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UG In Your Hand

• UG In Your Hand adalah aplikasi student
access mobile berbasis Java untuk
mahasiswa Universitas Gunadarma. Aplikasi
ini berisi info akademik, info kursus dan
workshop yang diselenggararakan oleh UG,
info portofolio mahasiswa, aktivasi
studentsite, layanan untuk mendaftar
seminar, serta permohonan pembuatan
surat keterangan.



Absensi

• Menu Absensi adalah fasilitas untuk absen mahasiswa Gunadarma 
pada saat perkuliahan. Untuk dosen, dapatkan kode sesi 
perkuliahan untuk absen mahasiswa. Setelah itu diberikan kepada 
mahasiswa di kelas. Selanjutnya mahasiswa dapat melakukan absen 
dengan menggunakan kode sesi yang diberikan dosen.



Absensi - Dosen

• Pilih sub menu Dosen, lalu masukkan 
password untuk mendapatkan kode sesi 
dosen.



Absensi - Mahasiswa

• Pilih sub menu Mahasiswa, lalu masukkan 
kode sesi dan password untuk melakukan 
absensi.



Absensi – Lihat Peserta Sesi

• Pilih Lihat Peserta Sesi untuk melihat 
mahasiswa yang sudah absen



Info akademik

• Menu info akademik menampilkan informasi yang 
behubungan dengan kegiatan akademik (perkuliahan), seperti 
Nilai, Jadwal Kuliah, Jadwal UTS/UAS, Jadwal Ujian Utama dan 
Kalender Akademik.



Info akademik - Nilai

• Sub menu Nilai untuk menampilkan nilai 
mahasiswa per mata kuliah. 



Info akademik – Jadwal kuliah

• Pada sub menu jadwal kuliah, masukkan kelas lalu 
klik submit untuk mengetahui jadwal kuliah pada 
kelas yg dipilih.



Info akademik – Jadwal UTS/UAS

• Untuk mengetahui jadwal UTS/UAS, masukkan kelas 
lalu klik submit. 



Info akademik – Jadwal ujian utama

• Untuk mengetahui jadwal UTS/UAS, masukkan Kode 
jurusan lalu klik submit. 



Info akademik – Kalender akademik

• Sub menu Nilai untuk menampilkan nilai 
mahasiswa per mata kuliah. 



Kursus/Workshop

• Menu ini berisi informasi Kursus dan Workshop yang 
diselenggarakan di Universitas Gunadarma.



Portofolio

• Menu Portofolio menampilkan informasi portofolio 
mahasiswa, seperti informasi tugas dan tulisan di blog 
mahasiswa, serta info seminar yang pernah diikuti mahasiswa 
di Universitas Gunadarma.



Aktivasi Studentsite

• Menu ini berisi form untuk mengaktivasi layanan studentsite 
mahasiswa Universitas Gunadarma. Isi NPM, Tempat lahir dan 
tanggal lahir, serta username dan password yang diinginkan 
lalu tekan tombol Submit.



Daftar Seminar

• Menu Daftar Seminar menampilkan beberapa seminar yang 
diselenggarakan di Universitas Gunadarma. Mahasiswa jg bisa 
mendaftar lewat menu ini.



Surat Keterangan

• Menu Surat Keterangan berisi form permohonan pembuatan 
surat keterangan di Universitas Gunadarma.


