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IAKN AMBON TAHUN 2018 

 

1. Halaman Login Mahasiswa 
 
Pada saat mahasiswa akan melakukan kegiatan yang terkait data SIAKAD, 

maka mahasiswa dapat menggunakan login terlebih dahulu seperti tampilan 

berikut : 

 

Gambar 1. Halaman Login Mahasiswa 

 
Standar default awal untuk login mahasiswa, ditentukan oleh administrator 

SIAKAD, yaitu menggunakan NPM mahasiswa. Jika login yang berisi username 

dan password salah di input, maka akan tampil pemberitahuan seperti 

tampilan di bawah ini : 

 

Gambar 2. Halaman Login Mahasiswa -> Login Gagal 
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Gambar 3. Halaman Login Mahasiswa -> Login Berhasil 

 

Gambar 4. Halaman Utama Mahasiswa 

 
Pada akun siakad mahasiswa terdapat 4 Menu Utama (Besar) yang 

terdapat pada sebelah atas halaman Siakad yaitu : 

a. Menu DATA UMUM 

b. Menu AKADEMIK 

c. Menu FORMULIR 

d. Menu LAYANAN 

Ke-empat menu ini akan memiliki sub menu yang berbeda-beda yang 

terletak pada sebelah kiri halaman Siakad sesuai dengan substansi dari menu 

utama.   

Secara default Menu DATA UMUM akan muncul setelah mahasiswa 

melakukan login ke dalam aplikasi Siakad. Untuk memunculkan Submenu 

dari menu utama, mahasiswa dapat melakukannya dengan memilih (meng-

klik) Menu Utama pada sebelah atas halaman siakad. 
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2. Mahasiswa -> Menu Data Umum 

 

Gambar 5. Mahasiswa -> Menu Data Umum 

 
 Menu Lengkapi Biodata 

 

Gambar 5.1 Menu Biodata Mahasiswa->Lengkapi Biodata 

 

Halaman ini akan mengarahkan anda ke form ubah biodata. Informasi biodata 

yang anda masukan harus benar-benar valid karena data tersebut akan 

digunakan hingga wisuda. Oleh karena itu, data yang dilengkapi harus sesuai 

dengan  KTP, Kartu Keluarga dan Ijasah Terakhir. 
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 Menu Upload Pas Photo 

 

Gambar 5.2 Menu Biodata Mahasiswa -> Upload Pas Photo 

Halaman ini untuk melakukan upload pas foto. Pas Foto yang diupload harus 

berukuran kurang dari 100KB dengan format JPG. 

 
 Menu Lihat Biodata 

 

Gambar 5.3 Menu Biodata Mahasiswa -> Lihat Biodata 

Halaman ini adalah untuk melihat biodata lengkap mahasiswa. 
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 Menu Print Heregistrasi 

 

Gambar 5.4 Menu Biodata Mahasiswa -> Print Herregistrasi  

Halaman ini untuk mencetak rekam akademik berupa data Herregistrasi 

mahasiswa. 

 

 Menu Lihat Daftar Matakuliah 

 

Gambar 6. Menu Daftar Matakuliah -> Lihat Daftar Mata Kuliah 

Halaman ini untuk melihat semua matakuliah yang ada pada prodi mahasiswa 

tersebut. 
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 Menu History Pembayaran 

 

Gambar 7. Menu History Pembayaran -> History Pembayaran 

Pada halaman ini, mahasiswa dapat melihat rincian pembayaran yang sudah 

dilakukan sampai dengan semester terakhir yang ditempuh. 

 

 Menu Ubah Password 

 
Gambar 7. Menu Ubah Password 

Pada halaman ini mahasiswa dapat mengganti password nya masing-masing. 

Penggantian password dilakukan dengan mengisikan password lama dan 

password baru (2x termasuk validasi). Tekan tombol Ubah Password untuk 

mengganti password yang anda. 

 
 Menu Logout 

 

Gambar 8. Menu Logout 

Untuk logout dari aplikasi siakad dapat dilakukan dengan memilih menu ini. 

Jika berhasil maka akan muncul pesan bahwa anda telah berhasil logout. 
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Setiap akun yang telah melakukan login, diharapkan jika telah selesai 

menggunakan dan berinteraksi dengan proses bisnis di dalamnya, wajib 

menekan tombol logout yang ada di menu atau pada bagian atas aplikasi 

SIAKAD. Hal ini diharapkan dapat mencegah kesalahan atau kerusakan pada 

system jika ada pihak yang tidak bertanggung jawab menggunakan layanan 

dalam aplikasi 

 
3. Mahasiswa -> Menu Akademik 

 

Gambar 9. Mahasiswa -> Menu Akademik 

Dengan memilih menu AKADEMIK maka akan muncul 3 Menu baru di bagian 

sebelah kiri aplikasi siakad seperti yang terlihat pada gambar 9. 

 
a. Menu Akademik -> KRS dan KHS Online 

 

Gambar 10. Menu Akademik -> Menu KRS dan KHS Online 

Pada Menu KRS dan KHS Online terdapat 4 Submenu seperti yang terlihat 

pada gambar 10. 

 
 Menu Input KRS Baru 

Menu Input KRS Baru digunakan untuk pengambilan mata kuliah pada 

tahun akademik berjalan. Jika mahasiswa belum melakukan validasi 

pembayaran spp pada bagian keuangan atau mahasiswa mengakses 

menu ini diluar waktu penginputan/pengambilan KRS, maka menu ini 

akan memunculkan error yang berisi pesan bahwa menu tersebut tidak 

dapat diakses seperti yang terlihat pada gambar 11 dan 12. 

 

Gambar 11. Pesan Error Pengisian KRS diluar waktu yang ditentukan 
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Gambar 12. Pesan Error Belum Validasi keuangan atau sudah pernah input krs 
 

Jika mahasiswa sudah melakukan validasi pembayaran pada bagian 

keuangan dan mengkases menu ini dalam waktu pengambilan KRS maka 

akan muncul halaman yang dapat dilihat pada gambar 13. 

 

Gambar 13. Halaman Pengambilan KRS 

Untuk mengambil matakuliah, mahasiswa dapat memilih nya pada list 

matakuliah dengan meng-klik tombol . Seluruh mata kuliah yang ditawarkan 

pada tahun akademik berjalan akan muncul pada list tersebut seperti yang 

terlihat pada gambar 14.  

 

Gambar 14. List Matakuliah yang ditawarkan 

Klik pada matakuliah yang akan diambil  kemudian 

tekan tombol  untuk mengambil matakuliah tersebut. Semua 

matakuliah yang diambil akan muncul pada tabel di bawah dengan 

informasi sks dan semester dari masing-masing mata kuliah.  
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Gambar 14.1.  Tabel berisi matakuliah yang diambil/dipilih 

 

Pada bagian Keterangan terdapat pilihan status matakuliah yang diambil 

berisi Program atau Perbaikan . Jika matakuliah yang diambil 

mahasiswa merupakan perbaikan maka mahasiswa WAJIB memilih 

PERBAIKAN. Jika terjadi kesalahan dalam pengambilan/pemilihan 

matakuliah mahasiswa dapat menghapus matakuliah yang salah dengan 

menekan link HAPUS ( ). Setelah yakin dengan matakuliah yang 

diambil maka mahasiswa dapat memilih tombol  untuk 

menyimpan matakuliah yang telah diambil. Mahasiswa akan masuk ke 

halaman yang berisi matakuliah yang telah diambil dan wajib memilih 

kelas pada setiap matakuliah seperti pada gambar dibawah ini : 

 

Gambar 14.2.  Halaman Pemilihan Kelas 
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Tekan tombol FINISH yang terletak di sebelah bawah catatan setelah 

mahasiswa memilih kelas untuk setiap matakuliah yang diambil maka 

proses pengambilan KRS telah benar-benar selesai dilakukan. Mahasiswa 

diharapkan untuk memeriksa KRS dan KELAS yang diambil sesuai 

dengan JADWAL PERKULIAHAN yang telah dikeluarkan oleh bagian 

akademik. Kesalahan dalam pemilihan KRS dan KELAS berakibat pada 

terdafar pada dosen yang berbeda ataupun tidak terdaftar pada dosen 

manapun (kelas yang dipilih tidak ada dalam jadwal). 

 

 Menu Perbaikan KRS 

Menu perbaikan KRS digunakan untuk melakukan perbaikan terhadap 

pengambilan matakuliah pada KRS (penambahan/pengurangan 

matakuliah), perubahan pada status matakuliah yang diambil 

(Program/Perbaikan) ataupun perubahan pada kelas pada masing-

masing matakuliah.  

Menu perbaikan ini akan menampilkan pesan error jika mahasiswa yang 

bersangkutan belum melakukan Validasi Perbaikan KRS di bagian 

keuangan atau dibagian akademik. Pesan yang ditampilkan dapat dilihat 

pada gambar 12 dan gambar 13. 

Jika mahasiswa sudah melakukan validasi untuk perbaikan KRS maka 

akan muncul halaman perbaikan KRS. Pada halaman tersebut akan 

muncul matakuliah yang sudah diambil pada krs sebelumnya. 

Pengurangan matakuliah dapat dilakukan dengan meng-klik link HAPUS 

pada kolom terakhir dari daftar matakuliah yang akan dihapus. 

Penggantian status KRS juga dapat langsung dilakukan dihalaman 

tersebut dengan mengganti status mk-nya menjadi perbaikan atau 

program. Dalam halaman ini status matakuliah wajib dipilih ulang jika 

ada matakuliah yang merupakan matakuliah mengulang. Setelah yakin 

dengan perubahan matakuliah maupun status krs maka mahasiswa dapat 

melanjutkan dengan menekan tombol Simpan dan Edit Kelas.  

Di halaman berikut mahasiswa dapat mengganti kelas jika terjadi 

kesalahan pemilihan kelas pada krs sebelumnya. Setelah yakin dengan 

kelas dari setiap matakuliah maka Tekan tombol FINISH untuk 

menyimpan perubahan yang telah dilakukan. 
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 Menu Lihat KRS 

Menu ini digunakan untuk melihat KRS yang telah diambil. KRS akan 

ditampilkan berdasarkan semester yang dipilih. 

 

Gambar 15. List Semester untuk menampilkan KRS mahasiswa 

Setelah memilih semester yang akan ditampilkan KRS nya maka informasi 

mengenai KRS semester terpilih akan muncul seperti yang dapat dilihat pada 

gambar 16. 

 

Gambar 16. Tampilan KRS Mahasiswa 

Untuk mencetak khs yang ditampilkan dapat dilakukan dengan menekan tombol 

 pada sebelah kanan informasi mahasiswa.  

 

Gambar 17. Tampilan Pencetakan KRS Mahasiswa 
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 Menu Lihat KHS 

Menu ini digunakan untuk melihat hasil studi atau nilai-nilai matakuliah 

berdasarkan semester yang dipilih. Pemilihan semester untuk 

menampilkan kartu hasil studi mahasiswa sama seperti pada waktu 

menampilkan KRS yang dapat dilihat pada gambar 15. 

 

Gambar 18. Tampilan KHS Mahasiswa 

Untuk mencetak KHS dapat dilakukan dengan menekan tombol  

pada sebelah kanan informasi mahasiswa. 

 

Gambar 19. Tampilan Pencetakan KHS Mahasiswa 

 

b. Menu Akademik -> Transkrip Nilai 

 Menu Transkrip Nilai Sementara 

Menu ini digunakan untuk mencetak transkrip nilai sementara 

mahasiswa. Klik menu transkrip nilai sementara dan hasilnya dapat 

dilihat pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 20. Tampilan Transkrip Nilai Sementara 

Untuk mencetak transkrip nilai sementara dapat dilakuakan dengan 

menekan tombol  pada sebelah pojok kiri atas pada kolom 

catatan. 

 

Gambar 21. Tampilan Pencetakan Transkrip Nilai Sementara 

 

c. Menu Akademik -> Jadwal Kuliah 

Menu ini untuk melihat jadwal kuliah berdasarkan krs yang telah diambil. 

Jadwal kuliah yang diambil ditampilkan berdasarkan semester yang 

dipilih. Pemilihan semester sama seperti pada gambar 15. 

Jadwal akan menampilkan mata kuliah dengan sks, semester, kelas, dosen 

pengampu dan jadwal kuliah dari masing-masing matakuliah. 
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Gambar 22. Tampilan Jadwal Kuliah Mahasiswa 

 
4. Mahasiswa -> Menu Formulir 

 

Gambar 23. Tampilan daftar menu Dari Menu Utama Formulir 

Gambar diatas menunjukan keseluruhan menu yang ada pada bagian sebelah 
kiri aplikasi siakad untuk menu utama Formulir. Dari keseluruhan menu 
tersebut hanya akan dibahas 2 menu teratas yaitu pendaftaran OPAK dan 
Permohonan Surat-surat. Menu-menu yang lain sedang dalam tahap 
pengembangan. 
 
a. FORMULIR -> Menu Pendaftaran OPAK  

 Menu Proses Pendaftaran 

Jika pendaftaran dilakukan tidak dalam jadwal yang telah ditentukan 

maka akan muncul pesan error seperti pada gambar 24. 

 
Gambar 24. Tampilan error pendaftaran Opak 

Jika pendaftaran dapat diakses maka halaman pendaftaran dapat dilihat 

pada gambar dibawah ini : 
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Gambar 25. Tampilan Formulir Pendaftaran Opak 

Semua data yang ditampilkan pada formulir pendaftaran OPAK berasal 

dari data diri mahasiswa. Jadi jika masih banyak kekosongan data pada 

formulir mahasiswa diharuskan untuk melengkapi data mahasiswa pada 

Menu Lengkapi Biodata. Pada halaman ini mahasiswa hanya akan 

memilih ukuran jas almamater. Setelah itu tekan tombol  untuk 

melakukan pendaftaran.  

Perhatikan Catatan dalam kotak merah yang berisi informasi penting 

terkait pendaftaran. 

 

Gambar 26. Catatan Pendaftaran OPAK 

b. FORMULIR -> Menu Pendaftaran Surat-surat  

 Menu Keterangan Kuliah (Umum) 

Menu akan menampilkan formulir permohonan surat keterangan kuliah 

aktif. Seluruh data pribadi yang tidak lengkap dapat dilengkapi dan di 

update pada menu Ubah Biodata. 

Mahasiswa pada halaman ini hanya akan mengisi alasan untuk 

permohonan surat keterangan kuliah ini (misalnya : untuk pengajuan 

beasiswa, dll) seperti yang dapat dilihat pada gambar 27 dibawah ini : 
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Gambar 27. Formulir Permohonan Surat Keterangan Kuliah (Umum) 
 

Tekan tombol  untuk mengajukan permintaan surat 

keterangan kuliah. Mahasiswa diharapkan untuk memperhatikan catatan 

yang diberikan di bagian atas formulir agar tidak terjadi kesalahan.  

 
Gambar 28. Pesan Pencetakan setelah Proses Pengajuan Surat keterangan 

 

Setelah melakukan pendaftaran mahasiswa dapat mencetak surat dan 

kelengkapan yang ada didalamnya dengan menekan tombol . 

Mahasiswa dapat mencetak pengajuan Surat Permhonan dan membawa 

cetakanya tersebut beserta kelengkapan didalanya ke bagian akademik 

untuk mendapatkan Surat Keterangan yang sudah diberikan nomor dan 

tanda tangan resmi. Tampilan hasil cetakannya dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 
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Gambar 28. Pesan Pencetakan setelah Proses Pengajuan Surat keterangan 

 
 Menu Keterangan Kuliah (Tunjangan Gaji Orang Tua) 

Menu ini digunakan untuk pengajuan surat keterangan kuliah untuk 

tunjangan gaji orang tua. Mahasiswa perlu mengisikan informasi 

mengenai orang tua sesuai dengan SK yang dilampirkan. Jika nama ayah 

dan ibu belum ada maka mahasiwa wajib untuk melengkapi pada menu 

Ubah biodata terlebih dahulu. Formulir pendaftaran dapat dilihat pada 

gambar dibawah ini : 

 
Gambar 29. Formulir Pendaftaran Surat Keterangan Kuliah Untuk Tunjangan 

 

Setelah semua data terisi maka formulir dapat diajukan dengan menekan 

tombol . Jika berhasil maka akan muncul pesan seperti 

pada gambar 28 diatas. 
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Mahasiswa dapat mencetak pengajuan Surat Permhonan dan membawa 

cetakanya tersebut beserta kelengkapan didalanya ke bagian akademik 

untuk mendapatkan Surat Keterangan yang sudah diberikan nomor dan 

tanda tangan resmi. 

 


