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Sistem Informasi
Manajemen Kampus

Sistem Informasi Manajemen Kampus merupakan sistem
informasi yang mengelola kegiatan administrasi kampus baik
dari sisi mahasiswa maupun dari sisi pengelola secara
komputerisasi.

Sistem Informasi Manajemen Kampus STIE-66 dikembangkan
sejak tahun 2007 dimulai dengan aplikasi berbasis desktop
hingga kini berbasis web dengan penambahan dan
pengembangan fitur disesuaikan dengan kebutuhan kampus.

Sistem Informasi Manajemen Kampus STIE-66 dibuat
menggunakan PHP Framework CI 3, DBMS MySQL serta jQuery.
Untuk mengakses dapat mengunjungi alamat :
https://sim.stie-66.ac.id
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Untuk memulai mengakses Sistem Informasi Manajemen Kampus
silahkan membuka browser (rekomendasi menggunakan browser
chrome) dengan mengetikkan alamat https://sim.stie-66.ac.id,
sehingga tampil seperti pada gambar berikut:

HALAMAN LOGIN
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Masukkan username dan password yang didapatkan dari program
studi masing-masing kemudian klik Sign In. Jika user dan password
benar maka tampil halaman dashboard seperti gambar berikut:



Untuk melakukan penginputan Kartu Rencana Studi (KRS) mahasiswa
dapat mimilih menu Kartu Rencana Studi (KRS) pada sidebar sebelah
kiri seperti pada gambar berikut:

KARTU RENCANA STUDI
(KRS)
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Lakukan penginputan KRS dengan mengikuti nomor urut petunjuk
sesuai pada gambar di atas. Kegiatan penginputan KRS telah
diproteksi untuk jumlah SKS maksimal yang dapat diprogramkan,
matakuliah diprogramkan berulang, jadwal yang bertabrakan, status
keaktifan mahasiswa dan lain-lain.  

Pilih semester
matakuliahKlik menu Kartu

Rencana Studi (KRS)
Pilih kelas Pilih matakuliah

yang diprogramkan

Daftar matakuliah
yang diprogramkan

1 2
3 4

5

Cetak KRS6



Untuk melihat dan mencetak jadwal kuliah yang telah diprogramkan
sebelumnya di KRS, dilakukan dengan meng-klik menu Jadwal Kuliah
pada menu sidebar seperti pada gambar berikut:

JADWAL KULIAH
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Jadwal kuliah yang ditampilkan merupakan jadwal kuliah hasil dari
penginputan KRS sebelumnya, jika ada perubahan pada KRS silahkan
tampilkan ulang atau cetak ulang jadwal kuliah.

Klik menu Jadwal
Kuliah1 Jadwal kuliah2



Untuk mencetak KHS klik menu Kartu Hasil Studi (KHS) pada menu
sidebar seperti tampak pada gambar berikut:

KARTU HASIL STUDI
(KHS)
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Pilih semester untuk menampilkan KHS sesuai dengan semester yang
dipilih sehingga tampil view KHS, klik icon printer untuk mencetak KHS.

Pilih semesterKlik menu Kartu Hasil
Studi (KHS)1

2
Cetak KHS3



Record akademik adalah history perkuliahan yang telah dan
sementara dilakukan oleh mahasiswa. Untuk melihat Record Akademik
dengan cara meng-klik menu Record Akademik pada menu sidebar
seperti pada gambar berikut:

RECORD AKADEMIK
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Klik menu Record
Akademik Tampilan Record

Akademik
1 2



Klik menu Kartu Hasil
Studi (KHS)

Untuk mengakses program semester pendek, dapat mengklik menu
Semester Antara/Pendek pada menu sidebar.

Semester antara dapat diikuti mahasiswa jika pengelola kampus
membuka akses untuk pelaksanaan semester antara/semester
pendek. Jika pengelola tidak membuka akses maka tampil seperti
pada gambar berikut:

SEMESTER ANTARA
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Jika program/kegiatan semester antara/pendek disajikan, maka tampil
seperti pada gambar berikut.

Silahkan memilih matakuliah yang tampil dan diizinkan untuk
diprogramkan pada semester antara.

Pesan jika semester
antara tidak disajikan

1
2
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Setelah mahasiswa melengkapi KRS semester antara, selanjutnya
program studi akan membuat surat tugas dosen, daftar hadir dan
berita acara melalui SIM untuk kebutuhan administrasi pelaksanaan
perkuliahan semester antara.

Pillih matakuliah yang akan
diprogramkan pada

semester antara

Cetak KRS semester
antara/pendek

1
2



Klik menu
TA/Skripsi/tesis

Mahasiswa dapat mengajukan judul tugas akhir melalui menu
TA/Skripsi/Tesis pada menu sidebar.

Ajuan judul dapat dilakukan mahasiswa jika sudah memenuhi
persyaratan yang telah ditentukan oleh pengelola kampus. Jika belum
memenuhi syarat maka tampil tampil seperti pada gambar berikut:

TUGAS AKHIR (SKRIPSI/TESIS)
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Jika persyaratan bagi mahasiswa sudah terpenuhi, mahasiswa dapat
memasukkan usulan judul sebanyak  tiga judul yang selanjutnya akan
di validasi oleh pengelola kampus untuk persetujuan. Setelah
mendapat persetujuan akan tampil seperti pada gambar berikut:

Pesan jika tidak
memenuhi persyaratan

1

2



Usulan judul yang
disetujui
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1

2
Surat persetujuan
judul serta SK dapat
dicetak

4

Dokumen administrasi
pelaksanaan seminar dan

ujian TA

Daftar Dosen
Pembimbing

3



KASIH
TERIMA


