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Sistem Akademik YARSI
Modul Pelatihan Dosen

I. Login
1.

Ketik alamat Sistem Akademik di browser (Internet Explorer/Firefox/Google Chrome/Opera):
http://sisakad.yarsi.ac.id

2.

Akan tampil halaman login, silakan masukkan username dan password account YARSI Anda

3.

Setelah login, akan tampil halaman seperti di bawah ini.

4.

Jika pointer mouse diarahkan ke menu Dosen, maka akan muncul menu-menu berikut:
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II. Kalender Akademik
1.

Pada menu Kalender Akademik, akan muncul halaman berikut. Untuk melihat data kalender
akademik terbaru, klik “Lihat” pada baris tahun akademik yang sedang aktif.

2.

Berikut ini adalah tampilan dari daftar kalender akademik. Untuk masa pengisian nilai
mahasiswa, diambil dari Tanggal UTS + 7 hari dan dari Tanggal Ujian Perbaikan.
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III. Menu Penilaian
Pada menu Penilaian, terdapat 2 sub-menu yaitu:



Input Nilai
Kartu Hasil Studi Mahasiswa Bimbingan

III.1 Input Nilai
1.

Berikut ini tampilan untuk mengakses menu Input Nilai

2.

Pada halaman berikutnya, klik “Daftar MK” pada baris semester aktif.
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3.

Akan tampil halaman seperti berikut ini.

4.

Jika Anda mengklik “Generate Form Nilai”, maka jika Anda belum pernah mengklik link tersebut,
akan muncul form penginputan elemen-elemen nilai untuk MK yang dimaksud.

5.

Setelah Anda selesai mengisi elemen-elemen nilai serta persentase penilaian untuk MK yang
Anda maksud, klik tombol “Generate”. Dan akan muncul dialog untuk menyimpan File Penilaian
ke dalam komputer Anda. File tersebut merupakan file dengan format Microsoft Excel.
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6.

Setelah Anda simpan file tersebut, kemudian Anda dapat membukanya melalui Microsoft Excel,
atau cukup dengan mengklik dua kali file tersebut di folder tempat Anda menyimpannya tadi.

7.

Saat file tersebut sudah terbuka, kolom-kolom di excelnya akan terlihat terlalu lebar. Untuk
merapikannya cukup klik dua kali pada batas kolom paling atas. Seperti gambar berikut ini.
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8.

Tampilan setelah dirapikan:

9.

Silakan diisi nilai mahasiswa sesuai dengan kolom-kolom elemen yang telah disediakan seperti
contoh berikut ini:

Isilah nilai-nilai pada kolom-kolom elemen nilai berupa angka 0 – 100. Dan selanjutnya biarkan
Excel yang menghitung Grade Nilainya untuk Anda. Untuk elemen nilai yang belum terisi, maka
Grade nya masih dianggap “TL” atau Tidak Lengkap.
Untuk kolom Absensi (yang diberi warna merah), tidak perlu diisi/diubah nilainya karena nilai
kolom tersebut diambil dari sistem.
10. Jika telah selesai mengisi nilai pada excel, silakan di-save. Dan jika Anda ingin segera
memasukkan nilai tersebut ke Sistem Akademik YARSI, maka klik kanan pada kolom yang
kosong dan pilih “Select All” atau klik segitiga di pojok kiri grid excel, kemudian klik kanan
kembali dan pilih “Copy” atau tekan tombol CTRL+C di keyboard. Seperti gambar berikut ini:
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11. Lalu kembali halaman penilaian di Sistem Akademik. Lalu ikut gambar berikut.
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12. Selanjutnya akan muncul halaman untuk mem-paste hasil copy dari excel tadi. Silakan klik
kanan di kotak putih kosong di halaman tersebut kemudian pilih “Paste” atau tekan tombol
keyboard CTRL + V.

Dan akan tampil seperti berikut:

Setelah di-paste ke kotak tersebut, klik “Import Data Nilai Mahasiswa” dan akan muncul status
penyimpanan data nilai MK Anda. Jika masih belum ada data nilai yang muncul, coba ulangi lagi
mengimport data nilai dari excel dengan mengklik “Import Nilai dari Excel”.
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III.2 Kartu Hasil Studi
1.

Pada menu Kartu Hasil Studi, Anda dapat melihat KHS mahasiswa yang Anda bimbing.
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2.

Saat Anda mengklik menu tersebut, maka akan muncul halaman pencarian KHS Mahasiswa
seperti berikut ini. Misalkan kita ingin melihat KHS mahasiswa bimbingan kita angkatan 2011.
Maka cukup mengetik 2011 di field “Mahasiswa Angkatan:” dan klik “Cetak”.

IV. Jadwal
Pada menu Jadwal, terdapat sub-menu berikut ini:




Jadwal Kuliah -> Untuk melihat jadwal kuliah semester aktif.
Jadwal UTS -> Untuk melihat jadwal UTS semester aktif.
Jadwal UAS -> Untuk melihat jadwal UAS semester aktif.
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V. Administrasi
Pada menu Administrasi terdapat sub-menu sebagai berikut:



Lihat Daftar Peserta Kuliah (Absensi) -> Pada menu ini Anda dapat melihat daftar peserta
Kuliah yang Anda ampu beserta absensi nya (kalau sudah direkap oleh SBA/TU Fakultas).
Lihat KRS Mahasiswa Bimbingan -> Pada menu ini Anda dapat melihat KRS yang diambil oleh
mahasiswa bimbingan Anda

VI. Pengumuman dan Informasi
Pada menu ini Anda dapat melihat pengumuman dan informasi yang diinput oleh TU/SBA Fakultas
Anda maupun yang diinput oleh SBA Universitas.
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