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INFORMASI UMUM

• FDK-UIN Sunan Kalijaga semester ini menyiapkan kuliah tatap muka langsung, namun

pelaksanaannya UIN Sunan Kalijaga harus mengikuti kebijakan pemerintah. Kita 

semua rindu luring, namun kita harus satu komando dengan pemerintah agar COVID-

19 segera hilang dari Indonesia. UIN Sunan Kalijaga mendukung Gerakan Siap vaksin.

• FDK mengembangkan system pembelajaran online dengan teknologi informasi-

canggih, namun juga harus mengakomodir mahasiswa yang tinggal di wilayah yang 

sinyalnya kurang bagus. Kita buat workshop pembelajaran untuk dosen-dosen (ada

dua kali workshop panjang) dan kita punya Pusat Studi Kecerdasan Digital (PSKD-

sudah melatih beberapa guru di seluruh Indonesia). Namun kita memang menjumpai

ada mahasiswa yang tinggal di daerah yang kesulitan jaringan jika pembelajaran

sifatnya sinkronus/live. Maka ada yang sinkronis, ada yang asinkronus. Ada yang 

langsung tapi ada yang pakai youtube. 

• UIN Sunan Kalijaga ada bantuan paket data mahasiswa yang diterima rata-rata 

pada minggu kedua setiap bulannya (sebelum tanggal 14).



• Meskipun luring pada tahun 2020 ada banyak mahasiswa FDK yang tetap berprestasi. Juara

berbagai kompetisi. Sejak tahun 2020 UIN memberikan “bebungah” setiap tahunnya bagi

mahasiswa yang berprestasi-mengharumkan nama UIN Sunan Kalijaga dan wali. Ada yang 

sejak SMA/MA bagus tapi ada juga yang dapat menemukan bakatnya setelah kuliah. 



Monotoring Wali Mahasiswa
• Melalui Dosen Pembimbing Akademik (DPA). Bapak ibu tanya ke putra-

putrinya nama DPA dan nomer telpon.

• Melalui Kaprodi dan Sekprodi. Nanti bisa minta nomer telpon beliau-beliau.

• Melalui dekanat.

• Melalui system.



• Ada buku manualnya. Bisa dilihat di website fakultas dakwah.

• Buka tautan atau web akademik.uin-suka.ac.id

• Login/masuk dengan username dan password: → minta di kaprodinya masing-masing.

• Apa saja yang dilihat: 

• KRS,  Dosen PA.

• Kehadiran Kuliah, 

• Jadwal Ujian, 

• nilai (0-4), 

• catatan dari dosen PA, sudah bayar atau belum.

• Penawaran beasiswa

• Penawaran penelitian mahasiswa-minimal semester 6.

Monotoring MELALUI SISTEM



PRAKTIK
• https://akademik.uin-suka.ac.id/

• IZIN WALINYA MBAK NIDA NAUFALIA NAFISAH-BKI

• 20102020001w; password 739181

https://akademik.uin-suka.ac.id/

