
CARA PRAKTIS MENGISI SKP PADA CYBERCAMPUS 

1. Sebelumnya urutkan terlebih dahulu sertifikat/SK/Surat Perintah yang akan dinputkan ke 
sebagai SKP berdasarkan waktunya dengan cara mengklasifikasikan berdasarkan semester dan 
tahun kegiatannya. Sebagai contoh, dokumen bulan november 2011 dapat diklasifikasikan 
waktunya menjadi dokumen Semester Gasal 2011 (Gasal: Spt–Peb, Genap: Mrt–Agt).  

2. Buka laman website dan login ke www.cybercampus.unair.ac.id berikut klik menu 
Kemahasiswaan dan akan tampil gambar seperti tersebut di bawah ini. Isikan dokumen 
berdasarkan waktu semester, kelompok kegiatan, jenis kegiatan dan tingkatan kegiatan serta 
pretasi/parsipasi saudara pada kegiatan tersebut sesuai keaadaan sebenarnya. (daftar tabel 
kegiatan SKP dapat dibaca pada buku Pedoman SKP atau download di website kemahasiswaan 
fakultas (www.mawa.feb.unair.ac.id) 
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3. Silahkan Validasikan hasil input Saudara ke Sub Bagian Kemahasiswaan fakultas dengan 
membawa bukti asli dokumen yang anda masukkan ke dalam menu SKP pada cybercampus. 
(dokumen yang akan divalidasikan untuk memperoleh score SKP tidak kosongan/tidak bernama) 
Harap validasi SKP dengan dicicil per semester, jangan bersifat validasi borongan, 1 /sd 5 
sertifikat akan kami layani dan validasi TIDAK BOLEH DIWAKILKAN. 

4. Bila dokumen telah divalidasi akan terlihat jumlah score sementara pada cybercampus, dan 
dokumen yang sudah divalidasikn dinyatakan tidak berlaku lagi. 

5. Print out Transkrip SKP akan dicetak sesuai permintaan mahasiswa ybs pada saat menjelang 
sidang skripsi/studi akn berakhir. 

6. Semga sukses, bila merasa masih kesulitan harap berhubungan denagn Sub Bagian 
kmahasiswaan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga.  
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Pilih semester/tahun sesuai dengan 

waktu perolehan dokumen. 

Pilih kelompk kegiatan (ada 6 

kelompok kegiatan yang terdaftar. 

Tunggu, daftar jenis kegiatan akan tampil setelah 

kelompok terisi dan pilih sesuai dengan kriteria 

Tunggu, daftar tingkat akan tampil setelah jenis 

kegiatan terisi dan pilih sesuai dengan kriteria 

Tunggu, daftar prestasi akan tampil setelah tingkat 

terisi dan pilih sesuai dengan kriteria 

Tunggu, daftar tingkat akan tampil setelah jenis 

kegiatan terisi dan pilih sesuai dengan kriteria 

Selanjutnya isikan data sesuai dengan kriteria yang 

diminta kecuali nomor bukti fisik (bila tidak ada isikan 

dengan tanda [-] jangan dikosongkan. Lalu tekan Save dan 

bila daftar tampil pada tabel di bawah berarti data sukses 

dan tinggal validasi.  

http://www.cybercampus.unair.ac.id/
http://www.mawa.feb.unair.ac.id/

