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APA ITU APLIKASI HYBRID COURSE?

Aplikasi Hybrid Course adalah Aplikasi registrasi perkuliahan luring atau onsite
pada saat pandemi untuk mahasiswa/i yang berdomisili di Bandung Raya.
Yang dapat mengakses aplikasi Hybrid Course adalah sebagai berikut:

Mahasiswa/i Dosen Wali Kaprodi



Login melalui situs : https://situ-aka.telkomuniversity.ac.id/onsite-registration
Masukan username dan password SSO anda. Kemudian klik tombol login.



Dokumen yang harus
Disiapkan sebagai
Persyaratan Registrasi
Perkuliahan hybrid

Menu yang dapat
diakses

Menu aktif

Nama dan Keterangan
dari aplikasi ini

HALAMAN BERANDA YANG AKAN MUNCUL SETELAH BERHASIL LOGIN

Nama dan Keterangan
dari aplikasi ini

Dalam case ini karena pemilik akun
merangkap jabatan sebagai dosen wali
dan Kaprodi, jika tidak maka hanya
akan muncul salah satunya saja.



Untuk dapat mengacc pengajuan
mahasiswa/i, terlebih dahulu
tentukan kelas yang akan diproses

Menyatakan status tiap mahasiswa/i
yang sedang melakukan pengajuan,
apakah siap diperiksa, disetujui atau
bahkan ditolak.

Catatan tanggal dan waktu
setiap mahasiswa/i pada
saat melakukan pengajuan

Untuk cek dokumen hasil
unggah mahasiswa/i maka
klik ini.

HALAMAN ACC DOSEN WALI



Berisikan tentang
informasi data diri
mahasiswa/i yang
bersangkutan

A

BB C

Kolom yang di isi huruf A B dan C
seharusnya menampilan dokumen
yang telah diunggah oleh mahasiswa,
seperti KTP, surat vaksin dan yang
lainnya.

Setelah dosen wali mereview hasil
dokumen yang telah diunggah oleh
mahasiswa/i nya maka dosen wali
berhak memberi keputusan, apakah
disetujui, ditolak atau bahkan revisi.

Dosen Wali memiliki kewenangan
untuk menyetujui atau bahkan
menolak pengajuan kelas onsite yang
dilakukan oleh mahasiswa/i nya
setelah memberi keputusan apakah
diizinkan mengikuti perkuliahan onsite
atau tidak. Jika kuota kelas nya masih
mencukupi maka disetujui, jika telah
habis kuota maka ditolak.



Tampilan yang akan muncul jika Dosen Wali menolak, revisi dan menyetujui
pengajuan dokumen yang telah dilakukan oleh mahasiswa/i.

Jika pengajuan dokumen ditolak maka
klik “Tolak” lalu akan muncul kolom
catatan, dosen wali harus memberikan
catatan kenapa pengajuan tersebut
ditolak, misalnya karena tidak berdomisili
di Bandung Raya.

Jika pengajuan dokumen yang telah
diunggah mahasiswa/i sesuai persyaratan
namun ada kesalahan yang bisa
dibetulkan atau dokumen yang diunggah
buram, maka dosen wali bisa klik “Revisi”
dengan memberikan catatan apa yang
harus diperbaiki oleh mahasiswa/I yang
bersangkutan.

Jika seluruh dokumen telah memenuhi
persyaratan maka klik “Setujui” lalu
konfirmasi dengan mengklik tombol biru
yang bertuliskan “Ya”.



Persetujuan Mata Kuliah

Jika kuota kelas telah terpenuhi maka dosen
wali berhak untuk menolak pengajuan mata
kuliah dengan mengklik tombol merah yang
bertuliskan “Tolak”

Jika kuota kelas masih kosong atau belum
mencapai kuota, maka dosen wali bisa
menyetujui pengajuan dengan mengklik
tombol hijau yang bertuliskan “Setujui”

Status yang menampilkan pengajuan disetujui

Status yang menampilkan pengajuan ditolak

Note : Persetujuan Mata Kuliah bisa dilakukan jika telah memberikan
keputusan disetujui pada bagian pengajuan dokumen



Thank You


