
Modul Perpindahan 
Modul pindahan melibatkan beberapa user yaitu  

 Operator  

 Bagian keuangan 

 Ketua prodi 

 Dekan Fakultas 

 

1. Pengisian data mahasiswa pindahan (dilakukan oleh operator), data harus di isi seluruhnya 

 

2. Memilih program studi  

 

  



Proses pemasukan biodata dan pemilihan program studi selesai, jika telah merasa yakin dengan data yang 

dimasukan klik LANJUT 

 

3. Melakukan Entri mata kuliah untuk bahan proses konversi (bisa dilakukan operator atau ketua jurusan) klik 

pada tanda panah pada baris  nama mahasiswa yang sebelumnya dimasukan  

 

4. Masukan nama mata kuliah yang ada pada transkrip mahasiswa pindahan, di form yang telah disediakan, 

pilih bobot mata kuliah di kolom SKS dan pilihlah semester serta nilai, setelah benar silakan tekan tombol 

“GO”. Jika seluruh mata kuliah telah seluruhnya dimasukkan ke SIAK, Maka proses konversi siap dilakukan 

 

 



5. Proses Konversi, sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan proses konversi dilakukan oleh ketua prodi, 

silakan kaprodi mengakses sistem dengan menggunakan halaman http://siak.ummi.ac.id/ummi-

public/index.php/auth, silakan masukan username dan password  

 

6. Setelah masuk ke menu kaprodi silakan klik menu konversi 

 

7. Kaprodi melakukan proses konversi dengan mengklik tanda panah disamping nama calon mahasiswa jalur 

pindahan 

 

http://siak.ummi.ac.id/ummi-public/index.php/auth
http://siak.ummi.ac.id/ummi-public/index.php/auth


8. Tekan tombol konversi untuk melakukan konversi mata kuliah 

 

9. Pilihlah mata kuliah yang sesuai dengan mata kuliah di universitas asal mahasiswa dengan menekan tombol 

panah disamping nama mata kuliah 

 

 

10. Jika sudah selesai silakan tekan tombol simpan  

 

  



11. Proses konversi telah selesai 

 

Hasil cetak/print proses konversi 

 

12. Proses konversi ini harus disetujui oleh dekan setiap fakultas, tetapi sebelumnya mahasiswa pindahan harus 

melakukan pembayaran konversi yang telah ditentukan oleh masing-masing prodi, pembayaran dilakukan di 

bagian keuangan UMMI 

a. Pembayaran konversi (BAGIAN KEUANGAN) 

Silakan masukan nim mahasiswa konversi dan klik proses 

 



 

Hasil input pembayaran konversi 

 

b. Dekan melakukan login di http://siak.ummi.ac.id/ummi-public/index.php/auth/login dan 

memasukan login dan passwordnya 

 

  

Masukan nim mahasiswa pndahan 

pilih tahun akademik  

Masukan jumlah pembayaran  

Daftar mata kuliah yang di 

konversi  

http://siak.ummi.ac.id/ummi-public/index.php/auth/login


c. Setelah masuk ke Menu dekan, maka dekan memilih menu konversi 

 

d. Pada menu konversi pilih jurusan dimana proses konversi telah dilakukan, dan pilih nama mahasiswa 

yang mata kuliahnya telah dikonversi  

 

e. Klik pada tanda panah 

 

  



f. Klik tombol konversi, maka akan muncul daftar mata kuliah yang dikonversi oleh kaprodi tujuan 

pindah 

 

g. Klik tombol SETUJUI untuk menyetujui proses konversi yang telah dilakukan 

 

 

 

 

  

Biaya konversi telah dibayar, jika belum dibayar 

tombol setujui tidak akan muncul dan terdapat 

keterangan untuk menghubungi bagian keuangan 



Modul Pelepasan 
Modul pelepasan akademik adalah modul yang disiapkan untuk memfasilitasi kebutuhan dari proses akhir 

perkuliahan mahasiswa, modul pelepasan terdiri dari : 

 Proses pengajuan proposal penelitian 

 Proses penjadwalan sidang proposal penelitian (termasuk penguji sidang proposal) 

 Proses penunjukkan dosen pembimbing skripsi 

 Proses bimbingan online  

 Proses pendaftaran sidang skripsi 

 Proses pendaftaran dan penjadwalan sidang skripsi beserta penunjukkan dosen penguji 

 Proses pemberian nilai hasil sidang skripsi 

 Proses daftar wisuda 

 Proses update profil wisudawan 

Modul ini melibatkan 3 user akses  yaitu operator, mahasiswa dan para dosen  pembimbing yang ditunjuk oleh 

kaprodi untuk membimbing mahasiswa dalam menyelesaikan penelitiannya. 

Adapun prosesnya adalah sebagai berikut : 

1. Melakukan pendaftaran proposal penelitian dengan cara melakukan pencarian nama mahasiswa  

 

 

  



2. Klik pada “Daftar Proposal” dan masukan nama judul proposal, waktu dan penguji sidang proposal 

 

 

jika sudah selesai silakan tekan “PROSES” 

  



3. Pendaftaran untuk sidang proposal telah selesai dan untuk memberikan status/hasil sidang proposal silakan 

klik pada menu “reschedule/edit” 

 

4. Berikan keterangan apakah sidang proposal mahasiswa yang bersangkutan, dijadwalkan ulang atau lulus 

(default pilihan pada menu ini statusnya BELUM SIDANG) 

 

Jika telah sidang proposal dan dinyatakan lulus silakan pilih LULUS dan tekan tombol “PROSES”, maka di menu 

proposal mahasiswa ybs diyatakan lulus ujian sidang proposal. 

 

  



5. Setelah dinyatakan lulus sidang proposal maka silakan melakukan set dosen pembimbing skripsi 

 

 

 

Maka mahasiswa ybs telah memiliki dosen pembimbing skripsi 

  



Proses bimbingan online 
Bimbingan online berfungsi untuk memfasilitasi record catatan-catatan yang diberikan dosen selama bimbingan 

skripsi, baik dosen dan mahasiswa dapat melakukan upload dokumen yang akan diterima oleh pihak lainnya. 

1. Login mahasiswa 

Mahasiswa mengakses SIAK UMMI http://siak.ummi.ac.id/ummi-public/index.php/home , bagi yang telah 

melakukan sidang proposal maka akan keluar menu baru yaitu menu TUGAS AKHIR.  

 

Menu Tugas Akhir memiliki dua sub menu yaitu menu proposal, dan menu bimbingan. Menu proposal berupa 

keterangan tentang pengajuan penelitian. 

 

Menu bimbingan, terdapat fasilitas untuk mengirim pesan di sebelah kanan layar, dan menampilkan pesan yang 

diterima di sebelah kiri layar, dibawah fasilitas kirim pesan terdapat fasilitas untuk melakukan upload dokumen, 

dokumen yang dapat diupload yaitu jenis dokumen word (doc,docx,excell, powerpoint)  

 

http://siak.ummi.ac.id/ummi-public/index.php/home


2. Berkirim pesan kepada dosen pembimbing, silakan tuliskan pesan yang ingin disampaikan pada kolom KIRIM 

PESAN pilih dosen pembimbing yang dituju (pembimbing 1 atau pembimbing 2) dengan cara menekan 

tombol panah pada nama pembimbing 

 

Tampilan setelah mengirim pesan dan file  

 

  

Pesan yang dikirim 

file yang akan dikirim 



3. Login dosen pembimbing 1 

Pada login dosen pembimbing, ketika dinyatakan sebagai dosen pembimbing maka akan muncul menu baru yaitu 

“BIMBINGAN SKRIPSI” 

 

Menu bimbingan skripsi menunjukkan mahasiswa yang dibimbing dalam menyelesaikan skripsi  

 

Untuk mengetahui progress bimbingan maka tekan tombol “PROGRESS BIMBINGAN”, pesan dari mahasiswa yang 

dibimbing dan lampiran file akan otomatis muncul  

 

Untuk membuka file klik pada nama file yang terlampir, dan simpan di folder komputer yang diinginkan 

Pesan dari mahasiswa 

File attachment 



 

Setelah memeriksa file lampiran yang dikirimkan oleh mahasiswa bimbingan, dosen dapat kembali mengirimkan file 

hasil bimbingan ke mahasiswa  

 

Melampirkan file hasil pengkajian 

 

  



Display komunikasi dua arah yang dilakukan  

 

4. Login dosen Pembimbing 2  

 

Progress bimbingan yang sedang terjadi antara pembimbing 1 dan mahasiswa dapat pula diketahui oleh dosen 

pembimbing 2 

Proses komunikasi 

File dari dosen dan 

mahasiswa, file terdahulu 

tetap disimpan disistem 

sebagai arsip bimbingan 



 

Untuk berkirim pesan masukan pesan yang akan dikirmkan, pilih tujuan pesan,  

 

Hasil tampilan berkirim pesan  

 

Pesan yang akan di kirim 

Tujuan pesan 



 SIDANG SKRIPSI 
Jika proses bimbingan online telah selesai dilakukan, maka mahasiswa dapat didaftarkan untuk mengikuti sidang 

skripsi, Operator akademik menentukan jadwal sidang skripsi berdasarkan kepada keputusan kaprodi. Sekaligus 

menentukan penguji 1-penguji 4 dalam sidang skripsi 

 

Setelah menentukan para dosen penguji,dan sidang berlangsung, maka operator melakukan input data pemasukan 

nilai untuk hasil sidang  

 

 



Setelah nilai ditetapkan maka akan muncul tampilan sbb: 

 

 

Maka mahasiswa tersebut dapat didaftarkan untuk mengikuti wisuda 

 

 

Pada menu wisuda mahasiswa/operator bersama-sama melakukan pengkoreksian data profil wisudawan dan 

memperbaiki jika data yang ada tidak sesuai, kemudian operator menset status mahasiswa menjadi alumni 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


