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1 Melakukan Login ( Login sebagai Mahasiswa ) 

1.1 Untuk Melakukan Proses Login 

Langkah- langkanya dibawah ini : 

- Masukkan username dan password seperti dibawah ini: 

 

- Kemudian tekan tombol login  

- Maka, system akan mengarahkan ke tampilan halaman utama system, 

seperti gambar dibawah ini: 
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1.2 Untuk Melakukan Perubahan Password 

Langkah- langkanya dibawah ini : 

 

- Klik icon logo Univ. Mercu Buana pada halaman home/ utama system, 

seperti dibawah ini: 

 

- Maka akan tampil halaman daftar modul seperti dibawah ini : 

 

- Klik tombol , pada halaman daftar modul, Sampai 

tampil halaman berikut, 
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- Lakukan perubahan password, dengan memasukkan password lama dan 

password pengganti /baru, kemudian klik tombol . Maka 

password lama anda telah diganti dengan password baru, untuk 

membuktikannya caranya lakukan proses login dengan memasukkan 

password baru,seperti yang diterangkan diawal. 

 

1.3 Untuk Melihat Detail Mahasiswa 

 

Langkah- langkanya dibawah ini : 

- Klik menu Biodata (Mhs), 

 
Maka akan tampil seperti berikut: 
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- Untuk melihat detail perkuliahan juga bisa dilakukan dengan menekan 

tombol Detail Mahasiswa yang ada pada fitur aksi cepat, seperti contoh 

berikut: 

 
Perhatikan :” pada tampilan detail mahasiswa, mahasiswa bisa melakukan 

proses KRS, atau menampilkan informasi lain yang berhubungan dengan data 

mahasiswa itu sendiri. 
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1.4 Proses Melakukan KRS 

Langkah- langkahnya dibawah ini : 

- Masuk pada menu Biodata (Mhs) kemudian klik menu Lihat KRS yang 

terdapat pada fitur Aksi cepat, perhatikan menu yang dilingkari warna 

merah dibawah ini :  

 
maka akan muncul tampilan seperti berikut : 

 

- Klik tombol , untuk menampilkan daftar kelas 

perkuliahan yang dibuka, maka akan tampil seperti berikut: 
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Keterangan : 

 Apabila mahasiswa yang bersangkutan ingin mengambil matakuliah 

yang perlu diulang, maka mahasiswa bisa mengambil kelas 

matakuliah mengulang tersebut pada tab Perlu Diulang, seperti 

contoh berikut : 

 
 Dan apabila mahasiswa yang bersangkutan ingin mengambil 

matakuliah di semester depan, caranya klik tab Semester Depan 

perhatikan tab yang dilingkari warna merah, sedangkan untuk 

melihat kelas perkuliahan yang pernah diambil bisa dilihat di tab 

Pernah Diambil perhatikan tab yang dilingkari warna biru, seperti 

contoh berikut : 
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- Kemudian pilih kelas perkuliahan yang akan diambil, dengan mencentang  

(check box) yang disediakan, seperti contoh berikut : 

 
Keterangan :  

 Untuk mata kuliah yang memiliki lebih dari 1 kelas perkuliahan, misal 

matakuliah Fisika Dasar memiliki 2 jumlah kelas yaitu BA1421_A dan 

BA1421_B, maka yang keluar pada daftar kelas perkuliahan adalah 

kelas yang pertama yaitu Fisika Dasar BA1421_A, tetapi apabila kelas 

Fisika Dasar BA1421_A kapasitas peserta penuh maka kelas kedua 

Fisika Dasar BA1421_B yang akan tampil. 

 Untuk mahasiswa yang sudah mengambil mata kuliah Tugas Akhir 

pada semester tertentu tetapi tidak bisa menyelesaikan/ belum lulus, 

maka mahasiswa tersebut tidak bisa mengambil matakuliah Tugas 

Akhir pada proses KRS disemester selanjutkan. Karena masih tercatat 

mahasiswa tersebut mengambil Tugas Akhir. 

- Setelah proses menentukan kelas perkuliahan sudah dilakukan, kemudian 

klik tombol  untuk menyimpan kelas perkuliahan yang telah 

diambil, berikut adalah gambar hasil dari proses KRS yang dilakukan 
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- Setelah proses KRS dilakukan oleh mahasiswa, langkah selanjutnya 

melakukan proses perwalian ke dosen wali, dimana nantinya dosen akan 

mengecek kelas perkuliahan yang telah diambil, kemudian menyetujui 

proses KRS mahasiswa. 

- Untuk mahasiswa yang ingin melakukan cetak KRS, klik tombol 

 

1.5 Proses Membatalkan KRS 

Dalam hal ini apabila mahasiswa yang bersangkutan akan membatalkan atau 

menghapus kelas matakuliah yang telah diambil. 

Langkah- langkahnya dibawah ini : 

- Masuk pada menu Biodata (Mhs) kemudian klik menu Lihat KRS yang 

terdapat pada fitur Aksi cepat. Maka akan tampil halaman berikut ini : 
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- Apabila mahasiswa yang bersangkutan belum melakukan proses perwalian/ 

belum disetujui dosen wali, maka langkah yang harus dilakukan untuk 

menghapus kelas matakuliah yang telah diambil yaitu dengan klik tombol  

 pada kelas matakuliah yang akan dihapus. 

- Sedangkan apabila KRS mahasiswa tersebut telah disetujui oleh dosen wali, 

maka langkah yang harus dilakukan untuk membatalkan KRS dengan 

mendatangi dosen wali atau pihak admin jurusan, kemudian melakukan 

proses membuka KRS yang telah dikunci, dengan menekan tombol 

, maka proses pembatalan telah dilakukan. 

1.6 Proses Melakukan Pengajuan Status 

Dalam hal ini mahasiswa bisa melakukan pengajuan status, misalnya mahasiswa 

mengajukan status cuti, mengundurkan diri, non aktif, atau status aktif kembali. 

Langkah – langkahnya dibawah ini : 

- Masuk pada menu Biodata (Mhs) kemudian klik menu Pengajuan Status 

yang terdapat pada fitur Aksi cepat, perhatikan menu yang dilingkari warna 

merah dibawah ini:  
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- Kemudian pilih jenis dan periode pengajuan sesuai dengan yang akan 

diajukan, seperti contoh yang dilingkari warna merah diatas. 

Keterangan : selain catatan pengajuan cuti yang di lingkari warna biru 

pada gambar diatas, mahasiswa yang masih di semester pertama juga 

tidak bisa mendaftarkan pengajuan status cuti. 

- Untuk mahasiswa yang ingin mendaftarkan pengajuan status pindah maka 

mahasiswa yang bersangkutan juga memilih jurusan tujuan dan kelasnya, 

seperti contoh berikut : 
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Keterangan : Setelah melakukan pendaftaran pengajuan status 

mahasiswa harus mendatangi pihak- pihak yang bertugas untuk 

melakukan persetujuan pengajuan status. 

- Pada fitur Aksi Cepat mahasiswa juga bisa melihat data kemajuan belajar 

selama menempuh studi, melihat KHS (Kartu Hasil Studi) dan transkrip nilai, 

informasi jadwal kuliah maupun jadwal ujian, serta melihat data konsultasi 

yang pernah dilakukan dengan dosen walinya 

1.7 Proses Melihat Jadwal Perkuliahan Mahasiswa 

Langkah- langkahnya dibawah ini : 

- klik menu Perkuliahan (Mhs)  Jadwal Mahasiswa 

 
Maka akan muncul halaman jadwal kuliah mahasiswa, seperti berikut : 
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- Untuk melihat jadwal kuliah juga bisa dilakukan pada menu Jadwal Kuliah 

yang terdapat pada fitur aksi cepat, seperti contoh berikut : 

-  

2 Bagaimana cara keluar dari SIM Akademik Universitas 

Mercubuana? 

Untuk keluar dari aplikasi silahkan klik tombol  yang terdapat di sebelah 

kanan atas, perhatikan menu yang dilingkari warna merah dibawah ini:  
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