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PENDAHULUAN

Aplikasi SIAM diperuntukkan bagi mahasiswa

untuk membantu kegiatan akademiknya serta

kebutuhan akan KRS-Online, dan keterangan lain

yang berkaitan dengan kegiatan akademik.
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Browser akan memuat halaman SIAKAD. Jika memuat berjalan lancar,
maka browser akan menampilkan hal berikut.

Ini ada tampilan muka SIAKAD STA Tiranus. Menampilkan berbagai macam
modul yang memiliki fungsi masing-masing. Untuk mahasiswa, menggunakan
SIAM (Sistem Informasi Akademik Mahasiwa).

Buka browser (mis : Mozilla, Chrome, Windows Edge, dll). Pada panduan
ini menggunakan Chrome.
Pada URL field, ketikkan alamat berikut siakad.tiranus.ac.id lalu tekan
Enter pada keyboard

A. LOGIN SIAKAD

1



Klik pada SIAM.

Lalu muncul dialog box seperti gambar dibawah ini. Klik tombol Masuk

Masukkan Username dan Password. Bagi mahasiswa yang belum pernah
membuka SIAM ataupun belum pernah mengganti password, maka
Username dan Password-nya sama, yaitu menggunakan NIM. Cth : NIM
Mahasiswa Z adalah 987654321, maka Password-nya juga 987654321.
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Setelah memasukkan Username dan Password, klik SIGN IN. Lalu akan
muncul halaman utama SIMA seperti gambar dibawah.

Selamat! Anda sudah berhasil masuk ke SIMA Anda.
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Perhatikan kotak warna-warni pada gambar dibawah ini. Kotak-kotak ini
merupakan tombol Menu Utama SIAM. Setiap menu memiliki Sub Menu.
Jika ingin menampilkan Sub Menu, klik pada salah satu Menu Utama.
Maka akan muncul beberapa Sub Menu dibawahnya.

Untuk melihat rincian Biodata, klik Menu Biodata. Lalu akan muncul Sub
Menu Detail dibawahnya.

B. BIODATA

Klik Detail. Lalu akan muncul halaman biodata mahasiswa. Jika ada
ketidakcocokan data, segera hubungi BAAK.
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C. LIHAT KHS 

Untuk melihat KHS (Kartu Hasil Studi),  klik Menu Akademik. Lalu klik sub
menu Lihat KHS.

Untuk melihat KHS, mahasiswa harus mengisi polling/kuesioner tentang
perkuliahan tiap mata kuliah.  Klik Klik disini untuk mengisi kuesioner

Maka akan muncul halaman seperti gambar dibawah. Pilih semester
(Ganjil atau Genap) dan tahun ajaran yang nilainya ingin dilihat. Lalu klik
Proses.
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Lalu akan tampil halaman menu polling. Pilih mata kuliah yang akan diisi.
Klik tombol panah ke bawah untuk melihat mata kuliah lainnya yang harus
diisi. Lalu klik tombol Tampilkan Polling

Akan tampil pertanyaan polling untuk mata kuliah tersebut. Jumlah
pertanyaan 10 buah. Gunakan scroller untuk melihat pertanyaan lainnya.

Jika sudah, klik tombol Vote. Lakukan hal ini untuk semua mata kuliah
yang akan dilihat.
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Setelah semua mata kuliah di-vote, akan muncul halaman yang
menunjukkan KHS pada semester yang sebelumnya dipilih.

Jika ada nilai yang kosong atau tidak sesuai, silahkan hubungi BAAK.
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D. ENTRI & LIHAT KRS

Untuk mengambil KRS klik Menu Akademik. Lalu klik sub menu Entri KRS.

Mahasiswa akan melihat sejumlah mata kuliah yang sudah dikirimkan
oleh BAAK. Cek semua mata kuliah. Jika ada yang ingin dihapus, klik
tombol silang.

Jika ingin menambah mata kuliah, klik tombol Tambah yang ada di pojok
kanan atas.
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Lalu akan diarahkan ke halaman penambahan mata kuliah seperti gambar
dibawah ini.

Perhatikan kuota SKS yang masih tersisa (kotak biru). Ada dua jenis
tombol Pilih : yang seperti di lingkaran hijau, dan lingkaran merah. Tombol
Pilih seperti pada lingkaran merah artinya mata kuliah tersebut sudah
diambil. Sementara tombol Pilih seperti pada lingkaran hijau artinya mata
kuliah tersebut bisa diambil. 

Jika sudah selesai memilih, klik tombol KEMBALI yang ada dibagian bawah
daftar mata kuliah. Akan diarahkan kembali ke halaman Entri KRS.

Cek kembali mata kuliah yang sudah diolah. Jika ada yang perlu dikoreksi
(dikurangi atau ditambah), lakukan seperti cara sebelumnya.

PENTING !!! Pastikan mata kuliah yang diambil sudah tepat dan tidak ada
lagi yang perlu dikoreksi sebelum jadwal pengisian KRS ditutup. Karena
jika sudah ditutup, tidak bisa diolah lagi !
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Pilih semester (Ganjil atau Genap) dan tahun ajaran yang KRS-nya ingin
dilihat. Lalu klik Proses.

Untuk melihat KRS (Kartu Rencana Studi), klik Menu Akademik. Lalu klik
sub menu Lihat KRS.

Setelah itu akan muncul halaman yang menunjukkan KHS pada semester
yang sebelumnya dipilih. Klik ikon gear (tanda panah merah).

Lalu pilih Download PDF untuk mengunduh KRS agar bisa dicetak.

10



E. LIHAT TAGIHAN UMUM

Klik Neraca. Tampilannya kira-kira akan seperti dibawah ini :

Paket Tagihan urut dari yang paling lama (nomor 1) sampai yang terbaru
(nomor terakhir). Perhatikan total Debet pada Paket Tagihan terbaru.
Jumlah tersebutlah yang perlu segera dibayarkan dibayarkan.
Biaya lainnya yang tidak tercantum pada Paket Tagihan (seperti biaya kuliah
per SKS) dapat dibayarkan menyusul setelah mengisi KRS.

Klik Menu Keuangan. Lalu akan muncul Sub Menu Neraca dibawahnya.

Jika sudah melakukan pembayaran ataupun ada hal yang perlu didiskusikan
terkait pembayaran, silahkan segera menghubungi Bendahara STA Tiranus.

PENTING !!! STA Tiranus memiliki metode pembayaran per SKS. Namun
hal ini belum ada dapat difasilitasi secara lengkap di SIAKAD. Karena itu,
untuk sementara ini semua tagihan yang akan ditampilkan di SIAKAD
hanya TAGIHAN UMUM saja. Biaya kuliah per SKS bisa dibayarkan
setelah selesai mengisi KRS.
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Lalu akan muncul halaman seperti gambar dibawah ini.

F. GANTI PASSWORD

Untuk mengganti password, klik Menu Akun, lalu pilih Sub Menu Ganti
Password.

Pada bagian PASSWORD LAMA ketikkan password saat ini. Pada
PASSWORD BARU ketikkan password baru yang akan digunakan. Ketikkan
juga password baru tersebut pada RE-PASSWORD BARU.

PENTING !!! Catat dan simpan dengan baik password yang baru tersebut.
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