
PANDUAN SIAKAD UNTUK MAHASISWA 
 

1. Halaman Login 

Akses siakad online STMIK Palangkaraya di https://siakad.stmikplk.ac.id dan 

login menggunakan id pengguna dan password anda. 

 

Keterangan : 

a. Kolom inputan id pengguna 

Masukkan id pengguna anda disini. 

b. Kolom inputan kata sandi 

Masukkan kata sandi anda disini. 

c. Tombol Masuk 

Jika id pengguna dan kata sandi anda dikenali/terdaftar di database siakad, 

maka anda akan diarahkan ke halaman selanjutnya, yaitu halaman 

dashboard. Jika id pengguna dan kata sandi anda tidak dikenali/terdaftar 

di database siakad, maka anda akan diminta untuk memasukkannya lagi. 

2. Halaman Dashboard 

Halaman dashboard mahasiswa adalah halaman utama yang berfungsi 

sebagai media penyampaian informasi kepada mahasiswa. 

 

Gambar  1. Halaman Dashboard Mahasiswa 

Untuk hak akses mahasiswa terdapat 2 menu dengan  submenu didalamnya, 

diantaranya : 

a. Menu Dashboard 

Halaman dashboard mahasiswa adalah halaman utama yang berfungsi 

sebagai media penyampaian informasi kepada mahasiswa.  

 

 

a 
b 

c 

https://siakad.stmikplk.ac.id/


b. Menu Mahasiswa 

- Sub-menu Data Diri 

Halaman untuk melihat dan manipulasi data diri 

mahasiswa 

- Sub-menu Hasil Studi 

Halaman untuk melihat data hasil studi mahasiswa 

- Sub-menu FRS 

Halaman untuk pengisian formulir rencana mahasiswa 

 

3. Halaman Data Diri Mahasiswa 

Halaman data diri mahasiswa berfungsi untuk menampilkan dan manipulasi 

data mahasiswa. Data yang di tampilkan dalam halaman ini adalah data nomor 

induk mahasiswa, nama, jurusan/program studi, tempat lahir, tanggal lahir, 

jenis kelamin, agama, tahun masuk/angkatan, status mahasiswa, status awal 

masuk, alamat lengkap, email, dan nomor telepon. Adapun data yang dapat 

diubah oleh mahasiswa hanyalah data alamat lengkap, email dan nomor 

telepon, selain data tersebut perubahan data lainnya hanya bisa dilakukan 

oleh admin. Mahasiswa dapat menghubungi pihak akademik untuk 

permohonan perubahan data. 

 

Gambar  3. Tampilah Halaman Data Diri Mahasiswa 

 

Gambar  4. Tampilan Halaman Data Diri Mahasiswa 

 

4. Halaman Hasil Studi Mahasiswa 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan data hasil studi mahasiswa yang 

pernah ditempuh selama perkuliahan. Mahasiswa dapat melihat hasil studi 

setiap semesternya dan transkrip nilai keseluruhan.  

Gambar  2. Menu Mahasiswa 



 

Gambar  5. Tampilan Halaman Hasil Studi Mahasiswa 

Keterangan : 

a. Tombol riwayat akademik 

Digunakan untuk pencetakan hasil studi mahasiswa per semester. Ketika 

tombol ini ditekan maka akan muncul daftar pilihan riwayat akademik 

yang akan dicetak. 

 

Gambar  6. Tampilan Pilihan Riwayat Akademik 

 

Gambar  7. Tampilan Pencetakan Riwayat Akademik 

b. Tombol transkrip nilai 

Digunakan untuk menampilkan seluruh data perkuliahan yang pernah 

ditempuh. 

 

Gambar  8. Tampilan Pencetakan Transkrip Nilai 
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c. Filter tahun ajaran/akademik 

Digunakan untuk mengkategorikan data yang akan ditampilkan sesuai 

dengan tahun ajaran/akademik yang dipilih. 

d. Tombol set filter 

Digunakan untuk menerapkan kategori data yang dipilih dan menam-pilkan 

hasilnya di halaman. 

e. Kolom pencarian 

Digunakan untuk melakukan pencarian data berdasarkan kode mata kuliah 

dan nama mata kuliah. 

5. Halaman FRS (Formulir Rencana Studi) 

Halaman FRS berfungsi untuk pengisian rencana studi mahasiswa pada 

semester berjalan. FRS hanya bisa diisi jika tanggal pengisian masih berlaku 

dan mahasiswa telah menyelesaikan herregistrasi. Selanjutnya tekan tombol 

mulai pengisian (lihat gambar 9 (a)) untuk memulai pengisian FRS. 

 

Gambar  9. Tampilan Halaman FRS 

 

Gambar  10. Tampilan Halaman FRS Sebelum Herregistrasi 

6. Halaman pengisian frs 

Halaman ini berfungsi untuk menampilkan mata kuliah yang ditawarkan untuk 

ditempuh mahasiswa pada semester berjalan. Pada halaman ini juga akan 

ditampilkan mata kuliah yang sudah dipilih dan belum dipilih oleh mahasiswa. 

 

Gambar  11. Tampilan  Halaman Utama FRS 

Keterangan : 

a. Tanggal mulai pengisian FRS 

Merupakan informasi tanggal dimulainya pengisian FRS. 
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b. Tanggal berakhir pengisian FRS 

Merupakan informasi tanggal berakhirnya pengisian FRS. 

c. Sisa hari pengisian FRS 

Merupakan informasi sisa waktu pengisian FRS. 

d. Tombol cetak FRS 

Digunakan untuk pencetakan daftar mata kuliah yang telah dipilih pada 

semester berjalan. 

 

Gambar  12. Tampilan Pencetakan FRS 

e. Filter mata kuliah 

Digunakan untuk mengkategorikan mata kuliah yang akan ditampilkan 

berdasarkan telah terpilih atau belum terpilih. (Lihat Gambar 61). 

f. Tombol set filter 

Digunakan untuk menerapkan kategori yang telah dipilih dan 

menampilkannya pada halaman. (Lihat Gambar 61). 

g. Kolom pencarian 

Digunakan untuk pencarian data berdasarkan kode mata kuliah dan nama 

mata kuliah. (Lihat Gambar 61). 

 

Gambar  13. Tampilah Halaman Utama FRS dengan Penggunaan FIlter 

h. Tombol pilih/batal mata kuliah 

Digunakan untuk memilih mata kuliah atau membatalkan pemilihan mata 

kuliah. Setiap aksi yang dilakukan dengan tombol ini akan dikonfirmasi 

terlebih dahulu oleh sistem. 

 

Gambar  14. Konfirmasi Pemilihan Mata Kuliah 

 

Gambar  15. Konfirmasi Pembatalan Pemilihan Mata Kuliah 



7. Menu akun Mahasiswa 

Menu akun mahasiswa dapat diakses dengan menekan foto avatar atau nim 

mahasiswa yang berada di pojok kanan atas. Menu ini digunakan untuk 

mengubah pengaturan akun mahasiswa, melihat profil dan logout dari siakad. 

 

Gambar  16. Menu Akun Mahasiswa 

Keterangan : 

a. Tombol pengaturan akun mahasiswa 

Digunakan untuk mengubah pengaturan akun mahasiswa. Ketika tombol 

ini ditekan, maka akan muncul form ubah akun. Data yang dapat diubah di 

form ini hanya email dan password. 

 

Gambar  17. Form Pengaturan Akun Mahasiswa 

b. Tombol profil mahasiswa 

Digunakan untuk melihat data diri mahasiswa. Ketika tombol ini ditekan, 

maka akan diarahkan ke halaman data diri mahasiswa. 

c. Logout aplikasi 

Digunakan untuk keluar dari siakad. Aksi ini akan dikonfirmasi terlebih 

dahulu oleh sistem. 

 

Gambar  18. Konfirmasi Logout 
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