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1. Pendahuluan  
Sistem Informasi Akademik SIAKAD adalah platform sistem informasi akademik yang digunakan di 
Sekolah Tinggi Agama Islam At-taqwa Bondowoso Jawa Timur, dengan adanya SIAKAD akan memudahkan dalam 
proses pendataan, proses perkuliahan maupun proses akademik lainnya. SIAKAD digunakan oleh dosen, mahasiswa, 
operator fakultas/program studi, dsb. Mulai tahun 201
Agama Islam At-taqwa Bondowoso Jawa Timur
akses ke dalam SIAKAD. Untuk saat ini akses mahasiswa ke SIAKAD memiliki 
1. Untuk melakukan pemrograman KRS (reguler dan/atau semester pendek) 
2. Pemantauan hasil studi (KHS) 
3. kegiatan akademik lainnya seperti skripsi, 
 

2. Mengakses  Sistem 
2.1. Login 
SIAKAD dapat diakses melalui website dengan alamat 
laman login ke sistem. Masukkan NIM anda
login untuk dapat masuk ke SIAKAD. Bila terkendala dengan login dapat menghubungi administrator kampus untuk 
di reset password anda. 

2.2. Mengubah password 

Setelah anda dapat melakukan login pertama kali, silahkan lakukan perubahan password demi keamanan akun anda. 
berikut screenshot menu ubah password.
password: 

2.3. Logout Dari Sistem 

Untuk menjaga keamanan akun anda, ada baiknya setiap kali selesai melakukan administrasi di SIAKAD untuk selalu 
logout dari sistem. 

Sistem Informasi Akademik SIAKAD adalah platform sistem informasi akademik yang digunakan di 
taqwa Bondowoso Jawa Timur, dengan adanya SIAKAD akan memudahkan dalam 

proses pendataan, proses perkuliahan maupun proses akademik lainnya. SIAKAD digunakan oleh dosen, mahasiswa, 
b. Mulai tahun 2018 SIAKAD mulai dipergunakan di 

taqwa Bondowoso Jawa Timur. Mahasiswa sebagai salah satu civitas akademika yang memiliki hak 
akses ke dalam SIAKAD. Untuk saat ini akses mahasiswa ke SIAKAD memiliki beberapa fungsi: 
1. Untuk melakukan pemrograman KRS (reguler dan/atau semester pendek)  

3. kegiatan akademik lainnya seperti skripsi, KKN dan PPL 

SIAKAD dapat diakses melalui website dengan alamat http://siakad.staiattaqwa.ac.id/site/login
laman login ke sistem. Masukkan NIM anda dan password yang sudah diberikan oleh pihak kampus. Silahkan klik 

AKAD. Bila terkendala dengan login dapat menghubungi administrator kampus untuk 

 

Setelah anda dapat melakukan login pertama kali, silahkan lakukan perubahan password demi keamanan akun anda. 
password. Isilah password baru anda pada form berikut dan simpan perubahan 

Untuk menjaga keamanan akun anda, ada baiknya setiap kali selesai melakukan administrasi di SIAKAD untuk selalu 

Sistem Informasi Akademik SIAKAD adalah platform sistem informasi akademik yang digunakan di lingkungan 
taqwa Bondowoso Jawa Timur, dengan adanya SIAKAD akan memudahkan dalam 

proses pendataan, proses perkuliahan maupun proses akademik lainnya. SIAKAD digunakan oleh dosen, mahasiswa, 
SIAKAD mulai dipergunakan di lingkungan Sekolah Tinggi 

. Mahasiswa sebagai salah satu civitas akademika yang memiliki hak 
beberapa fungsi:  

http://siakad.staiattaqwa.ac.id/site/login. berikut screenshot 
dan password yang sudah diberikan oleh pihak kampus. Silahkan klik 

AKAD. Bila terkendala dengan login dapat menghubungi administrator kampus untuk 

Setelah anda dapat melakukan login pertama kali, silahkan lakukan perubahan password demi keamanan akun anda. 
Isilah password baru anda pada form berikut dan simpan perubahan 

 

Untuk menjaga keamanan akun anda, ada baiknya setiap kali selesai melakukan administrasi di SIAKAD untuk selalu 



3. Halaman Utama (Kalender Akademik) 
Pada halaman utama, anda akan disajikan kalender akademik yang sedang berlangsung saat ini perhatikan dengan 
baik tanggal kegiatan pada kalender akademik. Kegiatan yang bertanda “merah” menandakan kegiatan tersebut 
sudah melewati batas tanggal. Kalender yang bertanda “hijau” adalah kegiatan akademik yang akan segera 
dalam sebulan kedepan. Kalender yang tidak berwarna adalah kegiatan yang masih aktif berjalan.

4. Menu Mahasiswa (Biodata) 

Mahasiswa dapat melakukan edit biodata pada menu mahasiswa (sub menu Biodata). 
akan ditampilkan seperti screenshot  berikut:

Klik tanda pensil untuk melakukan perubahan biodata. Perubahan Data Pokok hanya dapat dilakukan oleh operator 
kampus. Klik tanda simpan untuk melakukan perubahan data.
 

 
 

 
Pada halaman utama, anda akan disajikan kalender akademik yang sedang berlangsung saat ini perhatikan dengan 
baik tanggal kegiatan pada kalender akademik. Kegiatan yang bertanda “merah” menandakan kegiatan tersebut 

atas tanggal. Kalender yang bertanda “hijau” adalah kegiatan akademik yang akan segera 
yang tidak berwarna adalah kegiatan yang masih aktif berjalan.

 

biodata pada menu mahasiswa (sub menu Biodata). Deskripsi biodata mahasiswa 
akan ditampilkan seperti screenshot  berikut: 

Klik tanda pensil untuk melakukan perubahan biodata. Perubahan Data Pokok hanya dapat dilakukan oleh operator 
mpan untuk melakukan perubahan data. Laman update biodata seperti pada screeshot berikut.

Pada halaman utama, anda akan disajikan kalender akademik yang sedang berlangsung saat ini perhatikan dengan 
baik tanggal kegiatan pada kalender akademik. Kegiatan yang bertanda “merah” menandakan kegiatan tersebut 

atas tanggal. Kalender yang bertanda “hijau” adalah kegiatan akademik yang akan segera berakhir 
yang tidak berwarna adalah kegiatan yang masih aktif berjalan.  

 

Deskripsi biodata mahasiswa 

 

Klik tanda pensil untuk melakukan perubahan biodata. Perubahan Data Pokok hanya dapat dilakukan oleh operator 
Laman update biodata seperti pada screeshot berikut. 

 



5. Menu Perkuliahan 
Kegiatan akademik/perkuliahan semester terdapat pada menu Perkuliahan. 

5.1. Jadwal kuliah 
Jadwal perkuliahan yang ditempuh pada semester ini dapa
Screenshot jadwal perkuliahan. 

 
5.2. Rencana studi 

Rencana studi mahasiswa hanya bisa dilakukan apabila mahasiswa sudah melakukan pembayaran 
dan melaporkan pada bagian keuangan untuk dinyatakan aktif 
ditambahkan pada dengan mengklik tombol “+ matakuliah”.
yang tersedia. Klik tanda tambah pada mata kuliah.

Mata kuliah yang akan ditempuh akan tampil seperti scre
yang sudah anda ambil. Tidak boleh melebih dari 24 SKS.
anda tempuh dengan menekan tombol print. Mata kuliah tidak dapat diubah apabila telah disetujui oleh do
wali akademik anda. 

 

Kegiatan akademik/perkuliahan semester terdapat pada menu Perkuliahan.  

 

Jadwal perkuliahan yang ditempuh pada semester ini dapat dilihat pada submenu Jadwal Kuliah. Berikut 

Rencana studi mahasiswa hanya bisa dilakukan apabila mahasiswa sudah melakukan pembayaran 
dan melaporkan pada bagian keuangan untuk dinyatakan aktif pada semester berjalan. Mata kuliah dapat 
ditambahkan pada dengan mengklik tombol “+ matakuliah”. Silahkan pilih mata kuliah sesuai dengan jadwal 
yang tersedia. Klik tanda tambah pada mata kuliah. 

 
Mata kuliah yang akan ditempuh akan tampil seperti screenshot berikut. Perhatikan jumlah SKS mata kuliah 
yang sudah anda ambil. Tidak boleh melebih dari 24 SKS. Mahasiswa dapat melakukan print KRS yang sudah 
anda tempuh dengan menekan tombol print. Mata kuliah tidak dapat diubah apabila telah disetujui oleh do

 

t dilihat pada submenu Jadwal Kuliah. Berikut 

 

Rencana studi mahasiswa hanya bisa dilakukan apabila mahasiswa sudah melakukan pembayaran perkuliahan 
pada semester berjalan. Mata kuliah dapat 

Silahkan pilih mata kuliah sesuai dengan jadwal 

 

enshot berikut. Perhatikan jumlah SKS mata kuliah 
Mahasiswa dapat melakukan print KRS yang sudah 

anda tempuh dengan menekan tombol print. Mata kuliah tidak dapat diubah apabila telah disetujui oleh dosen 

 



5.3. Hasil studi 
Hasil studi mahasiswa (KHS) dapat dilihat pada sub
dapat memilih semester yang akan dilihat hasil studinya. Mahasiswa dapat pula mencetak KHS dengan 
menekan tombol “Print”  

 
5.4. Skripsi 

Sub-menu skripsi hanya diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyelesaikan tugas 
akhir/skripsi  

5.5. KKN dan PPL 
Sub-menu KKN dan PPL hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan
KKN/PPL  

Hasil studi mahasiswa (KHS) dapat dilihat pada sub-menu Hasil Studi seperti screenshot berikut. Mahasiswa 
dapat memilih semester yang akan dilihat hasil studinya. Mahasiswa dapat pula mencetak KHS dengan 

menu skripsi hanya diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyelesaikan tugas 

menu KKN dan PPL hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan

menu Hasil Studi seperti screenshot berikut. Mahasiswa 
dapat memilih semester yang akan dilihat hasil studinya. Mahasiswa dapat pula mencetak KHS dengan 

 

menu skripsi hanya diperuntukkan bagi mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyelesaikan tugas 

 

menu KKN dan PPL hanya diperuntukkan bagi mahasiswa yang memenuhi syarat untuk menyelesaikan 

 

 


