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LOGIN WEBSITE

Masukkan 
Username

Masukkan 
Password



Tampilan Beranda



Menu Akun Dosen

Menu-menu dalam website Ecampus :

1. Pengaturan Pengguna

2. Pendataan

3. Perkuliahan

4. Dosen Pembimbing

5. Biodata Dosen

6. Jadwal Ajar Dosen

7. Kolom Perpustakaan

8. Bantuan

9. Keluar Aplikasi



MENGUBAH PASSWORD AKUN

Menu Ubah Password

• Masukkan Password Lama
• Kemudian Ubah Password dengan masukkan Password Baru
• Ulangi dengan memasukkan Password baru
• Lalu Klik simpan



MELIHAT DATA MATAKULIAH,DPA, dan KURIKULUM

#Melihat Matakuliah# 

Dosen dapat melihat matakuliah 
yang aktif.
Klik tanda (+) di menu Pendataan 
Pilih Matakuliah



#Melihat Data Dosen Pembimbing Akademik (DPA) # 

Dosen dapat melihat mahasiswa 
bimbingan akademik.
Klik tanda (+) di menu Pendataan 
Pilih menu Dosen Pembimbing Akademik
Klik tanda (+) pada nama DPA
Akan muncul nama-nama mahasiswa 
bimbingan akademik



# Melihat Data Kurikulum #

Dosen dapat melihat kurikulum akademik.
Klik tanda (+) di menu Pendataan 
Pilih menu Kurikulum
Akan muncul kurikulum-kurikulum yang 
aktif.



MEMBUAT PERSETUJUAN KRS MAHASISWA

Persetujuan KRS mahasiswa dapat dilakukan dengan cara 
Klik tanda (+) Menu Perkuliahan, 
pilih Menu Rencana Studi Mahasiswa



Tampilan menu Rencana Studi Mahasiswa

Pada menu Manajemen KRS, 
Isikan tahun angkatan, nama, nim, program, Prodi, atau Kelas, klik tombol cari,
Lalu akan muncul nama-nama mahasiswa, beserta keterangan pengambilan KRS.



Klik tanda (+) di salah satu data mahasiswa, akan muncul tampilan seperti dibawah ini

Pilih Tahun angkatan atau sesuaikan semester yang sedang berlangsung.
Klik Setujui Semua (akan secara otomatis menyetujui semua KRS yang diambil oleh mahasiswa). 
Muncul menu pop up yang digunakan untuk pemberian catatan setiap mahasiswa.



Persetujuan KRS dapat juga dilakukan dengan klik /memberi tanda centang 
di setiap matakuliah yang diambil.



#Monitoring KRS Mahasiswa#

Dosen Pembimbing Akademik (DPA), dapat melakukan monitoring KRS mahasiswa melalui menu Sejarah KRS,
Rekap KRS, Statistik KRS, Persetujuan KRS. Dosen juga dapat melihat komentar-komentar yang diberikan
mahasiwa pada menu Komentar.



MEMBUAT E-LEARNING 
E-Learning dapat diakses di web Ecampus. E-Learning memudahkan Dosen dan mahasiswa dalam proses
perkuliahan. Aktifitas Perkuliahan Mahasiswa secara online dapat dibuat di web Ecampus. Dosen dapat
meng-agendakan jadwal perkuliahan, membuat materi, dan sebagainya yang berkaitan dengan proses
belajar-mengajar melalui menu item Aktifitas Perkuliahan di menu Perkuliahan. Konfigurasi agenda
Perkuliahan yang sudah dibuat akan otomatis tampil dalam menu E-Learning dalam tampilan Beranda.



Menu Item Aktifitas Perkuliahan

#Membuat Keterangan PerMatakuliah#

• Pada menu aktifitas Perkuliahan pilih Perkuliahan
• Akan muncul matakuliah yang diampu 
• Atau melakukan pencarian data dengan mengisi form isian sesuai keterangan, seperti :

Matakuliah, Tahun Akademik, kelas, atau kurikulum
• Klik tanda (+), maka akan muncul seperti berikut :



Ketik Disini

Dosen dapat memberikan keterangan berupa Pendahuluan, Deskripsi Pembelajaran, 
dan Capaian/ Kompetensi di setiap matakuliah yang diampu
Dengan cara klik tombol yang diberi tanda (       ).
Dosen juga dapat megupload Silabus dan SAP maksimal (3 Mb)

Ketik Disini



#Membuat Agenda Perkuliahan#

Setelah upload Silabus dan SAP, scroll kebawah sehingga muncul menu
item Agenda Perkuliahan. Dosen dapat membuat agenda perkuliahan secara 
online, klik ikon agenda perkuliahan , lalu pilih Buat Pertemuan.



Muncul tampilan seperti dibawah ini ketika telah klik buat perkuliahan. Pendahuluan, Deskripsi
Perkuliahan, upload silabus, tanggal mulai perkuliahan berserta jumlah pertemuan dapat diisi
dalam form agenda perkuliahan. Setelah isi form klik tombol simpan.



Tampilan ketika simpan agenda perkuliahan

Dosen dapat melakukan Upload file materi perkuliahan pada setiap pertemuan, memberikan catatan, 
Tugas Mandiri, Video, dan audio. Klik tanda (+), maka akan muncul tampilan berikut :



#Membuat Pengumuman pada E-Learning#

Pilih Menu Pengumuman, klik Tambah, lalu isi form pengumuman dan simpan

#Menambahkan Buku Ajar pada E-Learning#

Pilih Menu Buku Diklat /Ajar, Pilih Ambil Buku Ajar jika sudah ada dalam pencarian,
atau Pilih Tambah Buku Ajar, Upload Buku, lalu pilih tombol simpan



#Membuat Tugas Kelompok pada E-Learning#

Untuk membuat Tugas Kelompok, Pilih Menu Tugas Kelompok dan klik Tambah Tugas.

Isikan judul tugas 
beserta instruksi 



#Absensi Mahasiswa Melalui E-Learning#

Pilih menu Home, Klik menu E-Learning. Agenda perkuliahan E-Learning yang sudah
di buat di menu aktifitas perkuliahan akan muncul, seperti gambar berikut:

Untuk melihat absen klik pada menu absen di setiap pertemuan perkuliahan, 
maka akan muncul tampilan berikut :



Tampilan input absen mahasiswa

Dosen dapat mengelola data absen mahasiswa yang mengikuti perkuliahan. 
Pilih status mahasiswa (belum, izin, masuk, sakit atau tidak ada alasan.



MENGISI PENILAIAN MAHASISWA
Penilaian Mahasiswa dapat diinput di menu perkuliahan, pilih menu item Penilaian Mahasiswa. Seperti

Gambar berikut :



Pilih Matakuliah yang ingin diinputkan nilai, 
(Untuk format nilai dapat diubah persentasenya dengan klik ubah data) 
klik tanda (+) 



Input nilai dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu:
1. Input secara langsug nilai absensi, nilai tugas, UTS, dan UAS secara manual. Atau
2. Dengan cara download file excel terlebih dahulu, masukkan nilai mahasiswa,
Kemudian save data nilai, Upload kembali data nilai mahasiswa pada menu upload 
(maks 3 Mb).
Input nilai dapat dilakukan untuk salah satu mahasiswa dengan masukan nim 
mahasiswa lalu klik tombol cari.



#Melengkapi Biodata Diri Dosen#

Pilih Menu Biodata Dosen, akan muncul form Data Dosen, seperti berikut :

Pilih Ganti Foto untuk 
update foto (maks 3 Mb)

*untuk mengisi rincian 
biodata dapat klik menu 
Rincian Data 



#Melihat Penugasan Mengajar Dosen#

Menu Biodata Dosen, Pilih menu item Penugasan
Mengajar,  Pilih tahun akadeMik, klik tanda (+), 
maka akan muncul tampilan seperti dibawah ini

Dosen dapat melihat
tugas mengajar,          
matakuliah yang diampu,
serta jadwal mengajar 



MELIHAT JADWAL AJAR DOSEN

Pilih menu Jadwal Ajar dosen, 
maka akan tampil jadwal hari 
dan jam dosen mengajar



MELIHAT KATALOG PERPUSTAKAAN

Melihat Katalog Perpustakaan, pilih menu Kolom Perpustakaan
Lalu Pilih menu Katalog Perpustakaan, akan muncul tampilan seperti dibawah ini :

Untuk mencari Katalog dapat
dilakukan dengan isikan 
form pencarian klik tombol 
cari



LOG OUT WEBSITE

Logout website, klik menu Keluar Aplikasi, atau klik 
pada tombol Keluar di pojok kanan bawah


