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Pendaftaran Awal
 Proses ini hanya dilakukan sekali diawal saja Proses ini hanya dilakukan sekali diawal saja

- Masuk ke https://fds.maranatha.edu

Akan keluar spt ini: (klik “masuk deeder Front-End”)
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Pendaftaran Awal
Kemudian keluar spt ini: Kemudian keluar spt ini: 

pilih “MCU LDAP Account”
untuk akun komputer

ATAU

Pilih “MCU SAT Account”Pilih “MCU SAT Account”
untuk akun SAT
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Pendaftaran Awal
Kemudian keluar spt ini: Kemudian keluar spt ini: 

Untuk akun komputer tambahkan

Domain dibelakang username 
seperti contoh :
username@maranatha.eduusername@maranatha.edu
isikan password yg sesuai
dan klik Login

4



Pendaftaran Awal
Kemudian keluar spt ini:  (hubungi 7240 untukKemudian keluar spt ini:  (hubungi 7240 untuk

mendapatkan approve dan langkah selanjutnya)
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Masalah Mata Kuliah
• Pada masalah ini sitem hanya meminta konfirmasi• Pada masalah ini sitem hanya meminta konfirmasi

tentang SKS, SAP, Silabus,dll, jika ada kesalahan jika
silahkan koreksi. 

• Untuk a_sap, a_silabus, dll disesuaikan dengan
keadaan di mata kuliah tersebut terutama
a_bahan_ajar dan a_dikta. Jika tidak dikoreksi kami
akan DEFAULT “YA”akan DEFAULT “YA”

• Jangan lupa klik Simpan jika telah dikonfirmasi
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Masalah Nama Dosen
• Pada masalah ini sistem menampilkan dosen-dosen yg belum memiliki

NIDN atau yg sudah memiliki tapi NIK yg terdaftar di SAT masih NIK NIDN atau yg sudah memiliki tapi NIK yg terdaftar di SAT masih NIK 
lama.

• Silahkan cari nama dosen yg sesuai.
• Jika memang tidak memiliki NIDN, cek apakah MK tsb kelas pararel

atau bukan, jika kelas pararel dan sudah terwakili oleh kelas lainnya, 
maka dapat “dilupakan”,namun jika belum terwakili atau kelas tunggal
maka harus ada nama dosen yg diinput, (bisa kaporg/sekprog) 
diserahkan kepada kebijakan program studi.

• Untuk pengecekan kelas lain dapat dilihat di menu “Data Feeder”, 
karena kelas yg NIDN dosennya sudah valid tidak akan tampil dalam

• Untuk pengecekan kelas lain dapat dilihat di menu “Data Feeder”, 
karena kelas yg NIDN dosennya sudah valid tidak akan tampil dalam
menu validasi

• Perlu diperhatikan untuk melakukan proses ini pastikan, Nama MK 
dan Absen Tatap muka (Realisasi) tidak ada masalah, jika masih ada
masalah harap diselesaikan dulu. Lakukan proses ini terakhir
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Masalah absen tatap muka
(Realisasi)
 Pada masalah ini sistem menampilkan data jumlah absensi

yg diinput di SAT
 Pada masalah ini sistem menampilkan data jumlah absensi

yg diinput di SAT

 Kelas yg bermasalah ditandai dengan “-1”, 

 Untuk memperbaiki silahkan input kehadiran mahasiswa
dan dosen di SAT

 Setelah melakukan input kehadiran di SAT klik tombol
“Re-Check”

Untuk TA/SKRIPSI dapat diinputkan 14 pertemuan Untuk TA/SKRIPSI dapat diinputkan 14 pertemuan

 Untuk pelaporan kehadiran mahasiswa dan dosen diawal
semester (seperti saat ini Ganjil 2015/2016) penginputan
dapat disesuaikan atau minimal 1 pertemuan.
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