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PRESENSI KULIAH ONLINE

 Sistem presensi online dikembangkan untuk
memudahkan dalam memantau kehadiran seluruh
mahasiswa saat perkuliahan. Dengan teknologi “One 
Click Integration” sistem presensi online ini
memudahkan dosen, prodi serta bagian akademik
untuk mengevaluasi kehadiran mahasiswa



PRESENSI ONLINE

 Sistem tersebut terhubung secara realtime, sehingga
setiap proses pengisian daftar hadir akan tercatat
setiap kali ada jadwal perkuliahan.

 Sistem dapat mengotomatisasi segala kegiatan
absensi dimulai dari proses pengisian daftar hadir, 
hingga proses verifikasi data. Selain itu dengan
system presensi online pada setiap mahasiswa dapat
mengurangi kecurangan ketika melakukan pengisian
daftar hadir kuliah (titip absen)



TENTANG PRESENSI KULIAH ONLINE

Data mahasiswa pada presensi online terhubung dengan
Sistem Keuangan, Sistem Akademik dan SIADO

Presensi kuliah online ini juga bisa diakses melalui
myUMSIDA (aplikasi di Playstore)

Mahasiswa yang namanya tidak muncul di system presensi
online dipastikan bermasalah di keuangan (masih ada tagihan
yang tercatat)

Presensi kuliah online nantinya akan diperiksa dan divalidasi
Kaprodi dan dapat dijadikan sebagai bukti presensi yang sah untuk
menggantikan presensi kuliah cetak/manual 



INTEGRASI PRESENSI KULIAH ONLINE

Sistem Keuangan
(Herregistrasi)

Sistem
Akademik (KRS)

Sistem Akademik Dosen/SIADO 
(Menu Beranda) 

Sistem Presensi Kuliah
Online



TAHAPAN PENGISIAN PRESENSI ONLINE
[revisi pada halaman ini]

RPS di SIADO 
harus telah

diisi

Klik Menu 
Beranda

Isi Menu 
Materi Kuliah

Klik Menu 
Presensi

Lakukan penginputan
kehadiran mahasiswa

setiap TM/jadwal kuliah
(H=Hadir, S = Sakit, I = 

Ijin, A = Alpa)

Jika mahasiswa tidak
hadir karena sakit atau
ijin pastikan ada bukti
surat sakit/surat ijin

Pengisian keterlambatan presensi
kuliah online dan jurnal mengajar 

hanya bisa dilakukan maksimal per 
tanggal 20 setiap bulannya. Apabila
lewat dari tanggal tsb sistem akan
berganti pada tampilan periode 

berikutnya



TAMPILAN PRESENSI KULIAH ONLINE DI SIADO

RPS harus telah diisi untuk
bisa mengakses Presensi

Kuliah Online

Menu Rekap Presensi
untuk mengetahui laporan

kinerja kehadiran
mahasiswa dalam

semester

Untuk mencetak hasil
presensi kuliah online 
selama 1 semester klik

menu Cetak



TAMPILAN INTEGRASI JURNAL MENGAJAR DENGAN PRESENSI 
KULIAH ONLINE DI SIADO [revisi pada halaman ini]

Klik pada kolom sesuai kehadiran
mahasiswa. (H=Hadir, S = Sakit, I = Ijin, A = 
Alpa). Setelah klik kehadiran untuk seluruh
mahasiswa jangan lupa tekan menu Simpan

Pengisian Jurnal 
Mengajar 

diintegrasikan 
tampilannya 

dengan Presensi 
Kuliah Online



TAMPILAN PRESENSI KULIAH ONLINE DI SIADO



TAMPILAN PRESENSI KULIAH ONLINE DI myUMSIDA



TAMPILAN PRESENSI KULIAH ONLINE DI myUMSIDA



TAMPILAN PRESENSI KULIAH ONLINE DI myUMSIDA

Akses presensi kuliah online 
melalui smartphone. Setelah
klik kehadiran untuk seluruh
mahasiswa jangan lupa tekan

menu Simpan



IMPLEMENTASI PRESENSI KULIAH ONLINE

Semester Ganjil
TA 2019/2020

Uji coba
Implementasi Tahap I 

& Evaluasi

Jalan 2 model 
presensi ; online & 

cetak manual 

Semester Genap
TA 2019/2020

Implementasi Tahap
II  & Evaluasi

Cetak manual 
presensi secara
bertahap akan

dikurangi




