Panduan untuk Mahasiswa
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PANDUAN PENGGUNAAN APLIKASI SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAKAD)
BAGI MAHASISWA
Aplikasi siakad.iainkerinci.ac.id adalah layanan web terbaru dari Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Kerinci. Saat ini SIAKAD ditujukan bagi mahasiswa, dosen, dan staf kampus.
Dengan layanan ini Mahasiswa dapat mengakses informasi:
1. Perkuliahan
2. Pendaftaran
3. Akun
4. Hasil Studi
A. PANDUAN LOG-IN (MASUK)
Berikut panduan penggunaan aplikasi SIAKAD:
1. Masukkan alamat siakad.iainkerinci.ac.id pada browser internet (ex: Google Chrome,
Mozilla Firefox).
2. Setelah berhasil diakses, akan tampil halaman seperti pada Gambar 1.

Gambar 1. Tampilan depan situs web siakad.iainkerinci.ac.id
3.

Untuk login, silakan masukkan username (Nomor Induk Mahasiswa) dan password yang
telah diberikan oleh admin SIAKAD. Tampilan utama SIAKAD setelah login dapat dilihat
pada Gambar 2.
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Gambar 2. Tampilan dashboard web siakad.iainkerinci.ac.id setelah Login.

B.

PANDUAN MENU PERKULIAHAN
Klik menu Perkuliahan, sehingga muncul submenu yang dimiliki. Menu Perkuliahan
memiliki 3 submenu, yaitu Jadwal Kuliah, Rencana Studi, dan Kelulusan. Berikut langkahlangkah yang dilakukan pada masing-masing submenu.
1. JADWAL KULIAH
Menu jadwal kuliah ini berguna untuk menampilkan jadwal kuliah yang telah dikontrak
oleh mahasiswa. Berikut langkah-langkahnya.
a. Klik menu perkuliahan, lalu klik Jadwal Kuliah sehingga muncul tampilan seperti pada
Gambar 3.

Gambar 3. Tampilan Jadwal Kuliah
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b.
c.

Untuk mencetak Kartu Rencana Studi (KRS), mahasiswa dapat mengklik Cetak Jadwal
yang ada pada lingkaran merah pada Gambar 3.
Kemudian setelah mengklik Cetak Jadwal, tekan tombol Ctrl + P dan lalu pilih print.

2. RENCANA STUDI
Menu rencana studi digunakan untuk mengambil atau menentukan mata kuliah yang
akan dikontrak pada satu semester. Untuk mengambil atau menentukan mata kuliah yang
akan dikontrak, terdapat beberapa langkah yang digunakan mahasiswa. Berikut
langkahnya.
a. Klik submenu Rencana Studi pada menu Perkuliahan, akan muncul tampilan seperti pada
Gambar 4.

Gambar 4. Tampilan submenu Rencana Studi
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b.
c.
d.
e.

Pada bagian ujung kanan mata kuliah yang akan dikontrak, terdapat kotak untuk
mencentang mata kuliah yang dipilih.
Silakan klik pada masing-masing kotak yang dipilih dan kemudian klik simpan pada
bagian bawah.
Setelah memilih mata kuliah yang akan dikontrak pada semester tersebut, mahasiswa
dipersilakan untuk menemui Pembimbing Akademiknya untuk meminta persetujuan
KRS.
Jika mata kuliah yan dikontrak oleh mahasiswa telah disetujui oleh Pembimbing
Akademik, barulah ia dinyatakan sah untuk mengikuti perkuliahan yang dikontrak dan
bisa melakukan pencetakan KRS.

C. PENDAFTARAN
Menu pendaftaran digunakan oleh mahasiswa untuk pendaftaran Munaqasah,
Beasiswa, Kemahasiswaan, Kukerta, dan Komprehensif. Berikut tampilan dari masing-masing
pendaftaran yang ada pada menu Pendaftaran.

Gambar 5. Pendaftaran Beasiswa
1. PENDAFTARAN BEASISWA
Submenu Pendaftaran Beasiswa berguna untuk mahasiswa yang ingin mengajukan diri
menerima beasiswa yang ada di kampus. Terlihat pada Gambar 5, mahasiswa harus mengisi
format yang ada pada sub menu Daftar Pendaftaran Beasiswa kemudian setelah mengisi
format tersebut mahasiswa harus mengklik Daftar seperti yang ada pada lingkaran MERAH.
2. KEMAHASISWAAN
Submenu kemahasiswaan memiliki dua fungsi yaitu untuk pengajuan cuti mahasiswa
dan pendaftaran PPL.
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a.

Pengajuan Cuti Mahasiswa
Untuk melakukan cuti, mahasiswa terlebih dahulu mengisi format yang ada pada
Submenu pengajuan Cuti Mahasiswa.

Gambar 6. Daftar Cuti Mahasiswa
Setelah mengisi format, silakan klik Ajukan Cuti pada lingkaran MERAH.
b.

Pendaftaran PPL
Untuk mendaftarkan diri melaksanakan PPL, mahasiswa terlebih dahulu mengisi format
yang ada pada SIAKAD. Berikut Gambarnya.

Gambar 7. Pendaftaran PPL
Setelah mahasiswa mengisi format tersebut, klik Daftar PPL pada lingkaran MERAH. Saat ini,
menu pendaftaran PPL masih belum difungsikan, karena pengguna SIAKAD saat ini baru
mahasiswa semester 1 yang belum mengontrak mata kuliah Program Pengalaman Lapangan
(PPL).
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3. PENDAFTARAN KUKERTA
Untuk mendaftarkan diri melaksanakan Kukerta, mahasiswa terlebih dahulu mengisi
format yang ada pada SIAKAD. Berikut Gambarnya.

Gambar 8. Pendaftaran Kukerta
Setelah mahasiswa mengisi format tersebut, klik Daftar Kukerta pada lingkaran MERAH.
Saat ini, menu pendaftaran Kukerta masih belum difungsikan, karena pengguna SIAKAD saat
ini baru mahasiswa semester 1 yang belum mengontrak mata kuliah Kukerta.
4. PENDAFTARAN KOMPREHENSIF
Saat ini, menu pendaftaran Komprehensif masih belum difungsikan, karena pengguna
SIAKAD saat ini baru mahasiswa semester 1 yang belum mengontrak mata kuliah Skripsi.
D. AKUN
Pada menu akun, terdapat dua submenu yaitu Biodata dan Ubah Password.
1. BIODATA
Submenu Biodata digunakan untuk mengisi profil mahasiswa. Langkah-langkah yang
dilakukan untuk mengedit profil mahasiswa adalah sebagai berikut.
1. Klik Biodata pada Submenu Akun. Sehingga akan muncul tampilan seperti pada Gambar
9.
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Gambar 9. Edit Profil
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2.
3.
4.

Mahasiswa dapat mengisi semua kolom kosong yang ada pada Form tersebut.
Setelah mengisi seluruh kolom kosong, silakan klik Simpan seperti pada lingkaran MERAH.
Profil yang sudah diisi, dapat diperbaiki atau diperbarui kembali dengan mengikuti
langkah awal.

2. UBAH PASSWORD
Untuk memastikan keamanan akun yang dimiliki, aplikasi ini juga menyediakan akses
untuk mahasiswa dapat mengganti passsword. Berikut langkah-langkah yang perlu ditempuh
untuk mengubah password.
1. Klik Ubah Password pada submenu Akun, seperti pada Gambar 10.
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Gambar 10. Tampilan pada Layar untuk Mengubah Password
2.
3.
4.
5.

Ketik password saat ini pada kolom Password Lama.
Kemudian ketik password baru yang diinginkan pada kolom Password Baru.
Setelah mengetik Password Baru, silakan ketik ulang pada kolom Ulangi Password Baru.
Jika telah selesai mengisi tiga kolom tersebut, silakan disimpan dengan mengklik Ubah
Password.

Note : Password baru yang akan digunakan bebas diisi dengan angka maupun huruf. Namun
sebaiknya menggunakan password yang mudah diingat dan jangan lupa untuk
mencatat password baru tersebut sehingga tidak akan lupa dikemudian hari.
E.

HASIL STUDI
Menu hasil studi digunakan untuk melihat dan mencetak nilai yang diperoleh oleh
mahasiswa sesuai dengan matakuliah yang telah dikontrak pada semester tersebut. Berikut
langkah-langkah mengakses hasil studi mahasiswa.
a. Klik menu hasil studi, lalu akan tampil Hasil Studi Mahasiswa seperti pada Gambar 11.
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Gambar 11. Hasil Studi
b. Setelah itu mahasiswa diminta untuk memilih semester untuk dicetak, selain itu mahasiswa
juga dapat memilih dosen yang akan menandatangani Kartu Hasil Studi (KHS).
c. Setelah mengisi semester dan penanda tangan, akan muncul seperti pada Gambar 12.

Gambar 12. Cetak Hasil Studi
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c.

Untuk mencetak KHS, silakan tekan Ctrl + P dan klik Print.

F.

PANDUAN KELUAR SIAKAD (SIGN OUT)
Jika mahasiswa telah selesai menggunakan SIAKAD, sebaiknya lakukan sign out untuk
menghindari penyalahgunaan akun oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Langkahlangkah cukup mengklik Logout pada daftar Menu yang ada di SIAKAD.
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