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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena Buku Panduan
Penggunaan Aplikasi Sistem Informasi Akademik(SIAKAD) Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang
bagi mahasiswa ini dapat tersusun dan dipergunakan.
Buku petunjuk ini disusun untuk memberikan panduan dan petunjuk dalam penggunaan
aplikasi SIAKAD bagi mahasiswa di lingkungan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang dalam
memanfaatkan Sistem Informasi sebagai salah satu metode pembelajaran yang lebih efektif. Dengan
disusunnya buku ini, diharapkan mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang mendapatkan
kemudahan dalam mengakses dan menggunakan fitur-fitur yang ada dalam SIAKAD sehingga proses
pembelajaran menjadi lebih optimal.

Penyusunan buku ini telah melalui berbagai tahapan yang ditujukan untuk menghimpun
data dan mengkonfirmasi kebutuhan sistem sesuai dengan kondisi proses belajar-mengajar di
Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang.
Ucapan terima kasih dan penghargaan kami sampaikan kepada semua pihak yang telah
berkontribusi dalam penyusunan buku ini. Kritik dan saran yang bersifat membangun kami
harapkan untuk penyempurnaan buku ini di masa yang akan datang.

Pangkalanbaru,
Direktur,

Juli 2017

drg. Harindra, MKM
NIP. 195910121987031003
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A. SIAKAD User Guide : Proses KRS Mahasiswa
Sebelum melakukan proses pengisian Kartu Rencana Studi(KRS) Online, mahasiswa wajib
melakukan pembayaran Biaya Pendidikan/SPP pada semester yang berjalan. Tagihan SPP
dapat dilihat pada laman website SIAKAD mahasiswa setelah mahasiswa login. Berikut ini adalah
langkah-langkah proses pengisian KRS online :

1. Login ke dalam SIAKAD
Ketikkan alamat URL http://feeder.poltekkespangkalpinang.ac.id:8060 untuk melakukan
login, kemudian silahkan masukkan username dan password mahasiswa. Berikut ini
tampilan laman website SIAKAD.

Gambar 1. Halaman login SIAKAD

2. Setelah mahasiswa login maka akan masuk ke laman utama SIAKAD yang berisi biodata
mahasiswa. Mahasiswa dapat melihat tagihan pembayaran uang kuliah pada menu
Tagihan dan Pembayaran Mahasiswa. Berikut tampilan laman tersebut.
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Gambar 2. Halaman Biodata Mahasiswa

Gambar 3. Halaman Tagihan Pembayaran Kuliah Mahasiswa

Gambar 3 adalah tagihan biaya kuliah yang belum dibayar oleh mahasiswa. Agar bisa
melakukan pengisian KRS, mahasiswa harus melakukan pembayaran sebesar jumlah
tagihan melalui setor tunai ke Bank BNI atau bank lainnya. Mahasiswa tidak boleh
melakukan pembayaran dengan cara transfer melalui ATM dikarenakan nama
pengirim/nama rekening yang digunakan belum tentu sesuai dengan virtual acoount yang
dibuat oleh bagian keuangan Poltekkes Kemenkes Pangkalpinang.
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3. Mahasiswa melakukan pembayaran kemudian pembayaran akan dikonfirmasi oleh
bagian keuangan selambat-lambatnya 24 jam setelah pembayaran dilakukan.
4. Selanjutnya mahasiswa login kembali di SIAKAD, dan melihat status pembayaran pada
menu Tagihan dan Pembayaran Mahasiswa. Apabila sudah dikonfirmasi maka status
pembayaran akan berubah menjadi lunas, berikut ini adalah tampilan status
pembayaranmahasiswa.

Status Pembayaran : Lunas
Menu Tagihan dan Pembayaran

Gambar 4. Halaman Status Tagihan Pembayaran Kuliah Mahasiswa
5. Apabila status pembayaran telah lunas, maka mahasiswa dapat mengisi KRS online
dengan memilih menu Perkuliahan  Kartu Rencana Studi Online  Tambah. Agar
lebih jelas silahkan melihat gambar di bawah ini.

Gambar 5. Halaman Kartu Rencana Studi Online
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6. Selanjutnya mahasiswa memilih mata kuliah pada semester yang berjalan sesuai dengan
kurikulum. Daftar mata kuliah setiap semester dapat dilihat pada buku panduan akademik
yang sudah dibagikan kepada mahasiswa. Setelah memilih semua mata kuliah pada
semester selanjutnya klik tombol Simpan. Pastikan bahwa mata kuliah yang mahasiswa
pilih sudah sesuai dengan semester yang berjalan. Berikut ini tampilan halaman pengisian
KRS online.

Pilih mata kuliah

Gambar 6. Memilih mata kuliah pada KRS
7. Apabila sudah disimpan maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini.

Gambar 7. Pengisian KRS Online berhasil
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8. Maksimal SKS yang dapat diambil adalah 24 SKS, apabila pada semester tersebut jumlah
SKS belum mencapai 24 SKS maka mahasiswa dapat memilih mata kuliah pada semester
sebelumnya pada tahun akademik yang sama(ganjil/genap) untuk mengulang apabila
nilai mata kuliah belum memenuhi persyaratan.
9. Dosen Pembimbing Akademik(PA) akan melakukan validasi KRS yang mahasiswa ambil,
apabila ada mata kuliah yang tidak sesuai Dosen PA dapat menghapus mata kuliah
tersebut.
10. Mahasiswa dapat mencetak KRS pada menu Rekap LaporanKartu Rencana
StudiPilih PeriodeTampilkan Laporan. Berikut ini tampilan laman Cetak KRS.

Gambar 8. Cetak KRS
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B. SIAKAD User Guide : Ubah Profil Mahasiswa
Mahasiswa dapat merubah profil/data dirinya dengan mengikuti langkah-langkah berikut ini:
1. Pilih menu MahasiswaBiodataUbah, selanjutnya isikan data yang ingin dirubah.
Terdapat beberapa data yang mahasiswa tidak dapat merubahnya yaitu, data Nama, NIM,
TTL, Nama Ibu Kandung, Agama, Jenis Kelamin. Apabila terdapat kesalahan pada datadata tersebut silahkan menghubungi admin SIAKAD dn PDDikti.

Gambar 9. Ubah Profil
2. Setelah data dirubah silahkan klik tombol Simpan.

Gambar 10. Simpan perubahan profil
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3. Untuk merubah foto profil silahkan pilih menu Nama Mahasiswa pada pojok kanan atas
kemudian Ubah Foto ProfilUbahPilih GambarSimpan. Maksimal ukuran gambar
adalah 100Kb, gunakan pas foto resmi bukan foto selfie.
a. Pilih “Tagihan per Semester”.
b. Perhatikan field “Angkatan”. Jika Anda mengatur tarif untuk angkatan 2017/2018
Ganjil, maka tarif tersebut HANYA BERLAKU untuk angkatan 2017.

Gambar 11. Ubah foto profil

Gambar 12. Pilih Gambar
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C. SIAKAD User Guide : Cetak Laporan Mahasiswa
Mahasiswa dapat mencetak KRS dan KHS dengan memilih menu Rekap Laporan
KRS/KHSPilih PeriodeTampilkan Laporan, berkut tampilan halaman cetak laporan.
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