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1. Siswa  yang telah dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa Universitas Lampung tahun
akademik 2017/2018 diwajibkan mengisi borang data pokok mahasiswa secara online internet sesuai
dengan jadwal yang telah ditentukan melalui alamat http://sidakma.unila.ac.id. Jika melewati batas
waktu, maka aplikasi tidak dapat memprosesnya.

2. Unila dalam penetapan biaya pendidikan (biaya kuliah) mahasiswa Simanila Pararel berdasarkan
Uang Kuliah Tunggal (UKT) kelompok 8 dan ditambahkan dengan sumbangan pengembangan
institusi (SPI) yang besarannya sesuai dengan surat pernyataan orangtua/calon mahasiswa ketika
proses pendaftaran simanila pararel.

1. MENU LOGIN

Menu inidigunakansebagaisaranapertamadalammengunakanaplikasiSidakma. Menu terdiridari 2 (dua)
jenisyaitu :

1. Informasiwajibdiketahuiolehmahasiswa.
Menu initerdiridari :
1). Informasitentangpengunaan browser yang mendukungaplikasiiniberjalanlebihbaik.
2). Panduanpengisianaplikasi data pokokmahasiswa.
3). Alurdan Penjelasan registrasimahasiswabaruUnila.
4). Call center panitiapenerimaanmahasiswaUnila.

2. Menu login.
Menu inibergunauntukmasukkedalam menu utamasidakma, menu initerdiridari :
1). Nomorpendaftarancalonmahasiswa
2). Tanggal – bulan –tahunlahir, sebagai password standarawaldarisistem.

Penggunadapatmengubah password secaraberkala agar tidakdisalahgunakanoleh orang lain.

PENJELASAN UMUM
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3). Tampilandan input chapca, menu inisebagaipengamansistem. Chapcabersifatfleksibel,
yaitutidakmembedakanantarapenguna yang satudengan yang lainnya.

4). Password, barisisianinidigunakanuntukpenguna yang
telahmengubahsaranamasuksidakmadenganmengunakan password. Password
inibersifatunikdanhanyapengguna yang mengetahuinya.

5). Lupa password, isianiniberfungsisebagaisaranajikapengunamengalamikelupaanatas password
sidakma.

1.1. Menu konfirmasikeamanan

Menu inidigunakanuntukmembuat password aplikasi.Hal inisebagaidasarpengamanansistem, sehingga
password setiapmahasiswamenjadiunikdanhanyadiketahuiolehmahasiswatersebut.Jika di checklist
“YA” makasistemakanmemberikanperintahmasukkan password danulangi password
kemudiankliksimpan. Makahaltersebutakanmemberikankesemrpatanpenggunauntukmasuk login
dengan password yang telah di konfrmasikantersebut.

Jikapenggunalangsungklik “simpan”, maka login sidakmatetapmengunakantanggallahir.

2.1. Data PokokMahasiswa

Menu iniberfungsiuntukmenginput data pokokcalonmahasiswaUnila.
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2.1.1. Data Diri

Pertama kali muncul, menu iniakanmenyajikan data pokokdaripantiapenerimaanmahasiswabaruUnila
yang memangtelahtersediasejakmahasiswa yang dinyatakan lulus
seleksimasukUnilamelakukanpendaftaran. Pengunakemudianklik “edit data diri”, untuk mengisi borang
data isian.
Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai berikut :
Nomor HP Nomor HP mahasiswa yang aktif
Nomor HP Alternatif Nomor HP Ayah atau Ibu
Nomor Telepon Rumah Jika tidak ada, dapat diisikan nomor Ibu
Alamat Harus diisi secara lengkap dan jelas.

Jika data seluruhnyatelahterisidandinyatakansudahbenarmakaklik “simpan”.

2.2. UKT

2.2.1 Pengumuman Akhir

Menu akan menampilkan pengumuman besaran biaya Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dan
Besaran Uang Kulia Tunggal (UKT). Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI) dibayar 1 (satu) kali
selama menjadi mahasiswa sedangkan Uang Kulia Tunggal (UKT) dibayarkan setiap semester.
Tampilan menu tersebut sebagai berikut :

Klik “cetak” maka akan muncul surat pernyataan tentang kesediaan untuk melakukan pembayaran
UKT sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
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3. Ubah Password

Menu ubah pasword merupakan menu yang berguna untuk mengubah pasword penguna. Password
merupakan hal yang unik dan hanya boleh diketahui oleh penguna secara pribadi. Menu tersebut
sebagai berikut :

4. Logout

Menu log out berguna sebagai tombol untuk mengakhiri pengunaan sistem. Jika tombol log out di pilih,
maka sistem akan kembali kepada menu login utama.

>>>>> Terimakasih dan Semoga Sukses Selalu <<<<<


