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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. Kalender Semester 
Laman ini menampilkan daftar semester yang dikelola dalam pelaksanaan akademik. Untuk mengaktifkan semester 
berjalan dengan mengklik tanda “bintang”, maka sistem akan menjalankan pada semester tersebut. Baris berwarna 
“hijau” adalah semester aktif pada saat ini. Klik tanda “pencil” u
tanda “tanggal/kalender” untuk melakukan setting periode kegiatan semester. Klik “simpan” untuk menyimpan 
perubahan. 

5. Pembelajaran 
5.1. Mata Kuliah 

Laman ini dipergunakan untuk mengelola mata kuliah. Klik tand
atau mengubah mata kuliah. Klik tanda “sampah” untuk menghapus mata kuliah.

 
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.

 
 
 

semester yang dikelola dalam pelaksanaan akademik. Untuk mengaktifkan semester 
berjalan dengan mengklik tanda “bintang”, maka sistem akan menjalankan pada semester tersebut. Baris berwarna 
“hijau” adalah semester aktif pada saat ini. Klik tanda “pencil” untuk melakukan setting kalender perkuliahan. Klik 
tanda “tanggal/kalender” untuk melakukan setting periode kegiatan semester. Klik “simpan” untuk menyimpan 

Laman ini dipergunakan untuk mengelola mata kuliah. Klik tanda “+ tambah” atau “pensil” untuk menambah 
atau mengubah mata kuliah. Klik tanda “sampah” untuk menghapus mata kuliah. 

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.  

 

semester yang dikelola dalam pelaksanaan akademik. Untuk mengaktifkan semester 
berjalan dengan mengklik tanda “bintang”, maka sistem akan menjalankan pada semester tersebut. Baris berwarna 

ntuk melakukan setting kalender perkuliahan. Klik 
tanda “tanggal/kalender” untuk melakukan setting periode kegiatan semester. Klik “simpan” untuk menyimpan 

 

a “+ tambah” atau “pensil” untuk menambah 

 



5.2. Kurikulum 
Laman ini dipergunakan untuk mengelola kurikulum. Klik “tambah” atau “pensil” untuk menambah/mengubah 
kurikulum, serta tanda “sampah” untuk menghapus kurikulum. 

 
Klik tanda “mata” untuk melihat detail kurikulum. Pada laman ini, matakuliah dapat ditambahkan, diubah atau 
dihapus pada kurikulum dengan mengklik tanda “+ matakuliah”, “pensil” atau “sampah”. Kurikulum juga dapat 
disalin dari kurikulum lainnya dengan mengklik tanda “salin kurikulum”

6. Perkuliahan 
6.1. Jadwal Kuliah 

Laman ini dipergunakan untuk mengelola jadwal perkuliahan. 
“sampah” untuk menambah, mengubah maupun menghapus jadwal
menambah secara beruntun melalui format yang telah disediakan. 

Laman ini dipergunakan untuk mengelola kurikulum. Klik “tambah” atau “pensil” untuk menambah/mengubah 
“sampah” untuk menghapus kurikulum.  

Klik tanda “mata” untuk melihat detail kurikulum. Pada laman ini, matakuliah dapat ditambahkan, diubah atau 
dihapus pada kurikulum dengan mengklik tanda “+ matakuliah”, “pensil” atau “sampah”. Kurikulum juga dapat 

isalin dari kurikulum lainnya dengan mengklik tanda “salin kurikulum” 

Laman ini dipergunakan untuk mengelola jadwal perkuliahan. Klik tanda “+ jadwal baru”, “pensil” atau 
“sampah” untuk menambah, mengubah maupun menghapus jadwal perkuliahan. Klik “upload” untuk 
menambah secara beruntun melalui format yang telah disediakan.  

 

Laman ini dipergunakan untuk mengelola kurikulum. Klik “tambah” atau “pensil” untuk menambah/mengubah 

 

Klik tanda “mata” untuk melihat detail kurikulum. Pada laman ini, matakuliah dapat ditambahkan, diubah atau 
dihapus pada kurikulum dengan mengklik tanda “+ matakuliah”, “pensil” atau “sampah”. Kurikulum juga dapat 

 

Klik tanda “+ jadwal baru”, “pensil” atau 
perkuliahan. Klik “upload” untuk 



Klik tanda “mata” untuk melihat detail jadwal perkuliahan. Laman Detail Jadwal Kuliah menampilkan informasi 
perkuliahan oleh dosen dan mahasiswa. Klik “
mencetak jurnal perkuliahan. Klik “UTS/UAS” untuk mencetak daftar hadir ujian UTS maupun UAS. Klik “ nilai “ 
untuk mencetak penilan perkuliahan. 

6.2. Kehadiran Dosen 
Laman ini menampilkan informasi kehadiran dosen dalam perkuliahan. Informasi berupa nama dosen, mata 
kuliah serta jumlah pertemuan perkuliahan.

6.3. Rekap Perkuliahan 
Laman ini menampilkan rekapitulasi perkuliahan dosen yang berisi jumlah kelas dan sks yang diampu dosen.

Klik tanda “mata” untuk melihat detail jadwal perkuliahan. Laman Detail Jadwal Kuliah menampilkan informasi 
perkuliahan oleh dosen dan mahasiswa. Klik “absen” untuk mencetak absensi perkuliahan. Klik “jurnal” untuk 
mencetak jurnal perkuliahan. Klik “UTS/UAS” untuk mencetak daftar hadir ujian UTS maupun UAS. Klik “ nilai “ 
untuk mencetak penilan perkuliahan.  

ormasi kehadiran dosen dalam perkuliahan. Informasi berupa nama dosen, mata 
kuliah serta jumlah pertemuan perkuliahan. 

Laman ini menampilkan rekapitulasi perkuliahan dosen yang berisi jumlah kelas dan sks yang diampu dosen.

 
Klik tanda “mata” untuk melihat detail jadwal perkuliahan. Laman Detail Jadwal Kuliah menampilkan informasi 

absen” untuk mencetak absensi perkuliahan. Klik “jurnal” untuk 
mencetak jurnal perkuliahan. Klik “UTS/UAS” untuk mencetak daftar hadir ujian UTS maupun UAS. Klik “ nilai “ 

 

ormasi kehadiran dosen dalam perkuliahan. Informasi berupa nama dosen, mata 

 

Laman ini menampilkan rekapitulasi perkuliahan dosen yang berisi jumlah kelas dan sks yang diampu dosen. 

 



7. Mahasiswa 
7.1. Daftar Mahasiswa 

Laman ini menampilkan seluruh mahasiswa. Klik tanda “mata” untuk melihat detail mahasiswa. Klik tanda 
“pensil” untuk melakukan perubahan data mahasiswa. 

7.2. Mahasiswa Aktif 
Laman ini menampilkan mahasiswa yang sudah 
meregistrasi status mahasiswa pada semester berjalan.

7.3. Calon Mahasiswa 
Laman ini dipergunakan untuk mengelola registrasi mahasiswa baru pada semester berjalan. Daftar calon 
adalah peserta yang sudah lulus dan menyelesaikan pembayaran daftar ulang pada Penerimaan Mahasiswa 
Baru. Klik tanda “register” untuk melakukan registtrasi mahasiswa baru. Klik tombol “simpan data mahasiswa 
baru” untuk meregistrasi mahasiswa.

  

Laman ini menampilkan seluruh mahasiswa. Klik tanda “mata” untuk melihat detail mahasiswa. Klik tanda 
“pensil” untuk melakukan perubahan data mahasiswa.  

Laman ini menampilkan mahasiswa yang sudah melakukan registrasi pada semester berjalan. Klik “+data” untuk 
meregistrasi status mahasiswa pada semester berjalan. 

Laman ini dipergunakan untuk mengelola registrasi mahasiswa baru pada semester berjalan. Daftar calon 
erta yang sudah lulus dan menyelesaikan pembayaran daftar ulang pada Penerimaan Mahasiswa 

Baru. Klik tanda “register” untuk melakukan registtrasi mahasiswa baru. Klik tombol “simpan data mahasiswa 
baru” untuk meregistrasi mahasiswa. 

Laman ini menampilkan seluruh mahasiswa. Klik tanda “mata” untuk melihat detail mahasiswa. Klik tanda 

 

melakukan registrasi pada semester berjalan. Klik “+data” untuk 

 

Laman ini dipergunakan untuk mengelola registrasi mahasiswa baru pada semester berjalan. Daftar calon 
erta yang sudah lulus dan menyelesaikan pembayaran daftar ulang pada Penerimaan Mahasiswa 

Baru. Klik tanda “register” untuk melakukan registtrasi mahasiswa baru. Klik tombol “simpan data mahasiswa 

 

 



7.4. Perwalian 
Laman ini dipergunakan untuk mengelola perwalian akademik mahasiswa. Klik tanda “orang” untuk memilih 
wali akademik mahasiswa. 

7.5. Lulusan 
Laman ini menapilkan daftar lulusan mahasiswa.

7.6. Keluar/DO 
Laman ini menampilkan data mahasiswa keluar/mut

Laman ini dipergunakan untuk mengelola perwalian akademik mahasiswa. Klik tanda “orang” untuk memilih 

Laman ini menapilkan daftar lulusan mahasiswa. 

Laman ini menampilkan data mahasiswa keluar/mutasi/DO 

Laman ini dipergunakan untuk mengelola perwalian akademik mahasiswa. Klik tanda “orang” untuk memilih 

 

 

 


