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Kata Pengantar 

Selamat datang di Kampus ITS.   

Kami di Direktorat Pengembangan Teknologi dan Sistem 
Informasi (DPTSI) ITS, senantiasa melayani kebutuhan akses 
terhadap teknologi dan sistem informasi untuk segenap civitas 
akademika ITS. DPTSI menjalankan operasional IT dan 
mengembangkan sistem informasi di ITS. Untuk mendukung 
transformasi digital di era Industrial 4.0 kami menyediakan 
layanan IT dan teknologi cerdas, layanan infrastruktur dan 
jaringan yang andal, layanan aplikasi dan platform digital, serta 
layanan pengelolaan teknologi big data. 

Started Guide Book ini kami hadirkan sebagai upaya untuk 
memberikan beberapa informasi penting kepada pengguna 
layanan kami agar semakin memudahkan dalam memanfaatkan 
sistem yang ada. Harapan kami, semoga dengan keberadaan 
buku ini memberikan kemudahan kepada pengguna sistem dalam 
menggunakan sistem layanan yang ada di ITS. 

Kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada 
seluruh tim dan pihak-pihak yang telah bekerja sama untuk  
menyelesaikan buku ini. Semoga apa yang telah diupayakan 
dicatat sebagai amal kebaikan dan mendapatkan balasan yang 
berlipat. Buku ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu dengan 
segala kerendahan hati, apabila ada saran dan masukan dari 
pembaca, silahkan disampaikan kepada kami. 

Selamat membaca dan semoga bermanfaat. 

  

Surabaya, 30 Juli 2021  
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myITS 

myITS merupakan portal Single Sign-On (SSO) untuk akses ke 
berbagai aplikasi dan sistem informasi di ITS termasuk akses 
Internet. 

Memiliki akses myITS adalah hal yang pertama kali harus 
dilakukan oleh mahasiswa baru ITS agar dapat menggunakan 
layanan TSI yang disediakan ITS. Setiap civitas ITS pasti memiliki 
satu akun myITS. 

1. Cara Login myITS 

1. Buka laman: my.its.ac.id 

 

2. Untuk mahasiswa baru ITS, ketika pertama kali akses 
myITS, username yaitu NRP (10 digit) dan password yaitu 
Nomor Tes/ username SIPMABA. Password ini berlaku 
untuk akses pertama kali ke myITS. 
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3. Berikut halaman dashboard myITS 

 

SIM dan aplikasi yang ada di myITS yang dapat diakses oleh 
mahasiswa ITS adalah 

• SI Akademik (SIAKAD) 

• myITS Classroom 

• myITS Presensi 

• myITS StudentConnect 

• SIM Ormawa 

• SIM PKM 

• SIMBEA (SIM Beasiswa) 

• SKEM 
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2. Ubah Password myITS 

Setelah akses pertama, mahasiswa baru ITS akan diminta untuk 
mengganti password. Password baru ini akan digunakan untuk 
akses myITS selanjutnya. 

Cara ubah password myITS: 

1. Pada halaman dashboard myITS, klik menu “Setting”. 
2. Klik menu “Password”. 
3. Masukkan password lama (Nomor tes/ username 

SIPMABA), dan password baru, serta ulangi masukkan 
password baru pada form password. 

 

Agar akun Anda tidak disalahgunakan oleh orang lain, buatlah 
password yang strong, yang tidak memungkinkan orang lain 
menebak password tersebut. Berikut ketentuan terkait password 
baru: 

• Tidak boleh sama dengan password sebelumnya 

• Minimal 8 karakter 

• Terdapat huruf kecil, huruf kapital, dan angka 

• Tidak mengandung unsur nama 

• Tidak mengandung unsur username/myITS ID  

1 

3 

2 
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• Hindari password yang umum seperti: 12345, qwe, 
semangat, abcde 

• Hindari password yang mengandung unsur tanggal lahir 
atau identitas Anda. 

• Gunakan kombinasi huruf, angka, karakter simbol 
(!@#&$%^&*), huruf kapital dalam membuat password. 

• Tidak boleh menggunakan spasi dalam password. 

• Contoh password: 4Nt4its! 

3. Verifikasi Email Alternatif dan Nomor HP 

Setelah berhasil mengubah password myITS, mahasiswa baru 
ITS akan diminta untuk melakukan verifikasi email alternatif dan 
nomor HP pada myITS. 

Cara verifikasi email alternatif dan nomor HP pada myITS: 

1. Pada halaman dashboard myITS, klik menu “Setting”. 
2. Klik menu “Change Email”. 
3. Masukkan Alternate Email pada kolom New Alternate 

Email dengan email non ITS. Kemudian klik tombol Save. 

 

4. Pada menu “Setting” myITS, Klik menu “Change Phone 
Number”. 

1 

3 

2 



 

10 
 

5. Masukkan Phone Number pada kolom New Phone 
Number. Kemudian klik tombol Save. 

 

 

6. Klik menu “Account” untuk memverifikasi email alternatif 
dan nomor HP. 

7. Klik tombol Verify pada kolom Alternate Email dan Phone 
Number. 

8. Cek pesan masuk pada email yang anda daftarkan pada 
Alternate Email, kemudian klik Verifikasi Email. 

5 

4 

7 

6 
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9. Setelah Alternate Email Anda terverifikasi, maka akan 
muncul centang hijau seperti pada tampilan berikut ini. 
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SI Akademik (SIAKAD)  

SI Akademik (SIAKAD) merupakan Sistem Informasi Akademik 
ITS yang memuat informasi akademik meliputi biodata 
mahasiswa, transkrip nilai mahasiswa, melakukan FRS dan 
Perwalian untuk pengambilan mata kuliah, hingga pengajuan 
surat mahasiswa. 

Pertama kali yang dilakukan ketika masuk SIAKAD, mahasiswa 
baru ITS diwajibkan melakukan verifikasi data mahasiswa dan 
data orang tua/ wali pada SIAKAD. Verifikasi yang dilakukan 
adalah memasukkan email dan nomor HP mahasiswa, serta 
nomor HP orang tua/wali. Untuk verifikasi nomor HP orang tua/ 
wali digunakan untuk akses ke myITS Wali. 

1. Verifikasi Email dan Nomor HP 

1. Akses SIAKAD (SI Akademik) dilakukan melalui 
my.its.ac.id. 
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2. Halaman utama SIAKAD. 

 

 

3. Untuk melakukan verifikasi email dan nomor HP, pilih 
menu Data > Biodata > Verifikasi Biodata. 
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4. Masukkan Data Mahasiswa pada Form Update Biodata 
Mahasiswa, kemudian klik tombol “Simpan” untuk 
menyimpan data mahasiswa. 
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5. Klik tab “Orang Tua/ Wali”, masukkan data orang tua/ wali 
pada Form Orang Tua/ Wali, kemudian klik tombol 
“Simpan” untuk menyimpan data orang tua/ wali. 

 

6. Pastikan nomor HP dan tanggal lahir orang tua/ wali sudah 
benar, agar orang tua/ wali dapat mengakses aplikasi 
myITS Wali. 
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myITS Classroom 

myITS Classroom merupakan sistem manajemen pembelajaran 
terhadap kuliah di ITS, yang memanfaatkan media pembelajaran 
berbasis internet yang dapat diakses oleh peserta didik kapan saja 
dan dimana saja. 

Akses ke myITS Classroom dilakukan melalui my.its.ac.id. 

 

Untuk panduan myITS Classroom dapat dilihat pada link: 
http://its.id/myITS_Classroom 

  

http://its.id/myITS_Classroom
http://its.id/myITS_Classroom
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myITS Presensi 

myITS Presensi merupakan sistem informasi yang menangani 
kehadiran mahasiswa dalam suatu perkuliahan. 

Akses ke myITS Presensi dilakukan melalui my.its.ac.id. 

 

Untuk panduan myITS Presensi dapat dilihat pada link: 
http://its.id/myITS_Presensi 

  

http://its.id/myITS_Presensi
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Akses Internet bagi Mahasiswa ITS 

1. Pastikan Anda terhubung dengan WIFI kampus. 

 

2. Browser akan terbuka otomatis ke halaman ini. 
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Apabila browser Anda tidak otomatis mengarahkan ke halaman 
diatas, maka silahkan login ke my.its.ac.id, klik “Akses Internet”. 

 

3. Masukkan username & password myITS. 

 

4. Anda sudah terhubung dengan internet. 
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Email Mahasiswa ITS 

Setiap mahasiswa ITS berhak memiliki akun email ITS. Email 
mahasiswa ITS menggunakan layanan Google Application for 
Edu, yang termasuk Gmail dengan menggunakan domain 
its.ac.id. 

1. Cara Membuat Email Mahasiswa ITS 

1. Login ke myITS Anda. 

2. Pada kategori “Service”, klik menu “Mailbox Mahasiswa”. 

 

Mailbox mahasiswa digunakan untuk akses ke email, serta untuk 
membuat/ sinkronisasi email bagi yang belum punya email 
mahasiswa ITS. 

3. Kemudian akan muncul pesan seperti berikut ini. Sistem 
akan melakukan proses sinkronisasi selama 5-10 detik. 

 

Untuk mahasiswa baru ITS, sistem akan otomatis membuatkan 
alamat email mahasiswa ITS dengan akun NRP yang berdomain 
mhs.its.ac.id, contoh: NRP@mhs.its.ac.id. 
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4. Setelah 10 detik, lakukan reload/ refresh pada web 
browser. Kemudian klik tombol “Accept/Terima”. 

 

5. Berhasil membuat email. 
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2. Cara Membuka Email Mahasiswa ITS 

1. Login ke myITS Anda. 
2. Pada kategori “Service”, klik menu “Mailbox Mahasiswa”. 

 

3. Sistem akan otomatis masuk ke email Anda. 
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3. Google Drive 

Setelah mahasiswa berhasil membuat email mahasiswa dari 
menu Mailbox Mahasiswa, mahasiswa dapat mengakses google 
drive secara langsung melalui myITS tanpa harus masuk ke email 
mahasiswa. Untuk mahasiswa lama, google drive ini dapat 
diakses setelah berhasil melakukan sinkronisasi email mahasiswa 
dari menu Mailbox Mahasiswa. Berikut cara membuka google 
drive melalui myITS: 

1. Login ke myITS Anda. 
2. Pada kategori “Service”, klik menu “Google Drive”. 

 

3. Sistem akan otomatis masuk ke google drive Anda. 
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Office 365 

Office 365 menyediakan akses ke MS Office versi terbaru baik 
Online maupun Offline, OneDrive 1 TB, dan tools kolaborasi yang 
lainnya. 

 

Keuntungan menggunakan Office 365 untuk mahasiswa 

• Mendapatkan 1 Terabyte file storage 

• Akan selalu bisa mengakses Office versi terbaru (Word, 
Excel, PPT) secara online 

• Dapat mendownload Office offline versi terbaru pada 
portal office dan mengaktifkan dengan cara yang mudah 

• Dapat mendownload produk O365 lainnya seperti Skype 
for Business, OneDrive for Business dll pada portal office 

• Memudahkan kolaborasi antar civitas akademika di ITS 

• Menggunakan produk legal Office melalui aktivasi Office 

 

1. Autentikasi Office 365 

Untuk akses Office 365, mahasiswa harus melakukan autentikasi 
terlebih dahulu. Langkahnya adalah sebagai berikut. 

1. Login ke myITS Anda. 

2. Pilih “Portal Office 365”. 
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3. Anda akan diminta username & password myITS. 

4. Tunggu 30 menit. 

 

2. Akses Office 365 

Setelah mahasiswa melakukan aktivasi, mahasiswa dapat 
mengakses Office 365 melalui my.its.ac.id. 

1. Login ke myITS Anda. 

2. Pilih “Portal Office 365”. 
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3. Anda akan diredirect ke halaman Office 365 Anda. 

 

 

3. Install Office 365 

Untuk install Office 365 versi Desktop pada Portal Office 365, 
maka klik button “Install Office” dan ikuti petunjuknya. 
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4. Aktivasi Office 365 

Gunakan username Office 365 Anda untuk melakukan aktivasi 
Office. Klik gambar orang pada pojok kanan atas halaman O365, 
username Office 365 akan terlihat. 

 

Username Office365 : NRPAnda@mahasiswa.integra.its.ac.id 
Password  : Password myITS Anda 
 
Link panduan Office 365 for Students : http://its.id/panduan-O365 

  

file:///C:/Dinar/list%20kerjaan/http
http://its.id/panduan-O365
http://its.id/panduan-O365
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Akses Microsoft Azure 

Microsoft Azure adalah portal yang berisi berbagai software dari 
Microsoft untuk dosen dan mahasiswa ITS, legal dan free! 

1. Cara Akses Microsoft Azure 

1. Login ke myITS Anda. 
2. Pilih “Microsoft Azure”. 

 

3. Anda akan diredirect ke halaman login Microsoft. 
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4. Anda akan diredirect ke halaman login Microsoft Azure. 
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Akses Microsoft Teams 

Microsoft Teams adalah sebuah platform komunikasi dan 
kolaborasi terpadu yang menggabungkan fitur percakapan kerja, 
rapat video, penyimpanan berkas, dan integrasi aplikasi. Aplikasi 
ini terintegrasi dengan Office 365. 

1. Cara Akses Microsoft Teams 

1. Login ke myITS Anda. 
2. Pilih “Microsoft Teams”. 

 

3. Anda akan diredirect ke halaman login Microsoft. 
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4. Anda akan diredirect ke halaman login Microsoft Teams. 
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Aplikasi Mobile 

Aplikasi mobile yang ditujukan untuk mahasiswa ITS adalah 
myITS Mahasiswa, sedangkan untuk orang tua/ wali adalah 
myITS Wali. 

1. myITS Mahasiswa 

Aplikasi mobile “myITS Mahasiswa” ditujukan untuk memberikan 
kemudahan bagi mahasiswa dalam melakukan beberapa proses 
akademik dengan menggunakan mobile phone. 

Bagi mahasiswa, saat ini aplikasi myITS Mahasiswa berisi fitur-
fitur SIAKAD seperti: 

• Mengambil mata kuliah (FRS),  

• Melihat nilai,  

• Melihat jadwal kuliah,  

• Melihat kemajuan studi dan fitur SIAKAD lainnya 

Selain itu, aplikasi ini berisi berita-berita seputar ITS yang 
terintegrasi dengan website ITS. Dalam perkembangannya ke 
depan, aplikasi ini akan berisi fitur lain yang dibutuhkan oleh 
mahasiswa. 

Aplikasi mobile “myITS Mahasiswa” dapat diunduh di PlayStore 
atau AppStore. 
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Berikut tampilan myITS Mahasiswa. 
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2. myITS Wali 

Aplikasi mobile “myITS Wali” ditujukan untuk memberikan 
kemudahan bagi orang tua/ wali dalam memantau kemajuan studi 
dan perkuliahan putra/ putrinya dengan menggunakan mobile 
phone. Aplikasi mobile “myITS Wali” dapat diunduh di PlayStore 
atau AppStore. 

 
Berikut tampilan myITS Wali. 

 

Untuk dapat login ke myITS Wali, no HP orang tua/ wali telah 
terverifikasi di SIAKAD oleh putra/ putrinya. Kemudian orang tua/ 
wali dapat login ke myITS Wali dengan menggunakan username 
Nomor HP orang tua/ wali, dan password tanggal lahir orang tua/ 
wali. 

Untuk panduan myITS Wali dapat dilihat pada link: 
http://its.id/myITSWali  

http://its.id/myITSWali

