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I. Memulai Aplikasi 

Petunjuk penggunaan Sistem Informasi Undiksha. 

1. Pastikan komputer anda terhubung dengan internet. 

2. Bukalah browser 

3. Buka alamat internet http://si.undiksha.ac.id/ sehingga akan muncul halaman login. Jika 

halaman login pengguna telah terbuka, silakan masukkan username dan password yang anda 

punya. Apabila terjadi username dan password hilang atau lupa, silahkan menghubungi UPT-

TIK Undiksha. 

 

 

Jika anda berhasil login, maka akan muncul halaman utama. Halaman utama ini memuat 

tampilan menu yang terletak di sebelah kiri halaman,Pengumuman, dan Jadwal Penting. 

 

Untuk menggunakan fitur input Pembimbing Akademik, silakan mengikuti langkah – langkah 

sebagai berikut: 

http://si.undiksha.ac.id/


 Klik Menu “ ” kemudian pilih “ ”, maka 

akan muncul tampilan seperti gambar di bawah. 

 

 

 

 Pilihlah jurusan dengan menekan tombol “ ” atau tanda panah pada kolom tersebut. 

 Tekan tombol " ”, maka akan muncul tampilan seprti di bawah ini. 

 

 

 



 Download format excel dengan menekan tombol download format excel yang di tandai 

dengan kotak merah pada gambar di atas. Isilah NIM mahasiswa dan NIP dosen seuai 

format pada file excel yang didownload tadi. 

 Setelah selesai mengisi file excel, unggah kembali file excel dengan menekan tombol “

”. Pastikan data NIM dan NIP sudah tersimpan pada file excel yang di download 

dengan menekan ctrl+S. 

 Tekan tombol “ ” untuk menyimpan data Pembimbing Akademik. 

 

Pada fitur input pembimbing akademik pengguna juga dapat menginputkan langsung tanpa 

mengunggah file excel dengan menggunakan tombol “ ”. 

 

 

 

 Carilah nama mahasiswa yang akan di inputkan pembimbing akademiknya, kemudian tekan 

tombol “ ”, maka akan muncul tampilan seperti gambar berikut. 



 

 

 Masukanlah nama Pembimbing Akademik pada kolom cari PA. (masukkan nama saja tanpa 

gelar) 

 Tekan tombol " " untuk menyimpan jadwal. 

 Untuk membatalkan penjadwalan dapat meneka tombol “ ”. 

 

Keterangan: 

Jika terjadi kesalahan dalam penginputan Pembimbing Akademik pengguna dapat mennguakan 

tombol “ ” untuk memperbaikinya. 

 


