PANDUAN SIAKAD DENGAN HAK AKSES
SEBAGAI MAHASISWA
Langkah pertama untuk mengakses Sistem Informasi Akademik (SIAKAD), kita harus
mengetahui domain/url-nya terlebih dahulu. Untuk mengakses SIAKAD, kita dapat mengaksesnya
dengan mengetikkan url berikut : http://siakad.ummat.ac.id
Pada saat pertamakali mengakses alamat diatas, mahasiswa akan diarahkan kehalaman login
SIAKAD. Disini mahasiswa diminta untuk memasukkan NIM dan password mereka (Jika lupa bisa
ditanyakan ke pihak akademik).

NIM dan Password dimasukkan kedalam form yang telah disediakan, jika terjadi ketidak
sesuaian antara NIM dan Password yang dimasukkan dengan data yang ada di database, maka
akan muncul konfirmasi ‘Acces Denied’ seperti dibawah ini,
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Untuk Mahasiswa baru, atau Mahasiswa yang masih menggunakan NIM
M sebagai password
maka akan diarahkan ke halam
man penggantian password

Masukkan password saaat ini, kemudian masukkan password baru yaang akan digunakan,
kemudian konfirmasi passwo
ord baru yang akan digunakan. Password baru yyang akan digunakan
bebas diisi apapun, namun seebaiknya menggunakan password yang gampan
ng untuk diingat. Dan
jangan lupa untuk mencatat password
p
baru tersebut sehingga tidak akan lupaa dikemudian hari.
Apabila mahasiswa mellupakan password untuk login ke siakad. Terrdapat menu untuk
melakukan reset password
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Kemudian akan dibawa ke halaman reset password dengan tampilan sebagai berikut

Untuk mereset password, mahasiswa harus memasukkan nim, tanggal lahir dan konfirmasi
tanggal lahir. Perlu diperhatikan bahwa format penulisan tanggal lahir harus mengikuti format:
Tahun-Bulan-Tanggal.
Contoh: 1999-12-31
Setelah melakukan reset password, maka password mahasiswa akan dikembalikan sebagai
NIM masing-masing.
Jika NIM dan password benar dan proses login telah suskes dilakukan, maka anda akan
dibawa masuk ke halaman Sistem Informasi Akademik (SIAKAD). Pada halaman ini, menu-menu
yang dapat dipakai diantaranya Pengisian KRS, File KRS, KHS, Transkrip, Profil, About, dan Help.

Mahasiswa belum dapat melakukan pengisian KRS, tanpa mendapatkan ijin KRS oleh bagian
akademik dan keuangan. Dan jika mahasiswa sudah di beri akses pengisian KRS (melalui bagian
akademik dan keuangan), maka pada barisan tab diatas, akan bertambah satu menu yaitu menu
Pengisian KRS.
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Pada menu KRS, mahasiswa dapat menambahkan matakuliah melalui form yang telah
disediakan oleh sistem ini.
Pilih menu

uuuntuk download matakuliah tawar

1

2

4
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Keterangan :
1. Ketikkan kode matakuliah pada teks boks ini, maka
2. Nama matakuliah akan muncul pada teks boks ini. Pastikan kode matakuliah yang
diketikkan sesuai dengan nama matakuliah yang muncul
3. Pada pilihan ini, mahasiswa dapat menentukan bahwa matakuliah yang diambil
merupakan matakuliah yang baru diambil atau matakuliah yang pernah diambil
sebelumnya (mengulang).
4. Tekan tombol Tambah untuk memasukkan inputan kedalam list daftar matakuliah yang
akan diambil.
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Sebelum mahasiswa melakukan pencetakan KRS, terlebih dahulu mahasiswa harus memilih
Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah ditentukan sebelumnya. Jika tidak dipilih DPA-nya,
maka akan muncul peringatan dengan tanda merah seperti gambar berikut ini.
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Mahasiswa dapat mengeprint langsung dengan mengklik tombol cetak yang ada di bagian
kanan atas halaman utama.
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Untuk menghilangkan label-label yang berada disudut halaman dapat diatur seperti gambar
dibawah ini.
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Untuk selanjutnya pada tahun ajaran dan semester yang sama, mahasiswa hanya dapat
melihat KRS dan tidak dapat melakukan perubahan. Untuk melakukan perubahan, mahasiswa
dapat menghubungi pihan akademik. Berikut ini adalah tampilan halaman KRS setelah dilakukan
input data.

Mahasiswa hanya bisa mencetak KRS, yang sebelumnya dapat mempreview melalui tombol
Print Preview KRS diatas. Semoga panduan ini dapat memahamkan penggunaan sistem ini,
karena sistemnya sangat mudah difahami.
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