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Login Akun SRUTI. 

Buka situs SRUTI IAHN Gde Pudja Mataram dengan menuliskan sruti.iahn-gdepudja.ac.id 

 

Login menggunakan Username dan Password, serta menuliskan kode Captcha untuk keamanan. 

 

Setelah Login, pada menu aplikasi masuk ke menu ASTA MANIK (Aplikasi Terintegrasi Manajemen 

Akademik). Tampilan paket menu aplikasi berbeda-beda pada tiap akun tergantung dari Role masing-

masing user. 
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Pada tampilan awal (dashboard) akan muncul Jadwal perkuliahan sesuai dengan mata kuliah yang 

diampu. 

Tampilan akan sedikit berbeda layoutnya jika di buka pada Komputer / Desktop maupun pada Mobile. 

Input Nilai Mata Kuliah. 

Nilai mata kuliah hanya dapat di-Inputkan apabila Periode Input Nilai Aktif, Periode tersebut diatur oleh Role 

Operator Akademik Pusat. 

Untuk mulai menginputkan nilai mata kuliah, masuk ke menu Nilai Mahasiswa seperti gambar di bawah ini. 
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 Akan muncul tampilan halaman input nilai sesuai dengan mata kuliah yang di ampu, 

Pada menu AKSI Terdapat dua buah Tombol yang berfungsi untuk melihat daftar mahasiswa, 

dan Tombol Input nilai mahasiswa. 

 

Tombol Input Nilai Mahasiswa tidak akan muncul jika di akses bukan pada saat Periode Input nilai berlangsung. 

 

Setelah selesai, Pastikan untuk menyimpan progress dengan menekan tombol Simpan Nilai  
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Metode Upload nilai 

Alternatif untuk menginput nilai manual pada sistem adalah Input nilai pada file Excel yang dapat diunduh 

sebelumnya, namun perlu diperhatikan agar format awal file tidak berubah karna file membaca tiap ID masing-

masing data dan dan data yang di inputkan. 

 

Download file upload nilai, dan buka dengan aplikasi Microsoft Office Excell. 
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Input nilai Angka dan Huruf sesuai dengan identitas mahasiswa, pastikan untuk tidak mengubah data lainnya 

seperti Registrasi_ID, NIM, dan Nama. Setelah selesai menginputkan nilai jangan lupa untuk menyimpan (SAVE) 

dokumen Excel tersebut.  

Upload file yang telah di isi nilai pada sistem. 

Kembali pada sistem Sruti untuk upload file nilai yang telah dibuat sebelumnya. 

 

Tekan tombol telusururi dan temukan file nilai sesuai dengan mata kuliah tersebut. 

Maka secara otomatis File nilai tersebut akan ter-upload sesuai dengan file yang dipilih, Pastikan anda memiliki 

koneksi internet yang stabil. 

jangan lupa juga untuk menekan tombol Simpan nilai. 

 

 


