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KATA PENGANTAR 
 

Dalam era globalisasi untuk meraih tujuan menjadi Universitas 

berkelas dunia (World Class University), Universitas Medan Area 

senantiasa membangun citra (image building) dan penjaminan mutu 

(quality assurance). 

Dengan mengembangkan penjaminan mutu, diharapkan tumbuh 

budaya mutu untuk menetapkan standar, melaksanakan, monitoring, dan 

evaluasi, audit mutu akademik serta meningkatkan standar mutu 

berkelanjutan (Continuous Quality Improvement). 

Pengembangan Academic Online Campus (AOC) Universitas 

Medan Area dalam rangka pengembangan “Information and 

Communication Technology” bagi peningkatan layanan Civitas 

Akademik diharapkan menjadi tulang punggung untuk menerapkan 

peningkatan standar mutu berkelanjutan. Sistem ini dibangun dengan 

melibatkan semua civitas yang ada di lingkungan Universitas Medan 

Area. 

Academic Online Campus (AOC) ini dibangun sebagai 

dokumentasi digital yang terdiri dari Kartu Rencana Studi (KRS) dan 

Kartu Hasil Studi (KHS) yang dapat disusun dan dilihat secara online. 

AOC ini dibangun menggunakan Sistem Berbasis WEB sehingga 

mahasiswa dapat dengan mudah mengakses sistem ini dimana saja 

melalui media akses internet. Kemudahan tersebut juga dapat 

dimanfaatkan oleh mahasiswa untuk menjadikan setiap kegiatan mata 

kuliah dan ujian didokumentasikan sehingga dapat memudahkan 

mahasiswa dalam jadwal akademiknya. Manfaat bagi Universitas 

Medan Area dapat memonitoring keaktifan mahasiswa dalam 

melaksanakan Tridharma Perguruan Tinggi nya. 

Akhir kata, sistem yang Tim ICT UMA bangun ini masih banyak 

perlu masukkan dari berbagai pihak untuk menyempurnakannya. Kami 

akan terus perbaiki dan disempurnakan sesuai dengan kebutuhan kampus 

Universitas Medan Area. 

Medan, Oktober 2016 
 

satria@uma.ac.id 

mailto:satria@uma.ac.id
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DOWNLOAD APLIKASI ANDROID InfoUMA 

 

Untuk memudahkan mahasiswa dalam mendapatkan info tentang 

kampus dan administrasi dengan mudah, efesien dan cepat, maka 

dirancanglah Aplikasi Android bernama 'InfoUMA' yang bisa diunduh 

melalui Google Play Store untuk semua pengguna smartphone dengan 

Operator Sistem (OS) Android. 

 Kepada seluruh Mahasiswa Universitas Medan Area agar segera 

Download aplikasi InfoUMA, agar komunikasi dan informasi berkenaan 

dengan Akademik Online seperti KRS/KHS atau jadwal ujian, tesis dan 

pengumuman wisuda dapat dengan mudah di dapat. 

 

 
 

Gambar 1. Tampilan Playstore Aplikasi Android InfoUMA 
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ALUR REGITRASI KRS 

 
 

ALUR VERFIKASI/VALIDASI KRS 
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PENDAHULUAN 

 

Sistem Informasi (AOC) Academic Online Campus ini dibangun 

untuk memudahkan struktur pengelolaan data elektronik untuk data-data 

administrasi akademik seluruh mahasiswa Universitas Medan Area. AOC 

adalah aplikasi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk melakukan 

administrasi akademiknya seperti pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) 

secara online, melihat dan menampilkan informasi nilai pada Kartu Hasil 

Studi (KHS), serta menampilkan data dan mencetak transkrip nilai. 

 

Universitas Medan Area memiliki 7 (tujuh) fakultas, yaitu: 

 

(1) Fakultas Ekonomi, (2) Fakultas Hukum, (3) Fakultas Teknik 

(4)Fakultas Psikologi (5) Fakultas Pertanian (6) Fakultas Biologi 

(7)Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

 

Seluruh fakultas dalam memberikan layanan Academic Online Campus 

memiliki 1 (satu) alamat akses, yaitu: http://www.aoc.uma.ac.id atau  

http://103.253.114.198 

 

 
Gambar 1. Tampilan Academic Online Campus : http://aoc.uma.ac.id 

http://www.aoc.uma.ac.id/
http://103.253.114.19/
http://103.253.114.19/
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HALAMAN LOGIN MAHASISWA 

 

Sebelum masuk ke pengoperasian Academic Online Campus, 

seorang mahasiswa akan dihadapkan terlebih dahulu dengan sebuah 

Interface Awal halaman login. Di halaman ini, mahasiswa harus mengisi 

ID Mahasiswa dan  Password.  

 

 
Gambar 2. Tampilan Halaman Login Mahasiswa 

 

Ketentuan Login: 

1. Format input ID Mahasiswa adalah NPM (Nomor Pokok 

Mahasiswa) tanpa spasi dan titik ( contoh: 168600001 ) 

2. Format Password Default: 19832015, disarankan setiap 

mahasiswa untuk segera mengganti passwordnya minimal 8 

karakter. 

3. Apabila seorang mahasiswa tidak dapat melakukan Login, maka 

segeralah menghubungi Administrator Akademik  di Fakultas 

masing-masing, dikarenakan kemungkinan namanya belum 

terdaftar atau password-nya telah berubah atau hilang. 
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HALAMAN UTAMA MAHASISWA 

 

Setelah seorang mahasiswa berhasil melakukan login untuk yang pertama 

kalinya, maka Sistem Academic Online Campus akan menampilkan 

halaman utama. Pada halaman utama terdapat seluruh menu yang bisa 

diakses oleh mahasiswa yang berkaitan dengan akademik. 

 

 
Gambar 3. Tampilan Halaman Utama Mahasiswa 

 

Selain menu utama yang terdapat disebelah kiri pada halaman utama 

mahasiswa, di halaman utama juga terdapat kolom informasi yang berisi 

informasi terbaru dari universitas terkait pengisian krs, pembayaran uang 

kuliah, ujian atau informasi yang diperlukan untuk mahasiswa. 
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MELAKUKAN PENGISIAN DATA PRIBADI 

 

Untuk melakukan pengisian data pribadi, seorang mahasiswa dapat 

dengan mengklik menu “Biodata Mahasiswa” di bagian kiri layar seperti 

pada gambar di bawah ini: 

 

 
 

Gambar 4. Pengisian Biodata mahasiswa 

 

Setelah melakukan pengisian data pribadi, maka jangan lupa meng-klik 

tombol “Simpan Data Diri Anda” pada layar paling bawah formulir 

tersebut. 

 

 

Ketentuan Input Biodata: 

Lakukan pengisian data pribadi Anda dengan baik dan benar serta 

bertanggung jawab, semua keabsahan data pribadi merupakan tanggung 

jawab sepenuhnya bagi mahasiswa yang bersangkutan. 
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PERUBAHAN PASSWORD STANDARD 

 

Setelah seorang mahasiswa berhasil melakukan login untuk yang pertama 

kalinya, maka Sistem Academic Online Campus akan menyarankan 

mahasiswa tersebut untuk melakukan pengubahan password (kata sandi) 

terlebih dahulu sebelum mahasiswa tersebut diizinkan melakukan 

pengoperasian data administrasi akademiknya. Mahasiswa diharuskan 

untuk mengisi password yang baru melalui form yang tersedia seperti 

pada gambar berikut ini: 

 

 
 

Gambar 5. Tampilan halaman Merubah Password 

 

Setelah mahasiswa berhasil merubah password yang baru, maka sistem 

akan meminta mahasiswa tersebut untuk melakukan login ulang. Maka 

lakukanlah login sekali lagi dengan menggunakan password yang baru. 

Untuk ID Mahasiswa, tetap menggunakan ID yang sama seperti 

sebelumnya. Jangan lupa memperhatikan petunjuk dalam melakukan 

perubahan password Anda untuk yang pertama kali, dikarenakan semua 

kerahasiaan dan validitas data akademik merupakan tanggung jawab 

mahasiswa yang bersangkutan. 
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MELAKUKAN PENGISIAN FOTO PRIBADI 

 

Untuk melakukan pengisian foto pribadi, seorang mahasiswa dapat 

dengan mengklik menu “Upload Data / Foto” di bagian kiri layar seperti 

pada gambar di bawah ini: 

 

 
 

Gambar 6. Pengisian Foto Pribadi mahasiswa 

 

Ketentuan Input Foto: 

1. Pastikan foto yang akan di input berformat: JPG, PNG dan GIF 

2. Maksimal size (ukuran) foto/gambar maksimal 20 KB 

3. Lalu klik tombol “Browse” dan pilih foto Anda, lalu dilanjutkan 

dengan klik tombol “Upload”. 

4. Mahasiswa dibolehkan hanya sekali mengganti Foto resminya 

sekali saja untuk per Tahun Ajaran. 
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MELAKUKAN PENGISIAN KRS 

 

Untuk melakukan pengisian KRS online, seorang mahasiswa dapat 

melakukannya dengan cara meng-klik menu “KRS” pada menu disebelah 

kiri. Seperti terlihat pada gambar di bawah ini: 

 

 
Gambar 7. Pengisian KRS Online 

 

Ketentuan Input KRS: 

1. Pilih semester yang akan diambil pada tombol “Pilih” 

2. Lalu centanglah chek box () Mata Kuliah yang ditawarkan 

hingga terpilih sampai Mata kuliah menjadi terpilih. 

3. Untuk menghapus mata kuliah yang diambil, yaitu dengan 

menandai kotak kecil “check box” paling kanan mata kuliah yang 

akan dihapus.  

4. Lalu klik tombol “Submit KRS”  dan pastikan muncul kotak 

dialog Berhasil. 
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MENCETAK BERKAS KRS 

 

Setelah mengisi KRS dengan benar dan lengkap. Mahasiswa di wajibkan 

untuk mencetak berkas KRS yang sudah kita isi.  

 

 
 

Gambar 8. Mencetak Berkas KRS 

 

 

Ketentuan Cetak KRS: 

1. Periksa kembali daftar matakuliah yang sudah kita pilih di KRS. 

2. Pilih semester yang akan kita cetak KRS nya. 

3. Lalu tekan tombol “Print KRS” 
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Gambar 9. Tampilan Halaman Print KRS Online 
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TRANSKIP NILAI 

 

Mahasiswa juga bisa melihat transkip nilai sesuai dengan matakuliah 

yang telah di lewati dan dinyatakan lulus yang ditandai dengan ada nya 

nilai pada matakuliah tersebut. 

 

Selain melihat transkip nilai mahasiswa juga bisa mencetak transkip nilai 

ini sesuai dengan kebutuhan. 

 

 
 

Gambar 10. Transkip Nilai 
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Gambar 11. Tampilan Halaman Print Transkip Nilai 

 
 


