Alamat Sistem Informasi Akademik Universitas HKBP Nommensen
Sistem Informasi Akademik Universitas HKBP Nommensen dapat diakses di alamat:
http://akademik.uhn.ac.id/

Proses Login
Proses login, merupakan proses untuk memulai/mengakses sistem informasi akademik
Universitas HKBP Nommensen.
Untuk memulai Login, dosen melakukan langkah-langkah sebagai berikut :
1. Buka browser di komputer (Internet Explorer atau Mozilla Firefox atau Chrome)
2. Buka halaman sistem informasi akademik UHN dengan mengetikkan alamat
http://akademik.uhn.ac.id/ di address bar browser, seperti gambar berikut :

3. Tekan enter, maka akan muncul icon / lambang daftar kelompok pengguna sistem seperti
gambar berikut :

4. Klik icon Dosen untuk melakukan login, seperti gambar berikut :

5. Maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut :

6. Ketikkan Nomor Induk Kepegawaian (NIK) pada text box Kode Login dan password
pada text box Password. (Misalnya NIK = 1211008018 dan password = Juliper)

7. Tekan tombol login, maka akan muncul gambar seperti berikut :
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Proses Entry Nilai Mahasiswa
Setelah dosen yang bersangkutan melakukan proses login, selanjutnya dosen melakukan
proses entry nilai mahasiswa ke sistem. Untuk memulai proses Entry Nilai Mahasiswa,
berikut langkah-langkah yang harus dilakukan, yaitu sebagai berikut :
1. Pilih Menu “Dosen” kemudian pilih sub menu “Nilai Kuliah” seperti pada gambar
berikut:

2. Setelah sub menu “Nilai Kuliah” dipilih maka akan tampil halaman berikut :

3. Pilih tahun akademik pada list box tahun akademik (mis. TA=20151), kemudian klik
tombol “Tampilkan Matakuliah” maka list mata kuliah yang diasuh oleh dosen yang
bersangkutan akan muncul pada list box matakuliah. Seperti pada gambar berikut :

4. Pilih matakuliah untuk memulai entry nilai mahasiswa, maka akan muncul link berikut :

4.1 Link Bobot Nilai
 Menangani proses pembobotan nilai dari setiap matakuliah yang dipilih.
Komponen nilai yakni bobot nilai untuk tugas mandiri (TAT), ujian tengah
semester (UTS), dan ujian akhir semester (UAS). Total bobot sama dengan
100% (Tugas Mandiri=20%; UTS=40%;UAS=40%).
Klik link Bobot nilai, maka akan tampil seperti pada gambar berikut :
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4.2 Link Nilai Mahasiswa R


Link ini menangani proses entry nilai mahasiswa program reguler. Untuk
memulai proses ini, berikut langkah-langkah yang dilakukan :
1. Klik link Nilai Mahasiswa R, maka akan tampil seperti pada gambar
berikut :

2. Masukkan nilai TAT, nilai UTS, dan nilai UAS (Contoh seperti gambar
dibawah). Kemudian klik tombol “SIMPAN NILAI REGULER” untuk
menyimpan nilai mahasiswa, sistem secara langsung akan mengghitung
nilai angka dan huruf dari nilai yang di-entry ke sistem sesuai dengan
Interval Nilai yang ditentukan. Maka akan tampil seperti pada gambar
berikut :

3. Klik tombol “CETAK NILAI REGULER” untuk mencetak Laporan Nilai
mahasiswa dalam bentuk file PDF.

4.3 Link Nilai Mahasiswa H


Menangani proses entry nilai mahasiswa program Halangan. Jika nilai
mahasiswa regular sudah difinalisasai (langkah untuk melakukan finalisasi
nilai dapat dilihat pada point 4.4 Link Finalisai Nilai), maka mahasiswa yang
memiliki nilai akhir huruf sama dengan TL (Tidak Lengkap=Tidak mengikuti
UAS) akan muncul pada halaman ini.
Untuk memulai proses entry nilai mahasiswa berhalangan adalah sebagai
berikut:
1. Pilih link Nilai Mahasiswa H, maka akan tampil daftar mahasiswa
berhalangan yang memiliki nilai huruf TL. Seperti gambar berikut :

2.

Masukkan nilai halangan dan klik tombol SIMPAN NILAI HALANGAN
untuk menyimpan nilai
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3. Pilih tombol “CETAK NILAI HALANGAN” untuk mencetak nilai
mahasiswa berhalangan dalam bentuk file PDF.

4.3 Link Nilai Mahasiswa S
 Menangani proses entry nilai mahasiswa program Sanggahan. Untuk memulai
proses ini, adalah sebagai berikut,
1. pilih link Nilai Mahasiswa S maka akan tampil daftar mahasiswa secara
keseluruhan yang menampilkan nilai reguler atau nilai berhalangan.

2. Kemudian masukkan nilai sanggahan pada kotak sanggahan Tugas
Mandiri, UTS, dan UAS. Kemudian klik tombol SIMPAN NILAI
SANGGAHAN untuk menyimpan nilai.

3. Pilih tombol “CETAK NILAI SANGGAHAN” untuk mencetak nilai
mahasiswa sanggahan dalam bentuk file PDF.

4.4 Link Finalisasi Nilai


Jika nilai mahasiswa sudah selesai dimasukkan ke sistem oleh dosen yang
bersangkutan maka nilai mahasiswa harus difinalisasi untuk menghindari
pengubahan nilai. Nilai akan secara otomatis di finalisasi sistem jika :


batas pengisian nilai di semester tersebut sudah berakhir; meskipun
nilai mahasiswa yang dimasukkan belum lengkap atau belum diisi oleh
dosen yang bersangkutan, sistem tetap akan melakukan finalisasi nilai
sehingga pengisian nilai benar-benar ditutup. (Catatan : keterlambatan
pengisian nilai akan dikenakan finalti)

 dosen yang bersangkutan melakukan finalisasi dengan mengikuti
langkah-langkah berikut :
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a. Pilih link Finalisasi Nilai, kemudian klik tombol Finalisasi Nilai
Reguler (untuk finalisasi nilai Reguler) seperti pada gambar
berikut :

b. Pilih link Finalisasi Nilai, kemudian klik tombol Finalisasi Nilai
Halangan (untuk finalisasi nilai Halangan) seperti pada gambar
berikut :

 Berikut contoh tampilan Nilai Mahasiswa R yang sudah difinalisai;
Pilih link Nilai Mahasiswa R, maka akan tampil gambar berikut :

Proses Hapus/Ubah Nilai Mahasiswa
Proses ini berlaku pada saat batas pengisian nilai belum berakhir atau nilai belum
difinalisasi oleh dosen yang bersangkutan. Untuk menghapus/mengubah nilai mahasiswa
berikut langkah-langkah yang dilakukan.
1.

Klik link “Nilai Mahasiswa R” untuk menghapus/mengubah nilai mahasiswa
reguler atau klik link “Nilai Mahasiswa H” untuk menghapus/ mengubah nilai
halangan atau klik link “Nilai Mahasiswa S” untuk menghapus/mengubah nilai
sanggahan, seperti pada gambar berikut :

2.


Pilih nilai yang akan dihapus kemudian pilih tombol “backspace” pada
keyboard untuk menghapus kemudian tekan tombol “SIMPAN NILAI
REGULER” untuk menyimpan nilai yang dihapus.
o

Nilai awal

o

Nilai setelah dihapus
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Pilih nilai yang akan diubah kemudian isi nilai baru pada text box TAT atau
UTS atau UAS, seperti pada gambar berikut :
o Nilai awal

o Nilai setelah diubah

Proses Ubah Password
Proses Ubah Password, merupakan proses untuk mengubah password yang lama sesuai
dengan yang diinginkan. Langkah-langkah yang dilakukan adalah sebagai berikut :
1. Pilih menu Aku kemudian sub meu Preference, seperti pada gambar berikut :

2. Setelah menu Preference di pilih masukkan password baru dan masukkan ulang
password baru, kemudian klik simpan untuk menyimpan password baru seperti pada
gambar :

Proses Logout
Proses Logout, merupakan proses untuk keluar dari sistem informasi akademik setelah
dosen yang bersangkutan melakukan proses Login. Langkah yang dilakukan adalah pilih
link Logout, seperti pada gambar berikut :
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