
 

FAQ Studentsite 

1. Lupa username 

 Cek di npm.student.gunadarma.ac.id 

2. Lupa Username dan password 

 Ikuti tata cara penyampaian komplain melalui helpdesk.gunadarma.ac.id 

 Berikan Kartu Tanda Pengenal (KTM, KRS, atau KTP) kepada petugas asiten bapsi 

3. Migrasi dari d3 ke s1 

 Ditanyakan terlebih dahulu ke mahasiswa bersangkutan apakah sudah upload PI? 

 Jika sudah, tuliskan data diri pada form yang disediakan di meja asisten 

4. Tidak dapat membuka rangkuman nilai 

 Buka di jam yang tidak sibuk sekitar pukul 22.00-07.00 WIB. 

5. Tidak dapat mengupload foto 

 Lapor ke loket daftar sidang di kampus D41. 

6. Rangkuman nilai belum di update 

 Tuliskan data diri pada form yang disediakan di meja asisten 

7. Tidak dapat  mengupload PI 

 Lapor ke loket perpustakaan di gedung 3 lantai 1 kampus D 

8. Ingin mengupload berita di Studentsite 

 Buat surat yang ditujukan ke kepala media center( Ibu Dr. Nur Yuliani) 

 Kirimkan softcopy surat lengkap dan berita yang ingin di upload ke 

mediacenter@gunadarma.ac.id cc : asistenbapsi@gmail.com 

 Bawa surat lengkap yang sudah di print dan serahkan ke ruang BAPSI 

9. Bagi mahasiswa tingkat 1 yang tidak berhasil aktivasi 

 Menunggu pengarahan di kelas masing-masing, untuk mendapat pengarahan dari 

penanggung jawab aktivasi studentsite dimulai dari minggu ke-2 perkuliahan 

10. Komplain nilai yang ada di Rangkuman Nilai  Studentsite 

 Tanyakan kepada dosen yang bersangkutan terlebih dahulu. 

 Konsultasi ke jurusan. 

11. Kesalahan nama pada data sidang atau rangkuman nilai 

 Perbaiki nama dengan membawa fotocopy akte kelahiran dan diserahkan ke PSA Online 

di E11 

 Jika sudah melapor tetapi nama belum berubah, isi data lengkap di form pada meja 

asisten 

12. Bad login 

 Username dan password tidak sesuai 

13. Your session could not be verified 

 Hapus history pada browser, cek list semua pilihan, pilih jenis the begining of time 

kemudian klik ok.  Buka kembali studentsitenya. 
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