya akan dihitung Nol. 

 
 

10. Umumkan dan Kunci Nilai. 

Langkah terakhir agar nilai yang dimasukkan dapat dilihat dan diterima melaui KHS Mahasiswa maka Dosen wajib 

melakukan proses Umumkan dan Kunci Nilai. Proses Umumkan Nilai akan membuat nilai yang diisikan dapat 

muncul didalam KHS Mahasiswa. 

Proses yang harus dilakukan setelah Umumkan nilai adalah Kunci Nilai. Proses ini akan melakukan kunci nilai 

sehingga Nilai yang ditampilkan bersifat Final dan tidak dapat dirubah lagi oleh Dosen.  

Proses kunci nilai ini akan terlaksana secara otomatis ketika tanggal batas waktu pengisian Nilai telah selesai 

sesuai jadwal yang ditentukan. 

Jiika melewati batas waktu yang ditentukan Nilai masih kosong maka semua isian yang kosong akan dihitung Nol. 

Untuk dapat melakukan perubahan atau melakukan pengisian Nilai yang terlambat maka Dosen wajib mengisi dan 

mengajukan Form Permohonan Pembukaan Kunci Nilai dengan disetujui oleh KPS dan Dekan serta 

mengetahui Kabiro Akademik. 
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