MAHASISWA
1. Untuk dapat masuk ke dalam portal akademik kampus komputer yang digunakan
harus terkoneksi dengan internet
2. Buka aplikasi browser rekomendasi ( mozilla firefox, internet explorer 10 ) di komputer
kemudian ketikan alamat SIAKAD contoh http://siakad.stikesmuhbojonegoro.ac.id/ pada
browser untuk masuk ke halaman portal

3. Setelah masuk ke halaman portal, masukkan user dan password seperti gambar di bawah
(bagi yang baru pertama kali login, masukan nomor npm sebagai user dan password ). Sangat
disarankan untuk tidak mengganti password dikarenakan sering lupa.
Contoh :
NIM : 19.3169.01.0050
Tanggal Lahir : 07 Januari 1996.
Untuk
Username : 19.3169.01.0050
Password : 19.3169.01.005007
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5. Untuk permulaan, terlebih dahulu masuk ke menu yang ada di bagian kanan- atas layar,
yaitu menu profil.

7. Pada menu profil, silakan untuk mengisi data diri secara lengkap ( biodata, alamat, kontak
) profil tidak bisa disimpan jika masih ada data yang kosong
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8. Setelah selesai mengganti password dan mengedit profil, berikutnya silakan melihat menu
yang ada di bagian bawah foto. Untuk saat ini menu yang akan dijelaskan adalah menu
akademik dan beberapa submenu seperti gambar yang ada di bawah

9. Submenu AMBIL KRS berfungsi untuk memilih matakuliah yang akan diambil pada
semester ini. Pada halaman AMBIL KRS, beri tanda pada matakuliah yang ingin diambil dan
pilih kelas untuk setiap matakuliah yang diambil (pilih matakuliah dan kelas sesuai dengan
yang dikonsultasikan dengan dosen pembimbing). Centang mata kuliah yang di ambil sesuai
pada semester anda. Lalu pilih kelas yang tersedia, seelah itu pilih “AMBIL KRS”.
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10. untuk cetak KRS pilih menu “AKADEMIKA -> KRS -> CETAK KRS. Lalu klik tombol print
yg ada di atas bagian kiri kolom. Silahkan mintakan ttd yang bersangkutan.

11. Untuk melihat nilai matakuliah yang telah diambil di semester yang telah lewat,
masuk ke dalam submenu KARTU HASIL STUDI. Pilih periode semester yang
ingin ditampilkan nilai matakuliah, dan pilih gambar print untuk mencetak KHS
seperti gambar di bawah
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12. Untuk melihat dan memprint transkrip sementara, dapat masuk ke submenu
TRANSKIP NILAI

13. untuk mahasiswa yang lupa password. Bisa menggunkan fitur “LUPA PASSWORD”.
• masukan username anda (username adalah NIM/NPM). Setelah itu kode verifikasi
akan dikirim ke email anda

•

silahkan buka email anda pada tab baru di browser anda, cek folder KOTAK MASUK /
SPAM pada email anda, ada kode verifikasi yang akan dikirim by sistem.

•

Buka kembali menu lupa password. Masukan kode verifikasi tersebut

•

Lalu buka kembali email anda, cek folder KOTAK MASUK / SPAM pada email anda,
ada kode verifikasi yang akan dikirim by sistem dan itulah password anda yang baru
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14. Materi Mata Kuliah
Akademika->Mata Kuliah-> Materi Mata Kuliah
Apabila Dosen Sudah Mengupload Materi maka akan muncul tanda download, untuk unduh
materi

15. Tugas Mata Kuliah
Akademika->Mata Kuliah-> Tugas Mata Kuliah
Apabila Dosen Sudah Memberi Tugas maka akan muncul peringatan, untuk mengisi Tugas.
Pilih tanda download untuk mendownload tugas, dan Upload untuk mengupload tugas.

Tugas Mata Kuliah

16. UTS UAS Mata Kuliah
Akademika-> Mata Kuliah-> UTS UAS Mata Kuliah
Apabila Dosen Sudah Memberi soal UTS/UAS maka akan muncul peringatan, untuk mengisi.
Pilih tanda download untuk mendownload tugas, dan Upload untuk mengupload tugas.
Apabila Tombol Upload sudah
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