mohon budayakan membaca sebelum bertanya
Sosialisasi SIAKAD dan eLearning

Pengantar
Terdapat 2 (dua) dimensi pada setiap institusi pendidikan, termasuk pendidikan tinggi, yaitu dimensi
administrasi (pencatatan mata kuliah diambil, nilai mata kuliah, dsb.) dan dimensi akademik (kurikulum,
bahan pembelajaran, dsb.)
Dimensi administrasi dikelola oleh sebuah sistem aplikasi berbasis web melalui situs
https://siakad.esaunggul.ac.id (siakad merupakan kependekan dari Sistem Administrasi Akademik)
Dimensi akademik dikelola oleh sebuah sistem manajemen pembelajaran melalui situs
https://elearning.esaunggul.ac.id
Kredensial
Untuk dapat menggunakan 2 (dua) sistem tersebut (juga untuk sistem-sistem lainnya seperti sistem
perpustakaan, sistem keuangan, dsb.) maka setiap pemangku kepentingan di UEU (dosen, karyawan,
dan mahasiswa) membutuhkan sebuah kredensial.
Kredensial adalah suatu pengenal yang diberikan kepada setiap pemangku kepentingan (stakeholder) di
lingkungan UEU, yang dengan kredensial tersebut ybs. dapat memanfaatkan berbagai sumber daya
teknologi informasi yang ada di UEU.
Kredensial biasanya terdiri dari :
1. Username (nama pengguna), untuk mahasiswa username berupa Nomor Induk Mahasiswa (NIM);
2. Password (kata kunci);
Ketika NIM diterbitkan password yang dibuat berupa 8 (delapan) bilangan alpha numerik yang
terdiri dari :
- 4 (empat) dijit tahun lahir;
- 2 (dua) dijit bulan lahir, dan
- 2 (dua) dijit tanggal lahir
- Contoh : mahasiswa yang lahir pada 17 Juli 1999, maka password awalnya adalah 19990717
Catatan :
Tanggal lahir diambil dari tanggal lahir yang didatakan saat calon mahasiswa mendaftar.
Untuk keamanan kredensial masing-masing, setiap user (mahasiswa, karyawan, dan dosen) diwajibkan
merubah passwordnya secara berkala melalui situs https://resetpassword.esaunggul.ac.id
Situs tersebut juga memiliki fitur untuk mereset password, yakni ketika seorang user lupa password
yang berlaku (forget old password).
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Tampilan untuk merubah password (ingat password lama) :

Tampilan untuk Lost Old Password
SistemS

Sistem akan mengirim email yang berisi tautan (link) untuk mengganti password. Email ada
kemungkinan akan masuk ke folder spam.
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Sistem Informasi Akademik (siakad) :
1. Untuk fungsionalitas yang lebih baik, gunakan peramban (browser) Chrome.
2. Bagi yang belum terbiasa, silahkan gunakan PC Desktop/Laptop, bukan gawai (HP).
3. Untuk login, gunakan kredensial sebagaimana penjelasan di atas.

Siakad berfungsi mengelola segala transaksi mulai dari pendaftaran calon mahasiswa hingga alumni,
sehingga merupakan sistem (aplikasi) yang paling sering digunakan oleh seorang mahasiswa.
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Ketika user berhasil login, maka akan tampil layar seperti di bawah, pilih menu SIM Akademik :

Jika layar tampil seperti berikut, maka anda diminta untuk memutakhirkan data pribadi. Silahkan klik
tombol berwarna merah (Isi Biodata) :

1. Mutakhirkan/perbaiki data pribadi semaksimal mungkin, perhatikan keakuratan hal-hal sbb. Karena
terkait dengan pelaporan data mahasiswa ke KemdikbudRistek;
No
1.
2.
3.
4.

Perihal
Nama
Tempat Lahir
Tanggal Lahir
Nomor Induk
Kependudukan (NIK)
5. Nomor Induk Siswa
Nasional (NISN)

Keterangan

1.

2.

NISN dapat dilihat pada alamat https://nisn.data.kemdikbud.go.id
Jika NISN tidak terdapat pada situs kemdikbud, NISN dapat diisi dengan
Nomor Induk Sekolah yang terdapat pada ijazah SLTA
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6. Nama Ibu
7. Alamat surat
elektronik
(surel/email)

1.
2.
3.
4.

5.

Tulis alamat surel dengan huruf kecil, misal sayamhasiswa2021@gmail.com,
bukan dengan huruf kapital (SAYAMHASISWA2021@GMAIL.COM);
Yang tidak mengisi email ketika mendaftar (masih kosong) tidak dapat
menggunakan situs https://resetpassword.esaunggul.ac.id
Laporkan perubahan surel ke itd@esaunggul.ac.id;
Untuk kebutuhan Tatap Maya (Video Conference) yang menggunakan
Google Meet, mahasiswa harus memiliki email dengan domain
@gmail.com;
Mahasiswa yang aktif pada semester ini dapat mengajukan pembuatan
email dengan domain @student.esaunggul.ac.id (sebagai kredensial untuk
Google Workspace for Education)

8. Nomor Telepon
2. Untuk data pribadi yang salah dan tidak bisa diubah, silahkan kirim surat elektronik ke Biro
Administrasi Pembelajaran (BAP) melalui alamat bap@esaunggul.ac.id dengan melampirkan
dokumen pendukung (misal Kartu Tanda Penduduk);
3. Pembuatan Kartu Rencana Studi akan dipandu langsung oleh petugas dari BAP;
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Pembelajaran berbasis Internet (eLearning)

1. Alamat situs elearning adalah https://elearning.esaunggul.ac.id.
2. Untuk login, silahkan gunakan Kredensial-UEU yang anda miliki.
3. Mata-kuliah (kelas) yang terdapat pada situs elearning disesuaikan dengan pengambilan
mata kuliah (pendaftaran KRS) yang dilakukan pada siakad.
4. Setiap perubahan (penambahan atau pembatalan mata kuliah) pada KRS akan merubah
mata-kuliah yang terdapat pada situs elearning, yang berlangsung setelah sinkronisasi
antara siakad->elearning.
5. Kelas-kelas pada KRS dapat dilihat pada situs elearning pada 4-5 hari sebelum perkuliahan
Semester Genap 2021/2022 dimulai (21 Maret 2022);
6. Untuk dapat berlatih dengan kelas elearning, mahasiswa dapat mengikuti langkah-langkah
berikut ;
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Login dengan Kredensial-UEU :

Jangan takut untuk mencoba berbagai menu (klik) yang ada.
Silahkan klik Menu Navigasi yang berada di dalam lingkaran oranye.
Mahasiswa juga ditawarkan untuk mendaftar pada Sistem Pembelajaran Daring (Spada) Indonesia,
untuk dapat berpartisipasi pada kelas-kelas daring yang diselenggarakan oleh Kemdikbud.
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Gulir ke bawah (scroll-down) sehingga anda melihat menu Kelompok Mata Kuliah (Course Categories),
dan klik kelompok Kelas-kelas Latihan

Klik Mata Kuliah (UNV-121 Pendidikan Pancasila)
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Klik Menu Enrol me

Anda telah berada di dalam kelas Pancasila, silahkan klik berbagai menu yang ada, jangan takut salah.

Abaikan tanggal-tanggal yang terdapat pada kelas latihan tersebut
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Konten Pembelajaran Daring :
No

Konten

Bentuk

1.

Bahan
Pembelajaran 1

Full Teks (biasanya
berformat PDF)

2.

Bahan
Pembelajaran 2

Video (link/tautan)

3.

Bahan
Pembelajaran 3

Link ke Jurnal,
majalah, dsb

4.

Tatap Maya

Video Conference

Keterangan

Bersifat Kegiatan Mandiri yang tidak dibatasi waktu.

1.
2.

3.

Forum

Teknologi yang dapat digunakan : Zoom, Google Meet, MS
Teams, dsb.
Jadwal sesuai dengan Jadwal pada KRS. Perubahan jadwal
dimungkinkan sejauh ada kesepakatan antara Dosen
dengan mahasiswa.
Ruang/Link Video Conference diletakan pada fitur Forum.

5.

Diskusi Asinkron

Terjadwal, pengaturan dilakukan oleh Dosen

6.

Kuis

Terjadwal, pengaturan dilakukan oleh Dosen

7.

Tugas

Terjadwal, pengaturan dilakukan oleh Dosen

1. Apakah ada kegiatan tatap muka ?
Dengan perkembangan pandemi yang ada sangat dimungkinkan untuk kegiatan Tatap Muka
(perkuliahan di kelas/kampus). Hal tersebut tergantung kebijakan program studi dan dosen
pengampu.
2. Bagaimana presensi dicatat ?
Presensi dicatat berdasarkan aktivitas mahasiswa pada forum/tatap maya dan pengerjaan tugas.
3. Apakah setiap minggu ada aktivitas Tatap Maya ?
Jumlah aktivitas Tatap Maya berdasarkan program, dengan rekapitulasi sebagai berikut :
Program/Kelas
Reguler (D3/D4/S1)
Karyawan (S1)
Pascasarjana

Kegiatan Tatap Maya
Minggu 1, 7, dan 14
Minggu 1, 7, 8, dan 14
Setiap Minggu
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