PANDUAN LOGIN SPADA BAGI MAHASISWA
Agar dapat memanfaatkan aplikasi system pembelajaran daring, maka mahasiswa harus
melakukan login (masuk) terlebih dahulu sebagai user (authenticated user). Semua
mahasiswa yang tedaftar secara aktif pada system informasi akademik akan didaftarkan
secara otomatis sebagai user pada spada.stiedewantara.ac.id. Oleh karena itu bagi
mahasiswa aktif tidak perlu lagi melakukan pendaftaran (create account) atau pembuatan
akun baru pada system.
Username dan password secara default untuk login bagi mahasiswa yang terdaftar di
system ini adalah:
Username
: NIM (Nomor Induk Mahasiswa)
Password
: Mhs_NIM

Setelah berhasil login, dapat dilakukan perubahan password (sesuai dengan
ketentuan sistem - minimal 8 karakter perpaduan angka dan huruf, min 1 huruf besar,
min 1 karakter non angka dan non huruf) dan edit profil dengan benar (nama dan
alamat email). Informasi selengkapnya dapat dilihat atau diunduh DISINI !
Agar dapat login melalui moodle mobile (android), maka mahasiswa harus terlebih
dahulu login melalui situs/laman spada.stiedewantara.ac.id. dan aplikasi moodle
diuninstal terlebih dahulu bagi yang sudah pernah menggunakan moodle mobile
sebelumnya, kemudian diinstal ulang agar dapat digunakan kembali dengan akun
baru.
Bagi pengguna baru (Angkatan 2020), agar dapat menjalankan system ini pada android
(HP), maka dapat melakukan instalasi aplikasi moodle mobile melalui playstore.
Kemudian setelah berhasil memasang aplikasi di HP, maka mahasiswa dapat login ke
spada melalui aplikasi moodle dengan terlebih dahulu masuk ke alamat situs
spada.stiedewantara.ac.id dan login menggunakan username dan password yang telah
dimiliki. Informasi selengkapnya dapat dilihat DISINI (Login Via Smartphone) !
Catatan Penting !
• Setiap semester akan dilakukan reset ulang user, sehingga selalu ada perubahan dan
pembaruan akun mahasiswa pengguna system ini. Semua informasi terkait
perubahan user dan panduan login serta panduan penggunaan system akan
disampaikan melalui laman ini.
• Bagi mahasiswa yang gagal login, dapat menghubungi kami (contact us) untuk kami
bantu dan tidak serta merta membuat akun baru karena dikhawatirkan terjadi akun
ganda yang mengakibatkan mahasiswa tidak dapat masuk pada mata kuliah yang
diikuti.
• Username dan password secara default yang sudah diubah oleh mahasiswa, maka
harus disimpan baik-baik agar tidak gagal login karena invalid password.

