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Kata Pengantar
Puji syukur kehadirat Allah SWT Penulis panjatkan, karena berkat rahmat, karunia dan
petunjukNya, Penyusunan Manual Sistem Informasi Akademik (sikad) bagi Mahasiswa
Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda.
Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya bidang teknologi
komputer sangatlah pesat, segala macam informasi sekarang dapat dengan mudah ditemukan di
dunia maya (internet) dari mulai sosial, ekonomi, iptek sampai ke pendidikan.
Sebagai mahasiswa dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menunjang belajar di
Perguruan Tinggi, mahasiswa sekarang dituntut untuk mengetahui dan bisa menguasai informasi
dan teknologi sesuai dengan visi dan misi Untag tentang IPTEK, hendaknya mahasiswa dan
dosen dapat menggunakan media internet sebagai sarana dalam pencapaian proses belajar
mengajar yang efektif. Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dengan media system informasi
akademik dapat mempermudah mahasiswa dan dosen dalam mengakses mulai dari KRS, Nilai,
Jadwal kuliah dan materi pembelajaran dan masih banyak yang lainnya.
Manual system informasi akademik (sikad) bagi Mahasiswa menuntun mahasiswa
dengan mudah untuk memahami prosedur sikad dalam mengakses nilai KHS, KRS online dan
materi khusus dosen pengampu, mulai dari mendaftar, login, merubah profil sampai dengan
merubah password. Manual system informasi akademik (sikad) bagi Mahasiswa, mudahmudahan dapat bermanfaat dan memepermudah bagi mahasiswa Universitas 17 Agustus 1945
Samarinda untuk mengakses berbagai kepentingan akademik tanpa harus menunggu lama.
Samarinda, Juni 2020
Infokom
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PANDUAN MANUAL
SISTEM INFORMASI AKADEMIK MAHASISWA
A. Login

Portal Sistem Informasi Akademik atau disingkat SIAKAD bisa diakses melalui https://mhs.untagsmd.ac.id/. Untuk mahasiswa bisa mengklik Login Mahasiswa.

Untuk masuk ke halaman utama, mahasiswa harus login terlebih dahulu. Form isian untuk login seperti
gambar berikut.
Mahasiswa harus mengisi user ID dan Password, mengisi kode Anti Spam sesuai dengan tampillan Anti
Spam jika ada, kemudian menekan tombol login untuk login ke alaman utama.

Menu utama aktivitas mahasiswa yang dapat diakses oleh mahasiswa adalah menu-menu sebagai
berikut :

B. Data Pribadi Mahasiswa
Menu data Pribadi mahasiswa digunakan untuk melihat data mahasiswa yang telah diinput oleh
operator. Tampilan menu data pribadi mahasiswa adalah sebagai berikut:

Mahasiswa dapat melihat data pribadi lainya yang telah diinput dengan mengklik link seperti biodata
(2),aktivitas kuliah, nilai semester , konversi nilai, kelulusan/cuti/non-aktif/DO, skripsi, beasiswa , dan
Pindahan.

C. Nilai Kuliah
Menu Nilai Kuliah digunakan untuk melihat dan transkrip nilai sementara dan kartu hasil studi
mahasiswa. Menu nilai kuliah terdiri dari sub menu berikut
1. Kartu hasil studi
Sub menu kartu hasil studi digunakan untuk mencetak lembar nilai mahasiswa per semester.
Ketika diklik kartu hasil studi, maka muncul list KRS yang bisa dilihat dan dicetak contoh seperti
gambar diatas.
2. Transkrip sementara
FItur ini digunakan untuk melihat dan mencetak Transkrip sementara mahasiswa.

D. Presensi Mahasiswa
Menu Presensi Kuliah dapat digunakan oleh mahasiswa untuk melihat data kehadiran mahasiswa untuk
setiap mata kuliah di tahun akademik/semester yang ditempuh. Tampilan dan presensi mahasiswa
seperti gambar berikut :

E. Kuesioner
Pada modul kuesioner , ada tiga jenis kuesioner yang bisa diisi oleh mahasiswa, yaitu kuesioner
proses pembelajaran, kulayanan, dan kuesioner kritik dan saran.
1). Proses Pembelajaran
Koesioner proses pembelajaran merupakan fitur untuk menilai dosen mengajar di kelas dari
sudut pandang mahasiswa, klik kuesioner pembelajaran << tampilan awal sebelum mengisi
kuesioner :

Dari gambar diatas mahasiswa mengisi kuesioner dengan jadwal waktu yang telah ditentukan.
2). Layanan

Kuesioner layanan merupakan kuesioner untuk menilai pelayanan Perguruan tinggi dari sudut
pandang mahasiswa . untuk mengisi kesioner layanan adalah seperti gambar berikut :

Warna back ground kuning menandakan bahwa pertanyaan tersebut belum diisi.

F. KRS / KRS Sementara Online
a). KRS sementara
Menu KRS Sementara terdiri dari dua sub menu yaitu edit KRS sementara , dan cetak KRS
sementara, Lihat gambar berikut :

b). Edit KRS Sementara
Klik edit krs sementara maka muncul seperti gambar berikut , klik “DAFTAR KURIKULUM MATA
KULIAH” maka muncul list matakuliah yang bisa diambil, seperti gambar .

Untuk melakukan pengambilan KRS sementara , ceklis mata kuliah yang akan diambil di semester klik
ambil kemudian mahasiswa dibolehkan mencadangkan MK jika MK Prioritas nanti kelasnya tidak
tersedia atau penuh. Untuk mengambil MK cadangan caranya ceklis mata kuliah yang akan diambil
disemester ini, kemudian klik cadangan.

Berikut adalah tampilan KRS Sementara yang telah di pilih tetapi belum disetujui oleh dosen
pembimbing, mahasiswa dapat konfirmasi ke dosen pembimbing masing masing untuk mengubah
persetujuan matakuliah yang diambil, lihat gambar berikut :

Setelah mendapatkan pesetujuan dari dosen pembimbing, mahasiswa bisa mencetak KRS Sementara
dengan KLIK Cetak KRSS.berikut gambar :

G. KRS
Menu KRS terdiri atas dua sub menu yaitu Edit KRS dan Cetak KRS. Seperti pada gambar berikut :

a) Edit KRS
Ketika meng klik edit KRS maka muncul halaman berikut , klik tombol DAFTAR MK YANG
DISETUJUI Maka Muncul List Mata Kuliah Yang Telah Disetujui Saat Krs Sementara, seperti
berikut :

untuk melakukan pengambilan KRS (jadwal kuliah), klik tombol LIHAT KELAS KULIAH pada lisk MK yang
telah disetujui makan muncul pilihan kelas yang bisa diambil, contoh seperti berikut :

Klik radio bottom (0) pada kelas yang dipilih kemudian klik tombol ambil

Untuk melihat daftar MK yang telah di ambil pada saat KRS, maka klik tombol KRS maka muncul hasil
sebagai berikut :

b). Cetak KRS
Fitur ini berfungsi untuk mencetak KRS, baik KRS yang sedang berjalan maupun KRS yang lalu. Tampilan
fitur ini yaitu seperti berikut :

Pada tahun akademik/semester KRS Sementara yang akan di cetak, kemudian klik cetak maka muncul
halaman seperti berikut jika belum bayar :

H. Keuangan
Bagi mahasiswa yang telah mengambil KRS agar segera membayar keuangan mahasiswa dengan
mengklik KEUANGAN << lalu klik ke kuangan mahasiswa << biaya kuliah << ceklis ()seperti gambar
berikut :

Panduan pembayaran :
1. Isi kolom jumlah bayar atau klik simbol centang berwarna hijau
2. Pilih channel pembayaran/Bank lalu klik tombol Proses Pembayaran. Akan Tampil form
konfirmasi, selanjutnya klik proses pembayaran
3. Pada Tab status pembayaran, diberikan Informasi kode bayar/No VA, informasi batas
pembayaran, dan petunjuk pembayaran
4. Apabila Kode bayar/VA expired atau Anda ingin mengganti Channel/Bank atau Anda ingin
mengganti jumlah bayar, Klik Batalkan pembayaran yang ada pada tab Status Pembayaran,
kemudian ulangi langkah 1,2 dan 3.

Setelah proses pembayaran selesai dilakukan maka mahasiswa bisa mencetak KRS online di menu cetak
krs , lihat contoh krs berikut :

I. Password.
Sub ini digunakan untuk mengganti passwodd. Tampilan sub menu ganti password adalah
sebagai berikut :

Untuk mengganti password , lakukan langkah sebagai berikut :
1.
2.
3.
4.

Masukkan password lama
Masukkan password baru
Masukkan konfirmasi password baru ( sama dengan password baru )
Klik GANTI bila penggantian password berhasil tampil konfirmasi : penggantian password
berhasil dilakukan.

J. Logout ke Halaman Utama
Untuk logout dari halaman utama SI Akademik,klik logout yang ada pada bagian kanan atas SI
akademik seperti gambar berikut ini:

Setelah logout , anda akan kembali ke halaman Portal Mahasiswa.

