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KATA PENGANTAR 

Universitas Islam Nahdlatul Ulama (Unisnu)  mendorong  pemanfaatkan  

teknologi  informasi  untuk meningkatkan kualitas administrasi akademik dan 

komunikasi kepada seluruh masyarakat dan stakeholder, untuk memberikan 

pelayanan dan berinteraksi yang lebih baik kepada seluruh stakeholdernya. 

Konsep ini disebut dengan e-government yang sudah diamanatkan melalui 

kebijakan universitas islam nahdlatul ulama, dimana lembaga-lembaga 

dilingkungan Unisnu baik dilembaga, bagian maupun unit wajib menerapkan 

teknologi informasi dalam mewujudkan Good Governance.  

Dalam hal pengimplementasian e-government, Unisnu Jepara telah 

membangun dan mensosialisasikan pelayanan terkait pengelolaan akademik yang 

meliputi aktivitas pengelolaan pembelajaran mulai dari mahasiswa terdaftar 

sampai dengan lulus menggunakan system informasi akademik Unisnu Jepara 

yang  dapat  diakses melalui alamat website https://siakad.unisnu.ac.id .  

Buku manual Siakad ini merupakan versi 1 yang peruntukannya adalah 

untuk pengelola akadmik perguruan tinggi. Semoga Buku Panduan ini dapat 

bermanfaat dalam pengoperasian pengelolaan Siakad Universitas Islam Nahdlatul 

Ulama Jepara  demi terlaksananya fungsi e-government yang lebih baik dan 

fungsional. 

Jepara, Maret 2016 
Bagian Pusat Data dan Pengembangan IT 

Unisnu Jepara 
Kepala, 

 
Harminto Mulyo, S.Kom, M.Kom 

 

https://siakad.unisnu.ac.id/


Manual SIAkad UNISNU Jepara | Versi Backofice    v 

 

 

Daftar Isi 

 
Hal 

 
Judul Dokumen: ........................................................................................................ iii 
KATA PENGANTAR .................................................................................................... iv 

Daftar Isi ................................................................................................................... v 

Daftar Gambar ....................................................................................................... vii 

Daftar Tabel ........................................................................................................... viii 

I. Mengenal SIAkad ........................................................................................... 1 
A. Manfaat SIAkad untuk Unisnu ................................................................. 1 
B. Menu dan Modul ....................................................................................... 2 
C. Mengakses SIAkad .................................................................................... 8 

II. PMB .................................................................................................................. 9 

III. Biodata ........................................................................................................... 12 

IV. Kurikulum ...................................................................................................... 16 

V. Sarpras ........................................................................................................... 19 

VI. KRS ................................................................................................................. 21 

VII. KHS ................................................................................................................. 28 

VIII. Transkrip ........................................................................................................ 30 

IX. Pembelajaran ................................................................................................ 33 

X. Ujian ............................................................................................................... 37 

XI. Skripsi ............................................................................................................. 41 

XII. Wisuda ........................................................................................................... 41 

XIII. Akademik ....................................................................................................... 42 

XIV. Keuangan ....................................................................................................... 43 

XV. Beasiswa ......................................................................................................... 44 

XVI. Evaluasi .......................................................................................................... 44 

XVII. Perpustakaan ............................................................................................ 44 

XVIII. PDDIKTI .................................................................................................. 46 

XIX. Statistick ......................................................................................................... 46 

XX. SMSGTW ........................................................................................................ 50 



vi   Manual SIAkad UNISNU Jepara | Versi Backoffice     

XXI. Pendaftaran PKKMB ..................................................................................... 51 

XXII. SDM ................................................................................................................ 52 

D. Data karyawan............................................................................................... 52 

XXIII. Sistem .................................................................................................... 52 

XXIV. Akun ....................................................................................................... 54 
A. Log Out ..................................................................................................... 54 
B. Hal Depan ................................................................................................. 54 



Manual SIAkad UNISNU Jepara | Versi Backofice    vii 

Daftar Gambar 

 
Hal 

Gambar 1. Halaman depan SIAkad ...................................................................... 8 

Gambar 2. Ubah Pasword .................................................................................. 14 

Gambar 3. Reset Pasword ................................................................................. 15 

Gambar 4. Data Pribadi Mahasiswa ................................................................ 15 

Gambar 5. Data Akademik Mahasiswa .......................................................... 16 

Gambar 6. Data Lulusan Mahasiswa ............................................................... 16 

Gambar 7. Input KRS, Pilih Sesi KRS .................................................................. 22 

Gambar 8. Input KRS, Mata Kuliah Yang Bisa Diikuti....................................... 23 

Gambar 9. Input KRS, Table Mata Kuliah Kena Prasyarat ............................... 25 

Gambar 7. Lihat KRS ............................................................................................ 27 

Gambar 6. History Pembayaran.......................................................................... 43 

Gambar 34. Log Out ............................................................................................ 54 

Gambar 35. Menuju Halaman Depan ................................................................ 54 

 



viii   Manual SIAkad UNISNU Jepara | Versi Backoffice     

Daftar Tabel 
 

Tabel 1. Format Penulisan SMSGTW ................. Error! Bookmark not defined. 

 



Manual SIAkad UNISNU Jepara | Versi Backofice    ix 

Halaman ini sengaja dibuat kosong  

 





Manual SIAkad UNISNU Jepara | Versi Backofice    1 

I. Mengenal SIAkad 

 

Sistem Informasi Akademik Unisnu Jepara atau yang lebih dikenal 

dengan nama SIAkad adalah aplikasi berbasis web yang dibangun 

dengan tujuan mengelola data akademik dan administrasi perkuliahan 

di Unisnu Jepara. SIAkad dirancang sebagai software generic yang 

dapat digunakan untuk mengelola aktivitas akademik seperti KRS, KHS, 

Transkrip, bimbingan online, pengelolaan kurikulum dan semester, 

serta disesuaikan dengan standar pelaporan PDPT DIKTI. 

Berbagai fasilitas/menu yang tersedia dalam SIAkad didistribusikan 

dalam berbagai user sesuai dengan hak dan kewenangannya. User 

SIAkad terbagi dalam berbagai tingkatan, yaitu: Superuser, 

Administrator, Admisi, Ka Admisi, Administrasi Akademik, Info 

Mahasiswa & Alumni, Kepala Akademik, Administrasi Keuangan, Kepala 

Keuangan, Administrasi Personalia, Kepala Personalia, Dosen, 

Administrasi Dosen, Mahasiswa, Executive Information System, 

YAPTINU. Keberadaa user ini bisa berkembang sesuai dengan 

kebutuhan. 

 

A. Manfaat SIAkad untuk Unisnu 

Manfaat SIAkad bagi Unisnu, antara lain: 

1. Menyeting dan memproses pendaftaran mahasiswa baru (PMB); 
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2. Mengetahui biodata mahasiswa dan pelayanan akademik kepada 

mahasiswa;  

3. Mendokumentasikan kurikulum akademik dan menyeting 

penggunaan kurikulum serta mata kuliah; 

4. Mengidentifikasi sarpras di Unisnu dan penggunaannya; 

5. Mengetahui dan menyeting kartu rencana studi mahasiswa; 

6. Mengetahui kartu hasil studi mahasiswa; 

7. Melihat dan mencetak transkrip serta cetak ijazah; 

8. Menyeting dan mengetahui aktivitas pembelajaran yang dilakukan 

oleh dosen dan mahasiswa; 

9. Membantu panitia ujian tengah semester dan akhir semester dalam 

mengelola ujian; 

10. Membantu prodi dalam mengelola ujian skripsi; 

11. Membantu mengelola kegiatan wisuda; 

12. Membantu bagian akademik terkait kebutuhan dosen; 

13. Memberikan informasi kepada civitas akademika secara fleksibel; 

14. Memberikan informasi pembayaran mahasiswa di Unisnu; 

15. Mendokumentasikan kegiatan beasiswa yang didapat oleh 

mahasiswa; 

16. Memproses informasi yang diminta oleh PDPTDIKTI dalam 

pelaporan semesteran; 

17. Menyeting modul yang ada di seluruh aplikasi; 

18. Memberikan identitas dan warna dari aplikasi ini. 

 

B. Menu dan Modul 

Setiap modul dikelompokkan dalam beberapa menu sesuai 

dengan jenisnya, adapun menu dan modul yang tampilkan dalam 

masing-masing user, adalah: 

PMB  

1 Setup PMB online 

2 Setup potongan SPI 

3 Transfer PMB online 

4 Edit data PMB 

5 Transfer prog/prodi PMB 

6 Cek syarat PMB 
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7 Upload dokumen PMB 

8 Setup soal ujian PMB 

9 Setup ujian PMB 

10 Hasil ujian PMB 

11 Setup rekrutmen PMB 

12 Hasil ujian PMB 

Biodata  

1 Lihat Biodata 

2 Edit Biodata 

3 Upload Foto 

4 Preference 

5 Reset password mhsw 

6 Data pribadi mahasiswa 

7 Data akademik mahasiswa 

8 Data lulusan mahasiswa 

Kurikulum  

1 Administrasi Makul 

2 Master Kurikulum 

3 Master Makul 

4 Master Jenis Makul 

5 Master Jenis Kurikulum 

6 Master Konsentrasi Makul 

7 Master Nilai Makul 

Sarpras  

1 Input Gedung 

2 Input Ruang 

3 Daftar Gedung 

4 Daftar Ruang 

5 Manajemen Ruang 

KRS  

1 Lihat KRS Total 

2 Setup KRS 

3 Input KRS Mahasiswa 

4 Input KRS TU 

5 Setup MK paket 

6 Monitor kelas 
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7 Lihat KRS Mahasiswa 

8 Cetak KRS 

9 Catatan Bimbingan 

10 Pengambilan SP 

KHS  

1 Lihat KHS semester 

2 Lihat KHS total 

3 Cetak KHS 

Transkrip  

1 Lihat Transkrip Mahasiswa 

2 Cetak transkrip sementara 

3 Cetak transkrip lulus 

4 Cetak ijazah 

5 Lihat draft ijasah 

6 Upload scan transkrip & ijazah 

7 Cetak Transkrip KRS Lulus 

8 Cetak Transkrip KRS Aktif 

Pembelajaran  

1 Setup jadwal kuliah 

2 Cetak presensi kuliah 

3 Cetak presensi dosen 

4 Cetak sampul presensi 

5 Jadwal kuliah Mahasiswa 

6 Setup presensi  

7 Lihat presensi Kuliah 

8 Jadwal mengajar Dosen 

9 Input presensi kuliah 

10 Input nilai 

11 Download form input nilai 

12 Rekap dosen mengajar 

Ujian  

1 Setup jadwal ujian 

2 Setup jadwal pengawas 

3 Cetak kartu ujian 

4 Cetak presensi ujian 

5 Cetak label map LJU Pengawas 
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6 Cetak label map LJU Dosen 

7 Cetak daftar pengawas 

8 Jadwal ujian Mahasiswa 

9 Jadwal ujian Fakultas 

10 Jadwal ujian Universitas 

11 Daftar cekal ujian 

12 Rekap pengawas 

Skripsi  

1 Yudisium Skripsi 

2 Input pembimbing skripsi 

3 Pembimbing skripsi 

4 Pendaftaran ujian skripsi 

5 Setup skripsi 

6 Pengumpulan berkas skripsi 

7 Jadwal ujian skripsi 

8 Penilaian skripsi 

9 Hasil ujian skripsi 

10 Riwayat ujian skripsi 

11 Look book bimbingan skripsi 

12 Jadwal Ujian Kompre 

Wisuda  

1 Pendaftaran wisuda 

2 Proses wisuda 

Akademik  

1 Risert password Dosen 

2 Upload Kaldik 

3 Lihat Kaldik 

4 Status akademik 

5 Pendaftaran Kegiatan 

6 Sebaran KKN 

7 Upload Dosen wali 

8 Daftar Dosen Wali 

9 Bimbingan Akademik, catatan bimbingan 

10 Pengajuan pindah prodi 

11 Pengajuan pindah kelas 

12 Pengajuan pindah/keluar Univ 
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13 Proses pindah prodi 

14 Proses pindah kelas 

15 Proses pindah/keluar Univ 

16 Histori pindah program/ prodi/ keluar 

17 Konversi mhsw pindah 

18 Proses status mhsw 

19 Monitor Prestasi mhsw 

Keuangan  

1 History Pembayaran Mahasiswa 

Beasiswa  

1 Input penerima beasiswa 

2 monitoring beasiswa 

Evaluasi  

1 Setup waktu eval 

2 Copy eval 

3 Setup pertanyaan eval 

4 Setup kues 

5 Hasil kues 

6 Input Evaluasi PBM Mahasiswa 

7 Input Evaluasi PBM Dosen 

8 Rekap Eval Mahasiswa 

9 Rekap Eval Dosen 

10 Lap Kinerja Dosen 

Perpustakaan  

1 Buku Yang Dipinjam 

2 Pencarian Buku 

3 E-Journal E-Journal 

4 Setup Login E Journal 

PDDIKTI  

1 Proses PDDIKTI 

2 Download Epsbed 

Statistik  

1 Distribusi nilai per MK 

2 Distribusi nilai total 

3 Distribusi IPK per angkatan 

4 Disribusi IPK per mahasiswa 
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5 Distribusi IPK lulusan 

6 Lama studi  

7 Status awal  

8 Status akhir  

9 Status per angkatan  

10 Status per TA 

11 Rekap PMB 

12 Lama waktu skripsi 

13 Beban mengajar dosen 

14 Rekap kehadiran dosen 

smsgtw  

1 SMS Inbox 

2 SMS Sentitem 

3 SMS Kuliah 

4 SMS Outbox 

5 SMS Mahasiswa 

6 SMS Dosen 

7 SMS Karyawan 

8 SMS Group 

9 SMS Orang Tua 

10 SMS PMB 

11 SMS Antrian 

Pendaftaran PKKMB  

1 Pendaftaran PKKMB 

2 Periode PKKMB 

3 Minat Peserta PKKMB 

4 Ukuran Kaos PKKMB 

5 Panitia PKKMB 

SDM  

1 Input Karyawan 

2 Input Dosen 

3 Data Dosen 

4 Data karyawan 

Sistem  

1 Setup Modul 

2 Setup Group Modul 
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3 Parameter Sistem 

4 Setup Aplikasi 

 

C. Mengakses SIAkad 

SIAkad merupakan Sistem Informasi Akademik berbasis web 

sehingga untuk mengaksesnya diperlukan  program aplikasi web 

browser seperti Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Netscape, dan 

lain-lain. Namun direkomendasikan agar menggunakan Mozilla 

Firefox dalam menjalankan SIAkad. 

Langkah untuk mengakses SIAkad adalah sebagai berikut: 

1. Ketik alamat SIAkad http://siakad.unisnu.ac.id pada address bar lalu 

tekan Enter pada keyboard; 

2. Tunggu hingga halaman depan SIAKad muncul (lihat gambar 1); 

3. Untuk masuk sebagai user masukkan kode dosen/ karyawan dan 

password lalu klik login. 

Pada implementasi awal, setiap user mendapatkan kode login dan 

password dari administrator, selanjutnya password harus segera 

dirubah agar tidak disalahgunakan orang lain. Untuk perubahan 

password lihat modul Akunt – preference pada pembahasan 

berikutnya. 

 
Gambar 1. Halaman depan SIAkad 

http://siakad.unisnu.ac.id/
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II. PMB 

A. Setup PMB online 

Modul ini digunakan untuk menyeting waktu pendaftaran PMB 

online. Adapun langkah –langkah yang harus dilakukan oleh 

pengelola PMB adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul PMB, klik setup PMB online 

3. Isi tahun periode, nama periode 

4. Pilih waktu pendaftaran 

5. Isi prosentase nilai kelulusan 

6. Pilih waktu periode tersebut aktif 

7. Pilih aktif 

8. Selesai  

B. Setup potongan SPI 

Modul ini digunakan untuk menyeting potongan SPI pada periode 

PMB yang telah dibuka. Adapun langkah –langkah yang harus 

dilakukan oleh pengelola PMB adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul PMB, klik setup potongan SPI 

3. Isi kriteria potongan, nama periode 

4. Pilih waktu pendaftaran 

5. Isi prosentase nilai kelulusan 

6. Pilih waktu periode tersebut aktif 

7. Pilih aktif 

8. Selesai 

C. Transfer PMB online 

Modul ini digunakan untuk mentransfer data calon mahasiswa baru 

yang mendaftar secara online untuk di masukkan dalam data PMB. 

Adapun langkah yang harus dilakukan oleh pengelola PMB adalah 

sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul PMB, klik transfer PMB online 

3. Isi semua data yang diminta 

4. Pilih status awal 

5. Pilih program 

6. Pilih program studi 
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7. Klik icon transfer, dan pilih gelombang pendaftaran 

8. Klik transfer 

9. Selesai  

D. Edit data PMB 

Modul ini digunakan untuk merubah data calon mahasiswa baru 

yang mendaftar. Adapun langkah yang harus dilakukan oleh 

pengelola PMB adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul PMB, klik edit data PMB 

3. Isi semua data yang diminta 

4. Klik Simpan 

5. Selesai 

E. Transfer prog/prodi PMB 

Modul ini digunakan untuk mentransfer data calon mahasiswa baru 

yang mendaftar disalah satu prodi untuk di transfer dalam prodi 

yang lain. Adapun langkah yang harus dilakukan oleh pengelola 

PMB adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul PMB, klik transfer prodi PMB  

3. Isi semua data yang diminta 

4. Pilih status awal 

5. Pilih program 

6. Pilih program studi 

7. Klik icon transfer, dan pilih gelombang pendaftaran 

8. Klik transfer 

9. Selesai 

F. Cek syarat PMB 

Modul ini digunakan untuk mengecek persyaratan PMB yang harus 

dikirim oleh calon mahasiswa baru, apakah sudah diupload atau 

belum. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh petugas 

PMB adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul PMB, klik cek syarat PMB  

3. Isi semua data yang diminta 

4. Cari  

5. Selesai 
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G. Upload dokumen PMB 

Modul ini digunakan untuk meng upload dokumen yang harus 

dikirim oleh mahasiswa baru sebagai syarat pendaftaran mahasiswa 

baru. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan oleh petugas 

PMB adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul PMB, klik upload dokumen PMB  

3. Pilih gelombang pendaftaran 

4. Cari  nama yang akan diuload dokumennya 

5. Klik tombol action dan cari file dikomputer 

6. Klik icon upload 

7. Selesai 

H. Setup soal ujian PMB 

Modul ini digunakan untuk menambah soal ujian PMB yang berlaku 

dimasing-masing prodi dan periode ujian PMB.  Adapun langkah-

langkah yang harus dilakukan oleh petugas PMB adalah sebagai 

berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul PMB, klik setup soal PMB  

3. Pilih kelompok soal dan klik icon cari 

4. Jika mau menambah klik icon tambah soal 

5. Jika akan merubah soal klik icon edit soal 

6. Jika akan menghapus soal klik icon hapus 

7. Selesai 

I. Setup ujian PMB 

Modul ini digunakan untuk memberikan ujian PMB kepada 

mahasiswa yang telah mendaftar. Adapun langkah-langkah yang 

harus dilakukan oleh petugas PMB adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul PMB, klik setup ujian PMB 

3. Klik icon tambah ujian PMB  

4. Isi semua data yang diminta 

5. Isi tanggal berlakuknya 

6. Aktifkan dengan memilih icon aktif 

7. Simpan  

8. Selesai  
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J. Hasil ujian PMB 

Modul ini digunakan untuk mengetahui hasil ujian PMB yang 

dilakukan oleh calon mahasiswa baru. Adapun langkah-langkah 

yang harus dilakukan oleh petugas PMB adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul PMB, klik hasil ujian PMB 

3. Isi semua data yang diminta 

4. Cari  

5. Selesai 

K. Setup rekrutmen PMB 

Modul ini digunakan untuk mendaftar calon rekruitmen mahasiswa 

baru dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh panitia PMB. 

Untuk mendaftar sebagai recruitment mahasiswa baru, maka 

petugas PMB harus mendaftar calon recruitment tersebut.  Adapun 

langkah-langkah yang harus dilakukan oleh petugas PMB adalah 

sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul PMB, klik setup rekrutmen PMB  

3. Pilih periode kemudian klik icon cari 

4. Klik icon tambah 

5. Isi semua data yang diminta dan pilih aktiv 

6. Klik icon simpan 

7. Selesai 

L. Hasil ujian PMB 

Modul ini digunakan untuk mengetahui hasil ujian PMB yang 

dilakukan oleh calon mahasiswa baru. Adapun langkah-langkah 

yang harus dilakukan oleh petugas PMB adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul PMB, klik hasil ujian PMB 

3. Isi semua data yang diminta 

4. Cari  

5. Selesai  

 

III. Biodata  

A. Lihat Biodata 
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Modul  ini digunakan untuk mengetahui biodata mahasiswa yang 

ada diunisnu oleh bagian akademik. Adapun langkah-langkah yang 

harus dilakukan oleh petugas akademik adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul biodata, klik lihat biodata 

3. Pilih area fakultas 

4. Pilih program studi 

5. Isi data angkatan 

6. Cari  

7. Selesai 

B. Edit Biodata 

Modul  ini digunakan untuk merubah biodata mahasiswa yang ada 

di Unisnu oleh bagian akademik. Adapun langkah-langkah yang 

harus dilakukan oleh petugas akademik adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul biodata, klik edit biodata 

3. Pilih area fakultas 

4. Pilih program studi 

5. Isi data angkatan dan NIM mahasiswa 

6. Klik icon Cari  

7. Klik icon edit disamping kri NIM 

8. Rubah data sesuai dengan tahapan yang ada kemudian klik 

simpan 

9. Tahapan pribadi, alamat, kademik, orang tua, asal sekolah 

10. Selesai 

C. Upload Foto 

Modul  ini digunakan untuk merubah biodata mahasiswa yang ada 

di Unisnu oleh bagian akademik. Adapun langkah-langkah yang 

harus dilakukan oleh petugas akademik adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul biodata, klik edit biodata 

3. Pilih area fakultas 

4. Pilih program studi 

5. Isi data angkatan, nama dan NIM mahasiswa 

6. Klik icon Cari  

7. Klik icon upload foto disamping kanan nama pada kolom action 
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8. Browse file foto kemudian klik icon upload 

9. Selesai 

D. Preference 

Modul Preference digunakan untuk merubah password, untuk user 

perubahan password dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut : 

1. Sorot group modul biodata, klik modul preference; 

2. Tunggu beberapa saat hingga muncul halaman ubah pasword 

(lihat Gambar 36); 

3. Lakukan perubahan password lalu klik button simpan (panjang 

password minilai 6 karakter). 

 
Gambar 2. Ubah Pasword 

E. Reset password mhsw 

Modul reset password mhsw digunakan untuk merubah password, 

untuk mahasiswa perubahan password dapat dilakukan dengan cara 

sebagai berikut : 

1. Sorot group modul biodata, klik modul reset password mhsw; 

2. Pilih area fakultas dan prodi 

3. Isi data angkatan dan klik icon cari 

4. Klik icon kunci pada samping kiri NIM yang ingin diresert  

5. Tunggu beberapa saat hingga muncul halaman ubah pasword 

(lihat Gambar 36); 

6. Klik icon reset kemudian OK; 

7. Selesai . 
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Gambar 3. Reset Pasword 

F. Data pribadi mahasiswa 

Modul  ini digunakan untuk mengetahui data pribadi mahasiswa 

yang ada diunisnu oleh bagian akademik. Adapun langkah-langkah 

yang harus dilakukan oleh petugas akademik adalah sebagai 

berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul biodata, klik data pribadi mhsw 

3. Pilih area fakultas 

4. Pilih program studi 

5. Isi data angkatan 

6. Cari  

7. Selesai 

 
Gambar 4. Data Pribadi Mahasiswa 

G. Data akademik mahasiswa 

Modul ini digunakan untuk mengetahui data akademik oleh bagian 

akademik. Adapun prosedur yang harus dilakukan oleh user adalah: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul biodata, klik data akademik mhsw 

3. Pilih area fakultas 

4. Pilih program studi 

5. Isi data angkatan 

6. Cari  

7. Selesai 



16   Manual SIAkad UNISNU Jepara | Versi Backoffice     

 
Gambar 5. Data Akademik Mahasiswa 

H. Data lulusan mahasiswa 

Modul ini digunakan untuk mengetahui data lulusan dimasing-

masing angkatan mahasiswa Unisnu. Adapun yang harus dijalankan 

untuk mengetahui informasi tersebut adalah: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul biodata, klik data lulusan mhsw 

3. Pilih area fakultas 

4. Pilih program studi 

5. Isi data angkatan 

6. Isi periode yudisium 

7. Cari  

8. Selesai 

 

Gambar 6. Data Lulusan Mahasiswa 

 

IV. Kurikulum  

A. Administrasi Makul 

Modul ini digunakan untuk mengelola kurikulum oleh bagian 

akademik mulai dari menambah kurikulum, menambah mata kuliah 

dan memetakan mata kuliah. Adapun yang harus dilakukan oleh 

bagian akademik maupun TU di fakultas adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 
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2. Pilih group modul kurikulum, klik administrasi mata kuliah maka 

akan muncul seperti gambar dibawah; 

3. Jiki ingin menambah kurikulum maka klik icon kurikulum 

4. Pilih program studi 

5. Klik icon cari, dan klik tambah kurikulum baru 

6. Isi semua data yang diminta kemudian klik simpan 

7. Jika ingin menambah mata kuliah maka klik icon  mata kuliah 

8. Pilih fakultas/prodi dan kode kurikulum yang telah dibuat  

9. Klik icon cari 

10. Silahkan klik icon tambah  da nisi semua data yang diminta dan 

klik simpan; 

11. Jika ingin memetakan mata kuliah yang boleh diambil 

mahasiswa dimasing-masing angkatan maka klik icon pemetaan 

MK; 

12. Pilih kode kurikulum asal dank ode kurikulum tujuan; 

13. Pilih pemetaan otomatis atau pemetaan baru; 

14. Klik icon simpan; 

15. Selesai 

 

B. Master Kurikulum 

Modul ini digunakan untuk mengetahui daftar kurikulum oleh 

bagian akademik dan dapat menambah kurikulum. Adapun yang 

harus dilakukan oleh bagian akademik maupun TU di fakultas 

adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul kurikulum, klik master kurikulum maka akan 

muncul seperti gambar dibawah; 

3. Jiki ingin menambah kurikulum maka klik icon tambah kurikulum 

4. Isi semua data dan klik simpan 

5. Klik icon simpan; 

6. Selesai 

C. Master Makul 

Modul ini digunakan untuk mengelola matakuliah oleh bagian 

akademik mulai dari menambah mata kuliah. Adapun yang harus 
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dilakukan oleh bagian akademik maupun TU di fakultas adalah 

sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul kurikulum dan pilih master mata kuliah 

3. Jika ingin menambah mata kuliah maka klik icon  mata kuliah 

4. Pilih fakultas/prodi dan kode kurikulum yang telah dibuat  

5. Klik icon cari 

6. Silahkan klik icon tambah  dan isi semua data yang diminta dan 

klik simpan; 

7. Klik icon simpan; 

8. Selesai 

 

D. Master Jenis Makul 

Modul ini digunakan untuk mengelola jenis matakuliah oleh bagian 

akademik dan dapat menambah jenis matakuliah. Adapun yang 

harus dilakukan oleh bagian akademik maupun TU di fakultas 

adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul kurikulum dan pilih master jenis mata kuliah 

3. Jika ingin menambah mata kuliah maka klik icon  tambah jenis 

mata kuliah 

4. Silahkan klik icon tambah  dan isi semua data yang diminta dan 

klik simpan; 

5. Klik icon simpan; 

6. Selesai 

 

E. Master Jenis Kurikulum 

Modul ini digunakan untuk mengelola master jenis kurikulum oleh 

bagian akademik dan dapat menambah jenis kurikulum. Adapun 

yang harus dilakukan oleh bagian akademik maupun TU di fakultas 

adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul kurikulum dan pilih master jenis kurikulum 

3. Jika ingin menambah jenis kurikulum maka ; 
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4. Silahkan klik icon tambah  dan isi semua data yang diminta dan 

klik simpan; 

5. Klik icon simpan; 

6. Selesai 

F. Master Konsentrasi Makul 

Modul ini digunakan untuk mengelola master konsentrasi mata 

kuliah oleh bagian akademik dan dapat menambah jenis 

konsentrasi. Adapun yang harus dilakukan oleh bagian akademik 

maupun TU di fakultas adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul kurikulum dan pilih master konsentrasi makul 

3. Jika ingin menambah konsentrasi matakuliah maka ; 

4. Silahkan klik icon tambah  dan isi semua data yang diminta dan 

klik simpan; 

5. Klik icon simpan; 

6. Selesai 

 

G. Master Nilai Makul 

Modul ini digunakan untuk mengelola master nilai mata kuliah oleh 

bagian akademik dan dapat menambah nilai mata kuliah Adapun 

yang harus dilakukan oleh bagian akademik maupun TU di fakultas 

adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul kurikulum dan pilih master nilai makul; 

3. Jika ingin menambah nilai matakuliah maka ; 

4. Silahkan klik icon tambah  dan isi semua data yang diminta dan 

klik simpan; 

5. Klik icon simpan; 

6. Selesai 

 

V. Sarpras  

A. Input Gedung 

Modul ini bermanfaat untuk mendata gedung yang ada 

dilingkungan Unisnu Jepara. Selain melihat daftar fungsi utama 
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modul ini adalah untuk menambah daftar gedung di Unisnu Jepara. 

Adapun cara menjalankan modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul sarpras dan pilih input gedung; 

3. Jika ingin menambah gedung maka ; 

4. Silahkan klik icon tambah  dan isi semua data yang diminta; 

5. Klik icon simpan; 

6. Selesai 

 

B. Input Ruang 

Modul ini bermanfaat untuk mendata ruang yang ada dilingkungan 

Unisnu Jepara. Selain melihat daftar fungsi utama modul ini adalah 

untuk menambah daftar ruang di Unisnu Jepara. Adapun cara 

menjalankan modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul sarpras dan pilih input ruang; 

3. Jika ingin menambah ruang maka ; 

4. Silahkan pilih gedung yang ingin ditambah ruangnya; 

5. klik icon tambah  dan isi semua data yang diminta; 

6. Klik icon simpan; 

7. Selesai 

 

C. Daftar Gedung 

Modul ini bermanfaat untuk mengetahui daftar gedung yang ada 

dilingkungan Unisnu Jepara. Fungsi utama modul ini adalah untuk 

melihat daftar gedung di Unisnu Jepara. Adapun cara menjalankan 

modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul sarpras dan pilih daftar gedung; 

3. Selesai 

 

D. Daftar Ruang 

Modul ini bermanfaat untuk mengetahui daftar ruang yang ada 

dilingkungan Unisnu Jepara. Fungsi utama modul ini adalah untuk 
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melihat daftar ruang di Unisnu Jepara. Adapun cara menjalankan 

modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul sarpras dan pilih daftar ruang; 

3. Pilih daftar gedung dan klik icon cari; 

4. Selesai. 

 

E. Manajemen Ruang 

Modul ini bermanfaat untuk mengelola pemakaian ruang yang ada 

dilingkungan Unisnu Jepara. Fungsi utama modul ini adalah untuk 

melihat daftar ruang yang terpaikai pada jam tertentu di Unisnu 

Jepara. Adapun cara menjalankan modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul sarpras dan pilih manajemen ruang; 

3. Pilih daftar gedung dan klik icon cari; 

4. Selesai. 

 

 

VI. KRS 

A. Setup KRS 

Modul ini digunakan untuk mengatur KRS yang akan diambil oleh 

mahasiswa disetiap semesternya. Modul ini merupakan modul vital 

dalam pengambilan KRS mahasiswa jika modul ini belum disetup 

maka mahasiswa tidak bias melakukan input KRS secara mandiri.  

Maka bagian akademik atau TU fakultas harus cermat, dan perlu 

diperhatikan jika telah disetup maka jangan sekali-kali melakukan 

perubahan saat periode input KRS oleh mahasiswa. Adapun 

langkah untuk menjalankan modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul KRS dan pilih modul setup KRS; 

3. Pilih area fakultas dan klik icon tambah; 

4. Isi semua kolom yang ada sesuai periode KRS 

5. Klik icon Simpan 

B. Input KRS Mahasiswa 
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Terdapat dua model input/pengisian KRS yang diberlakukan, yaitu 

KRS mandiri dan KRS  Paket. KRS mandiri diberlakukan untuk 

mahasiswa dengan sistem SKS, dalam hal ini mahasiswa harus 

melakukan input KRS secara mandiri pada SIAMa. Sedangkan sistem 

KRS paket, diberlakukan untuk mahasiswa dengan sistem paket, KRS  

diinputkan oleh operator fakultas masing-masing, KRS mahasiswa 

diberikan sesuai paket yang telah ditetapkan. 

Pengisian KRS mandiri hanya bisa dilakukan pada waktu yang telah 

ditentukan oleh UNISNU Jepara (Lihat Kalender Akademik), dengan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAMa 

2. Pilih menu KRS, klik modul input KRS mhs; 

3. Tunggu beberapa saat hingga muncul halaman/kolom pilih sesi KRS 

(lihat Gambar 7), kemudian klik button/lingkaran putih hingga 

muncul form input KRS (lihat Gambar 8). Apabila yang muncul 

keterangan ‘Anda belum membayar, segera lakukan pembayaran 

atau konfirmasi pada Bag. Keuangan’, berarti anda belum 

melakukan registrasi administratif atau kalau Anda sudah 

membayar namun masih juga muncul keterangan tersebut 

kemungkinan slip pembayaran Anda belum diinput oleh Bag. 

Keuangan segera konfirmasi pada Bag. Keuangan. 

 
 

 

Gambar 7. Input KRS, Pilih Sesi KRS 
**) Jadwal sesi KRS pada gambar 7,  hanya untuk keperluan simulasi, bukan jadwal yang sebenarnya 
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Gambar 8. Input KRS, Mata Kuliah Yang Bisa Diikuti 

 

4. Sebelum Anda memilih mata kuliah, disarankan untuk mencermati 

daftar mata kuliah yang bisa diikuti, jatah SKS yang bisa diambil 

dan daftar mata kuliah terkena prasyarat. Dengan demikian Anda 

memiliki gambaran untuk memilih mata kuliah apa saja dan di kelas 

mana harus dipilih. 

5. Dalam table Daftar Mata Kuliah Yang Bisa Diikuti (lihat Gambar 

8), disajikan semua mata kuliah yang bisa diambil pada semester 

berjalan. Dalam tabel tesebut dibuat warna-warna yang berbeda 

dengan pengertian: 

- baris berwarna hijau berarti, mata kuliah tersebut belum pernah 

diambil, pada kolom ‘ke’ berisi kosong;  

- baris berwarna merah muda berarti, mata kuliah tersebut sudah 

pernah diambil dan telah ada nilainya, pada kolom ‘ke’ 

ditunjukkan jumlah pengembilannya (pengambilan ke 

berapanya); 

- baris berwarna biru berarti mata kuliah tersebut telah Anda 

pilih. 

6. Untuk memilih mata kuliah, berikan tanda centang [✓] pada kolom 

pilihan mata kuliah yang Anda kehendaki, tanda berhasil apabila 
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telah muncul tanda centang pada kolom pilihan. Apabila muncul 

pesan pengambilan mata kuliah bentrok berarti Anda harus 

mengganti dengan mata kuliah atau kelas lainnya yang tidak 

bentrok. 

7. Perhatikan dengan seksama jumlah peserta yang telah mengambil 

dan daya tampungnya. Apabila jumlah peserta yang mengambil 

(kolom ‘Nilai’) telah sama dengan jumlah kapasitas (kolom ‘Ke’) 

maka system akan mengirim pesan kelas penuh.  

8. Anda juga dibatasi jumlah SKS yang bisa diambil, dengan 

ketentuan: 

Indeks Prestasi (IP) Semester SKS yang bisa diambil 

3.00 24 SKS 

2.50 – 2.99 22 SKS 

2.00 – 2.49 20 SKS 

1.50 – 1.99 18 SKS 

1.00 – 1.49 15 SKS 

0.99 12 SKS 

Prasyarat IP yang digunakan dalam penentuan jumlah SKS yang 

bisa diambil yaitu IP semester sebelumnya (lihat Prasyarat IP  dan 

jatah SKS pada form input KRS). Mahasiswa yang pada semester 

sebelumnya tidak aktif/cuti maka jatah SKS yang bisa diambil 

adalah 12 SKS. 

9. Perhatikan pula Table Mata Kuliah Kena Prasyarat (lihat Gambar 

9), dalam table tersebut ditampilkan semua mata kuliah yang 

ditawarkan akan tetapi terkena prasyarat, sehingga meskipun 

ditawarkan tidak bisa diambil sebelum prasyaratnya terpenuhi. 

Prasyarat ditampilkan dalam bentuk kode MK maupun kode scrip, 

untuk memahami kode MK bisa dilihat pada kurikulum. 

10. Setelah melakukan input KRS, disarankan untuk melihat Jadwal 

Kuliah dan KRS. 
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Gambar 9. Input KRS, Table Mata Kuliah Kena Prasyarat 

 

C. Input KRS TU 

Modul ini berfungsi untuk membantu TU dalam mengisi KRS 

mahsiswa yang memerlukan bantuan untuk input KRS. Adapun 

langkah untuk menjalankan modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul KRS dan pilih modul input KRS; 

3. Pilih area fakultas, pilih sesi KRS yang akan diinput; 

4. Masukkan NIM mahasiswa yang akan diinput; 

5. Centang block yang diperlukan; 

6. Klik icon cari; 

7. Kemudian centang mata kuliah yang akan diambil; 

8. Klik icon simpan; 

9. Selesai. 

 

D. Monitor kelas 

Modul ini membantu bagian akademik untuk mengetahui tingkat 

ketercapaian pengambilan mata kuliah dimasing-masing kelas yang 

ditawarkan oleh bagian akademik kepada mahasiswa. Adapun cara 

mengoperasikan modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul KRS dan pilih modul monitor kelas; 

3. Pilih area fakultas, pilih sesi KRS yang ingin diketahui; 
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4. Klik icon cari; 

5. Selesai. 

 

E. Setup MK paket 

Modul ini berfungsi membantu bagian akademik untuk 

memaketkan matakuliah dimasing-masing kelas. Adapun langkah 

untuk menjalankan modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul KRS dan pilih modul setup MK paket; 

3. Pilih area fakultas; 

4. Klik icon cari; 

5. Klik icon tambah MK Paket jika ingin menambah; 

6. Isi semua data yang diminta; 

7. Klik icon update; 

8. Selesai. 

 

F. Lihat KRS Mahasiswa 

Modul ini  berfungsi untuk melihat hasil KRS yang dilakukan oleh 

mahasiswa. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul KRS dan pilih modul lihat KRS mahasiswa; 

3. Pilih area fakultas, prodi dan semua data yang ada dikolom; 

4. Klik icon cari; 

5. Klik centang pada mahasiswa yang ingin diketahui; 

6. Klik icon pilih; 

7. Selesai. 

 

G. Lihat KRS Total 

Modul lihat KRS digunakan untuk melihat hasil isian KRS yang telah 

dilakukan oleh mahasiswa saat pengisian KRS oleh bagian akademik. 

Untuk melihat KRS sesuai dengan semester yang dipilih, Anda dapat 

melakukannya dengan cara sebagai berikut : 

1. Masuk  aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul KRS dan pilih modul lihat KRS total; 

3. Isi semua data mahasiswa yang ingin diketahui; 
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4. Klik icon cari; 

5. Tunggu hingga muncul KRS (lihat Gambar 7). 

6. Selesai . 

 
 

 

Gambar 10. Lihat KRS 

 

 

H. Cetak KRS 

Modul ini  berfungsi untuk mencetak KRS yang dilakukan oleh 

mahasiswa. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul KRS dan pilih modul cetak KRS; 

3. Pilih area fakultas, prodi dan semua data yang ada dikolom; 

4. Klik icon cari; 

5. Klik centang pada mahasiswa yang ingin dicetak; 

6. Klik icon pilih dan klik icon cetak; 

7. Selesai. 

I. Cetak KRS Perwalian 

Modul ini  berfungsi untuk mencetak KRS yang dilakukan oleh 

mahasiswa. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah 

sebagai berikut: 
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1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul KRS dan pilih modul cetak KRS perwalian; 

3. Pilih area fakultas, prodi dan semua data yang ada dikolom; 

4. Klik icon cari; 

5. Klik centang pada mahasiswa yang ingin dicetak; 

6. Klik icon pilih dan klik icon cetak; 

7. Selesai. 

 

J. Catatan Bimbingan 

Modul ini  berfungsi untuk mencetak KRS yang dilakukan oleh 

mahasiswa. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul KRS dan pilih modul catatan bimbingan; 

3. Pilih area prodi dan semua data yang ada dikolom; 

4. Klik icon cari; 

5. Klik daftar bimbingan dari masing-masing dosen; 

6. Selesai. 

K. Pengambilan SP 

Modul ini berfungsi untuk membantu TU dalam memproses 

pengambilan SP oleh mahasiswa. Adapun langkah untuk 

menjalankan modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul KRS dan pilih modul pengambilan SP; 

3. Pilih area fakultas, pilih sesi KRS yang akan diambil; 

4. Masukkan NIM mahasiswa yang akan mengambil; 

5. Centang block yang diperlukan; 

6. Klik icon cari; 

7. Kemudian centang mata kuliah yang akan diambil; 

8. Klik icon simpan; 

9. Selesai. 

 

VII. KHS 

A. Lihat KHS semester 
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Modul ini  berfungsi untuk melihat kartu hasil studi yang dilakukan 

oleh mahasiswa. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul KHS dan pilih modul lihat KHS semester; 

3. Pilih area fakultas, prodi dan semua data yang ada dikolom; 

4. Klik icon cari; 

5. Klik centang pada mahasiswa yang ingin diketahui; 

6. Klik icon pilih; 

7. Selesai. 

 

B. Lihat KHS total 

Modul ini  berfungsi untuk melihat kartu hasil setudi secara total 

yang dilakukan oleh mahasiswa. Adapun langkah untuk 

menggunakan modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul KHS dan pilih modul lihat KHS total; 

3. Pilih area fakultas, prodi dan semua data yang ada dikolom; 

4. Klik icon cari; 

5. Klik centang pada mahasiswa yang ingin diketahui; 

6. Klik icon pilih; 

7. Selesai. 

 

C. Cetak KHS 

Modul ini  berfungsi untuk mencetak KHS yang dilakukan oleh 

mahasiswa. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul KHS dan pilih modul cetak KHS; 

3. Pilih area fakultas, prodi dan semua data yang ada dikolom; 

4. Klik icon cari; 

5. Klik centang pada mahasiswa yang ingin dicetak; 

6. Klik icon pilih dan klik icon cetak; 

7. Selesai. 
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VIII. Transkrip 

Transkrip nilai adalah kumpulan nilai dari mata kuliah yang telah 

diambil oleh mahasiswa yang disusun urut berdasarkan urutan 

semester. Transkrip nilai disusun dari semester satu sampai dengan 

semester akhir (berdasarkan Tahun Akademik yang dipilih dalam kolom 

pilih sesi).  

Data ditampilkan hanya untuk mata kuliah yang telah diambil saja dan 

besarnya indeks prestasi dihitung hanya untuk mata kuliah yang ada 

nilainya. 

A. Lihat Transkrip Mahasiswa 

Modul ini berfungsi untuk melihat transkrip mahasiswa oleh bagian 

akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul transkrip dan pilih modul lihat transkrip 

mahasiswa; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Isi semua kolom yang ada sesuai data yang ingin diketahui; 

5. Klik icon cari; 

6. Beri tanda centang pada kolom pilih untuk mahasiswa yang 

ingin diketahui; 

7. Klik icon pilih pada halaman paling bawah; 

8. Selesai. 

B. Cetak transkrip sementara 

Modul ini berfungsi untuk mencetak transkrip sementara oleh 

bagian akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini 

adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul transkrip dan pilih modul cetak transkrip 

sementara; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Isi semua kolom yang ada sesuai data yang ingin diketahui; 

5. Klik icon cari; 

6. Beri tanda centang pada kolom pilih untuk mahasiswa yang 

ingin diketahui; 

7. Klik icon pilih pada halaman paling bawah; 

8. Klik icon cetak pada pojok kanan atas; 
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9. Selesai. 

C. Cetak transkrip lulus 

 Modul ini berfungsi untuk mencetak transkrip lulus oleh bagian 

akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul transkrip dan pilih modul cetak transkrip 

lulus; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Isi semua kolom yang ada sesuai data yang ingin diketahui; 

5. Klik icon cari; 

6. Beri tanda centang pada kolom pilih untuk mahasiswa yang 

ingin diketahui; 

7. Klik icon pilih pada halaman paling bawah; 

8. Klik icon cetak pada pojok kanan atas; 

9. Selesai. 

D. Cetak ijazah 

Modul ini berfungsi untuk mencetak ijazah oleh bagian akademik. 

Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul transkrip dan pilih modul cetak ijazah; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Isi semua kolom yang ada sesuai data yang ingin diketahui; 

5. Klik icon cari; 

6. Beri tanda centang pada kolom pilih untuk mahasiswa yang 

ingin diketahui; 

7. Klik icon pilih pada halaman paling bawah; 

8. Klik icon cetak pada pojok kanan atas; 

9. Selesai. 

E. Lihat draft ijasah 

Modul ini berfungsi untuk melihat draft ijazah mahasiswa oleh 

bagian akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini 

adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul transkrip dan pilih modul lihat draft ijazah; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Isi semua kolom yang ada sesuai data yang ingin diketahui; 
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5. Klik icon cari; 

6. Klik icon pilih pada samping kanan nama mahasiswa; 

7. Selesai. 

 

F. Upload scan transkrip & ijazah 

Modul ini berfungsi untuk mengupload transkrip & ijazah 

mahasiswa oleh bagian akademik. Adapun langkah untuk 

menggunakan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul transkrip dan pilih modul upload scan 

transkrip & ijazah; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Isi semua kolom yang ada sesuai data yang ingin diketahui; 

5. Klik icon cari; 

6. Upload file yang sesuai pada kolom action; 

7. Selesai. 

 

G. Cetak Transkrip KRS Lulus 

Modul ini berfungsi untuk mencetak transkrip KRS lulus oleh bagian 

akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul transkrip dan pilih modul cetak transkrip KRS 

lulus; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Isi semua kolom yang ada sesuai data yang ingin diketahui; 

5. Klik icon cari; 

6. Beri tanda centang pada kolom pilih untuk mahasiswa yang 

ingin diketahui; 

7. Klik icon pilih pada halaman paling bawah; 

8. Klik icon cetak pada pojok kanan atas; 

9. Selesai. 

 

H. Cetak Transkrip KRS Aktif 

Modul ini berfungsi untuk mencetak transkrip lulus oleh bagian 

akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 
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2. Pilih group modul transkrip dan pilih modul cetak transkrip KRS 

Aktif; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Isi semua kolom yang ada sesuai data yang ingin diketahui; 

5. Klik icon cari; 

6. Beri tanda centang pada kolom pilih untuk mahasiswa yang 

ingin diketahui; 

7. Klik icon pilih pada halaman paling bawah; 

8. Klik icon cetak pada pojok kanan atas; 

9. Selesai. 

 

IX. Pembelajaran 

A. Setup jadwal kuliah 

Modul ini digunakan untuk mengatur jadwal kuliah yang akan 

diambil oleh mahasiswa disetiap semesternya. Modul ini 

merupakan modul vital dalam pengambilan KRS mahasiswa jika 

modul ini belum disetup maka mahasiswa tidak bias melakukan 

input KRS secara mandiri.  Maka bagian akademik atau TU fakultas 

harus cermat, dan perlu diperhatikan jika telah disetup maka jangan 

sekali-kali melakukan perubahan saat periode input KRS oleh 

mahasiswa. Adapun langkah untuk menjalankan modul ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul KRS dan pilih modul setup KRS; 

3. Pilih area fakultas dan klik icon tambah; 

4. Isi semua kolom yang ada sesuai periode KRS 

5. Klik icon Simpan 

 

B. Cetak presensi kuliah 

Modul ini berfungsi untuk mencetak presensi kuliah oleh bagian 

akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul pembelajaran dan pilih modul cetak presensi 

kuliah; 

3. Pilih area fakultas dan tahun akademik; 

4. Klik icon cari; 



34   Manual SIAkad UNISNU Jepara | Versi Backoffice     

5. Pilih matakuliah dan kelas yang ingin dicetak; 

6. Klik icon cetak pada sisi sebelah kiri mata kuliah; 

7. Selesai. 

 

C. Cetak presensi dosen 

Modul ini berfungsi untuk mencetak presensi dosen oleh bagian 

akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul pembelajaran dan pilih modul cetak presensi 

dosen; 

3. Pilih area fakultas dan tahun akademik; 

4. Klik icon cari; 

5. Pilih matakuliah dan kelas yang ingin dicetak; 

6. Klik icon cetak pada sisi sebelah kiri mata kuliah; 

7. Selesai. 

 

D. Cetak sampul presensi 

Modul ini berfungsi untuk mencetak sampul presensi oleh bagian 

akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul pembelajaran dan pilih modul cetak sampul 

presensi; 

3. Pilih area fakultas dan tahun akademik; 

4. Klik icon cari; 

5. Pilih matakuliah dan kelas yang ingin dicetak; 

6. Klik icon cetak pada sisi sebelah kiri mata kuliah; 

7. Selesai. 

 

E. Jadwal kuliah Mahasiswa 

Modul ini berfungsi untuk jadwal kuliah mahasiswa oleh bagian 

akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul pembelajaran dan pilih modul jadwal kuliah 

mahasiswa; 

3. Isi NIM yang ingin diketahui; 

4. Klik icon cari; 
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5. Selesai. 

 

F. Setup presensi  

Modul ini berfungsi untuk mengisi jumlah pertemuah dimasing-

masing mata kuliah dikelas yang telah ada. Adapun untuk 

menjalankan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul pembelajaran dan pilih modul setup presensi; 

3. Pilih area fakultas, tahun akademik, ujian dan default jumlah 

pertemuan; 

4. Klik icon cari; 

5. Selesai. 

 

G. Lihat presensi Kuliah 

Modul ini berfungsi untuk melihat presensi mata kuliah  dari 

mahasiswa. Adpun untuk menjalan modul tersebut adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul pembelajaran dan pilih modul lihat presensi 

kuliah; 

3. Isi NIM mahasiswa yang ingin diketahui; 

4. Klik icon cari; 

5. Selesai. 

 

H. Jadwal mengajar Dosen 

Modul ini berfungsi untuk mengetahui informasi jadwal mengajar 

dosen. Modul ini tersdia pada user dosen selaku pelaksana. Untuk 

menjalankan modul tersebut caranya adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul pembelajaran dan pilih modul jadwal 

mengajar dosen; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Klik icon cari; 

5. Selesai. 

 

I. Input presensi kuliah 
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Modul ini ada pada user dosen yang digunakan untuk menginput 

presensi perkuliahan. Adapun prosen untuk menjalankan mudul 

tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul pembelajaran dan pilih modul input presensi 

kuliah; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Klik icon cari; 

5.  Pilih pertemuan ke, dan klik icin pilih; 

6. klik icon mulai; 

7. Klik tambah realisasi RKP kemudian simpan; 

8. Klik centang pada nama mahasiswa dan klik icon simpan; 

9. Klik icon selesai pada saat selesai perkuliahan; 

10. Selesai. 

 

J. Input nilai 

Modul ini berfungsi untuk menginput nilai dari matakuliah yang 

diampu oleh dosen. Untuk menjalankan modul ini yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul pembelajaran dan pilih modul input nilai; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Klik icon cari; 

5.  Pilih mata kuliah dan klik icon pilih; 

6. Pilih nilai yang ingin diberikan kepada mahasiswa; 

7. Ceklist untuk nilai yang sudah diinput kemudian simpan; 

8. Selesai. 

K. Download form input nilai 

Modul ini berfungsi untuk mengambil tamplate input nilai dalam 

bentuk xls oleh dosen dimasing-masing kelas. Untuk menjalankan 

modul ini proses yang harus dilakukan adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul pembelajaran dan pilih modul idownload 

form nput nilai; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Klik icon cari; 
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5. Pilih mata kuliah dan klik icon pilih; 

6. Selesai. 

 

L. Rekap dosen mengajar 

Modul ini berfungsi untuk mengetahui jumlah mengajar dosen 

dalam satu sesi. Untuk menjalankan modul ini proses yang harus 

dilakukan adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul pembelajaran dan pilih modul rekap dosen 

mengajar; 

3. Pilih area fakultas dan sesi; 

4. Klik icon cari; 

5. Selesai. 

 

X. Ujian 

A. Setup jadwal ujian 

Modul ini berfungsi untuk mensetup jadwal kegiatan ujian tengah 

semester dan akhir semester yang dilakukan dimasing-masing 

fakultas. Kegiatan didalam modul ini dilaksanakan oleh TU fakultas 

dengan proses kegiatan sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul ujian dan pilih modul setup jadwal ujian; 

3. Pilih area fakultas, pilih sesi dan jenis ujian yang akan 

dilaksanakan; 

4. Klik icon cari; 

5. Pilih mata kuliah dan klik icon jam; 

6. Klik icon tambah jadwal da nisi data sesuai dengan ketentuan; 

7. Klik icon simpan; 

8. Selesai. 

B. Setup jadwal pengawas 

Modul ini berfungsi untuk mensetup jadwal pengawas ujian tengah 

semester dan akhir semester yang dilakukan dimasing-masing 

fakultas. Kegiatan didalam modul ini dilaksanakan oleh TU fakultas 

dengan proses kegiatan sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 
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2. Pilih group modul ujian dan pilih modul setup jadwal pengawas 

ujian; 

3. Pilih area fakultas, pilih sesi dan jenis ujian yang akan 

dilaksanakan; 

4. Klik icon cari; 

5. Pilih mata kuliah dan klik icon jam; 

6. Klik icon tambah pengawas dan isi data sesuai dengan 

ketentuan; 

7. Klik icon simpan; 

8. Selesai. 

C. Cetak kartu ujian 

Modul ini berfungsi untuk mencetak kartu ujian oleh bagian 

akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul ujian dan pilih modul cetak kartu ujian; 

3. Pilih area fakultas dan tahun akademik, program studi; 

4. Isi angkatan dan data mahasiswa; 

5. Klik icon cari; 

6. Pilih dengan centang pada nama mahasiswa yang ingin dicetak; 

7. Klik icon cetak pada sisi sebelah kanan atas; 

8. Selesai. 

D. Cetak presensi ujian 

Modul ini berfungsi untuk mencetak presensi ujian oleh bagian 

akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul ujian dan pilih modul cetak presensi ujian; 

3. Pilih area fakultas dan tahun akademik, jenis ujian; 

4. Isi presentase kehadiran; 

5. Klik icon cari; 

6. Pilih dengan centang pada nama mahasiswa yang ingin dicetak; 

7. Klik icon cetak pada sisi sebelah kanan atas; 

8. Selesai. 

 

E. Cetak label map LJU Pengawas 
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Modul ini berfungsi untuk mencetak label map LJU pengawas oleh 

bagian akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini 

adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul ujian dan pilih modul cetak label map LJU 

pengawas ujian; 

3. Pilih area fakultas dan tahun akademik,; 

4. Isi jenis ujian; 

5. Klik icon cari; 

6. Pilih dengan centang pada Label LJU yang ingin dicetak; 

7. Klik icon cetak pada sisi sebelah kanan atas; 

8. Selesai. 

F. Cetak label map LJU Dosen 

Modul ini berfungsi untuk mencetak label map LJU dosen oleh 

bagian akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini 

adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul ujian dan pilih modul cetak label map LJU 

dosen; 

3. Pilih area fakultas dan tahun akademik,; 

4. Isi jenis ujian; 

5. Klik icon cari; 

6. Pilih dengan centang pada Label LJU yang ingin dicetak; 

7. Klik icon cetak pada sisi sebelah kanan atas; 

8. Selesai. 

 

G. Cetak daftar pengawas 

Modul ini berfungsi untuk mencetak daftar pengawas oleh bagian 

akademik. Adapun langkah untuk menggunakan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SiAkad; 

2. Pilih group modul ujian dan pilih modul cetak daftar pengawas; 

3. Pilih area fakultas dan tahun akademik,; 

4. Isi jenis ujian; 

5. Klik icon cari; 

6. Klik icon cetak pada sisi sebelah kanan atas; 

7. Selesai. 
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H. Jadwal ujian Mahasiswa 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengetahui jadwal ujian 

mahasiswa oleh bagian akademik. Adapun untuk menjalankan 

modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul ujian dan pilih modul jadwal ujian mahasiswa; 

3. Pilih area fakultas dan sesi serta jenis ujian; 

4. Klik icon cari 

5. Selesai. 

I. Jadwal ujian Fakultas 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengetahui jadwal ujian 

fakultas oleh bagian akademik. Adapun untuk menjalankan modul 

ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul ujian dan pilih modul jadwal ujian fakultas; 

3. Pilih area fakultas, sesi dan jenis ujian; 

4. Klik icon cari; 

5. Selesai.  

J. Jadwal ujian Universitas 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengetahui jadwal ujian 

universitas oleh bagian akademik. Adapun untuk menjalankan 

modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul ujian dan pilih modul jadwal ujian universitas; 

3. Pilih area fakultas, sesi dan jenis ujian; 

4. Klik icon cari; 

5. Selesai. 

K. Daftar cekal ujian 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengetahui daftar cekal 

ujian oleh bagian akademik. Adapun untuk menjalankan modul ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul ujian dan pilih modul daftar cekal ujian; 

3. Pilih area fakultas, sesi dan jenis ujian; 

4. Klik icon cari; 
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5. Selesai. 

L. Rekap pengawas 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengetahui jrekap 

pengawas oleh bagian akademik. Adapun untuk menjalankan 

modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul ujian dan pilih modul rekap pengawas; 

3. Pilih area fakultas, sesi dan jenis ujian; 

4. Klik icon cari; 

5. Selesai. 

XI. Skripsi  

A. Yudisium Skripsi 

B. Input pembimbing skripsi 

C. Pembimbing skripsi 

D. Pendaftaran ujian skripsi 

E. Setup skripsi 

F. Pengumpulan berkas skripsi 

G. Jadwal ujian skripsi 

H. Penilaian skripsi 

I. Hasil ujian skripsi 

J. Riwayat ujian skripsi 

K. Look book bimbingan skripsi 

L. Jadwal Ujian Kompre 

XII. Wisuda  

A. Pendaftaran wisuda 

Modul ini digunakan untuk proses pendaftaran wisuda sampai 

dengan kebutuhan administrasi oleh panitia wisuda. Yang ada 

dalam modul ini adalah informasi tentang jumlah peserta, peserta, 

pendaftar, publikasi Koran, nomor kursi dan dada, slide show 

wisuda dan layout buku. Proses untuk menggunakan modul ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul wisuda dan pilih pendaftaran wisuda; 

3. Pilih informasi jumlah peserta,; 

4. Peserta,  
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5. Pendaftar,  

6. Publikasi Koran,  

7. Nomor kursi dan dada,  

8. Slide show wisuda ; 

9. Layout buku 

10. Selesai.  

B. Proses wisuda 

Modul ini digunakan untuk proses pendaftaran wisuda sampai 

dengan kebutuhan administrasi oleh panitia wisuda. Yang ada 

dalam modul ini adalah informasi tentang jumlah peserta, peserta, 

pendaftar, publikasi Koran, nomor kursi dan dada, slide show wisuda 

dan layout buku. Proses untuk menggunakan modul ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul wisuda dan pilih pendaftaran wisuda; 

3. Pilih informasi jumlah peserta,; 

4. Peserta,  

5. Pendaftar,  

6. Publikasi Koran,  

7. Nomor kursi dan dada,  

8. Slide show wisuda ; 

9. Layout buku 

10. Selesai. 

XIII. Akademik 

A. Risert password Dosen 

B. Upload Kaldik 

C. Lihat Kaldik 

D. Status akademik 

E. Pendaftaran Kegiatan 

F. Sebaran KKN 

G. Upload Dosen wali 

H. Daftar Dosen Wali 

I. Bimbingan Akademik, catatan bimbingan 

J. Pengajuan pindah prodi 

K. Pengajuan pindah kelas 
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L. Pengajuan pindah/keluar Univ 

M. Proses pindah prodi 

N. Proses pindah kelas 

O. Proses pindah/keluar Univ 

P. Histori pindah program/ prodi/ keluar 

Q. Konversi mhsw pindah 

R. Proses status mhsw 

S. Monitor Prestasi mhsw 

XIV. Keuangan  

A. History Pembayaran Mahasiswa 

Dalam modul history pembayaran ini, Anda dapat mengetahui 

jumlah kewajiban pembayaran dan rincian pembayaran yang pernah 

Anda lakukan (Lihat Gambar 3). 

History pembayaran disajikan sebagai fungsi control mahasiswa 

atas kesesuaian jumlah pembayaran yang menjadi kewajiban dan untuk 

mengecek kesesuaian pembayaran yang telah dilakukan. Apabila 

terdapat ketidak sesuaian mahasiswa dapat menghubungi bagian 

keuangan untuk konfirmasi. 

 

 

Gambar 11. History Pembayaran 

Terdapat informasi yang disajikan dalam modul history 

pembayaran mahasiswa, yaitu : Disajikan secara terperinci untuk setiap 

pembayaran yang pernah dilakukan oleh Mahasiswa. Apabila tampil 
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keterangan ‘Non Tunai’ berarti Anda membayar pada bagian keuangan 

tidak dalam bentuk tunai melainkan berupa setor slip pembayaran dari 

bank atau pemindahbukuan dari bank, sedangkan apabila bertuliskan 

‘Tunai’ berarti Anda membayar secara langsung dalam bentuk uang 

tunai kepada Bagian Keuangan. 

Prosedur melihat history pembayaran: 

1. Masuk aplikasi SIAMa 

2. Pilih menu akademik 

3. Pilih modul history pembayaran tunggu hingga muncul seperti 

gambar 3 diatas 

4. Selesai. 

 

XV. Beasiswa  

A. Input penerima beasiswa 

B. monitoring beasiswa 

XVI.  Evaluasi 

A. Setup waktu eval 

B. Copy eval 

C. Setup pertanyaan eval 

D. Setup kues 

E. Hasil kues 

F. Input Evaluasi PBM Mahasiswa 

G. Input Evaluasi PBM Dosen 

H. Rekap Eval Mahasiswa 

I. Rekap Eval Dosen 

J. Lap Kinerja Dosen 

XVII. Perpustakaan  

A. Buku Yang Dipinjam 

Modul ini mempunyai fungsi utama untuk mengetahui buku yang 

dipinjam oleh mahasiswa dan dosen. Untuk menggunakan modul 

ini proses yang harus dilakukan adalah: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 
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2. Pilih group modul perpustakaan; 

3. Pilih modul buku yang dipinjam; 

4. Selesai. 

B. Pencarian Buku 

Modul  memiliki fungsi utama untuk melakukan pencarian buku 

oleh mahasiswa dan dosen. Adapun untuk menggunakan modul ini 

caranya adalah: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul perpustakaan; 

3. Pilih modul pencarian buku; 

4. Isi semua data yang diminta; 

5. Klik icon cari 

6. Selesai 

C. E-Journal 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengetahui daftar jurnal 

yang dimiliki oleh perpustakaan dari user mahasiswa dan dosen. 

Tatacara untuk menggunakan modul ini adalah: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul perpustakaan dan pilih modul E Journal; 

3. Selesai; 

D. Setup Login E Journal 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mendaftar username dan 

password login e journal. Adapun langkahnya adalah sebagai 

berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul perpustakaan; 

3. Pilih modul setup login e journal; 

4. Klik icon tambah untuk menambah login; 

5. Isi semua data dan klik icon simpan; 

6. Klik icon pilihan untuk merubah atau menghapus login yang 

telah ada; 

7. Selesai. 
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XVIII. PDDIKTI 

A. Proses PDDIKTI 

Modul ini memiliki manfaat untuk membantu bagian PDPT dalam 

mengolah data yang akan dikirim ke PDDIKTI. Adapun langkah 

untuk menjalankan modul tersebut adalah: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul PDDIKTI dan pilih modul proses PDDIKTI; 

3. Isi semua data yang ada sesuai dengan keperluan; 

4. Klik download excel; 

5. Selesai. 

B. Download Epsbed 

Modul ini memiliki manfaat untuk membantu bagian PDPT dalam 

mengolah data yang akan dikirim ke PDDIKTI. Adapun langkah 

untuk menjalankan modul tersebut adalah: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul PDDIKTI dan pilih modul download Epsebed; 

3. Isi semua data yang ada sesuai dengan keperluan; 

4. Klik download excel; 

5. Selesai. 

XIX.  Statistick 

A. Distribusi nilai per MK 

Modul ini berfungsi untuk mengetahui sebaran nilai per mata 

kuliah. Untuk menggunakan modul tersebut langkah yang harus 

dilakukan oleh bagian akdemik adalah: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul statistic dan pilih modul distribusi nilai per 

MK; 

3. Pilih area fakultas dan sesi; 

4. Pilih mata kuliah yang ingin diketahui; 

5. Klik icon cari; 

6. Selesai. 

B. Distribusi nilai total 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengetahui distribusi nilai 

total yang diberikan oleh dosen untuk masing-masing mata kuliah. 

Untuk menjalankan modul tersebut yang harus dilakukan adalah: 
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1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul statistic dan pilih modul distribusi nilai total; 

3. Pilih area fakultas dan sesi; 

4. Klik icon cari; 

5. Selesai. 

C. Distribusi IPK per angkatan 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengetahui distribusi IPK 

pada setiap angkatan. Untuk menggunakan modul ini yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul statistic dan pilih modul distribusi IPK per 

angkatan; 

3. Pilih area fakultas dan sesi; 

4. Ketik angkatan; 

5. Klik icon cari; 

6. Selesai  

D. Disribusi IPK per mahasiswa 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengetahui distribusi IPK 

per mahasiswa. Untuk menggunakan modul ini yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul statistic dan pilih modul distribusi IPK per 

mahasiswa; 

3. Pilih area fakultas dan sesi; 

4. Ketik angkatan; 

5. Ketik NIM dan Nama 

6. Klik icon cari; 

7. Selesai 

E. Distribusi IPK lulusan 

Modul ini memiliki fungsi untuk menetahui distribusi IPK lulusan 

pada mahasiswa yang telah lulus. Untuk menggunakan modul ini 

yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul statistic dan pilih modul distribusi IPK lulusan; 

3. Pilih area fakultas dan sesi; 

4. Ketik angkatan; 
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5. Klik icon cari; 

6. Selesai 

F. Lama studi  

Modul ini memiliki fungsi utama untuk penyediaan informasi lama 

studi untuk masing-masing mahasiswa. Untuk menggunakan 

modul ini yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul statistic dan pilih modul lama studi; 

3. Pilih area fakultas dan sesi; 

4. Ketik angkatan; 

5. Klik icon cari; 

6. Selesai 

G. Status awal  

Modul ini memiliki fungsi utama untuk meyediakan informasi status 

awal mahasiswa yang ada di Unisnu. Untuk menggunakan modul 

ini yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul statistic dan pilih modul status awal 

angkatan; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Klik icon cari; 

5. Selesai 

H. Status akhir  

Modul ini memiliki fungsi utama untuk menyediakan informasi 

status akhir mahasiswa di akhir angkatan. Untuk menggunakan 

modul ini yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul statistic dan pilih modul status akhir 

angkatan; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Klik icon cari; 

5. Selesai 

I. Status per angkatan  

Modul ini memiliki fungsi utama untuk menyediakan informasi 

status per angkatan di Unisnu. Untuk menggunakan modul ini yang 

harus dilakukan adalah sebagai berikut: 
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1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul statistic dan pilih modul status awal 

angkatan; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Pilih sesi yang ingin diketahui; 

5. Klik icon cari; 

6. Selesai 

J. Status per TA 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengetahui status per 

tahun ajaran yang ada dilembaga Unisnu. Untuk menggunakan 

modul ini yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul statistic dan pilih modul status per tahun 

Ajaran; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Ketik angkatan; 

5. Klik icon cari; 

6. Selesai 

K. Rekap PMB 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk mengetahui jumlah 

pendaftaran dimasing-masing prodi. Untuk menggunakan modul 

ini yang harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul statistic dan pilih modul rekap PMB; 

3. Pilih prodi dan tahun akademik; 

4. Klik icon cari; 

5. Selesai 

L. Lama waktu skripsi 

Modul ini untuk mengetahui informasi tentang lama waktu skripsi 

mahasiswa. Untuk menggunakan modul ini yang harus dilakukan 

adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul statistic dan pilih modul lama waktu skripsi; 

3. Pilih area fakultas dan prodi; 

4. Klik icon cari; 

5. Selesai 
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M. Beban mengajar dosen 

Modul ini berguna untuk penyediaan informasi beban mengajar 

dosenyang ada di Unisnu. Untuk menggunakan modul ini yang 

harus dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul statistic dan pilih modul beban mengajar 

dosen; 

3. Pilih area fakultas dan sesi; 

4. Klik icon cari; 

5. Selesai 

N. Rekap kehadiran dosen 
Modul ini bermanfaat untuk menyediakan informasi tentang jumlah 

kehadiran dosen. Untuk menggunakan modul ini yang harus 

dilakukan adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul statistic dan pilih modul rekap kehadiran 

dosen; 

3. Pilih area fakultas dan sesi; 

4. Pilih jenis ujian 

5. Klik icon cari; 

6. Selesai 

XX. SMSGTW 

A. SMS Inbox 

B. SMS Sentitem 

C. SMS Kuliah 

D. SMS Outbox 

E. SMS Mahasiswa 

F. SMS Dosen 

G. SMS Karyawan 

H. SMS Group 

I. SMS Orang Tua 

J. SMS PMB 

K. SMS Antrian 



Manual SIAkad UNISNU Jepara | Versi Backofice    51 

XXI.  Pendaftaran PKKMB 

A. Pendaftaran PKKMB 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk melakukan pendaftaran 

PKKMB. Modul ini dapat dijalankan setelah periode PKKM dibuat. 

Adapaun untuk menjalan modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul pendaftara PKKMB; 

3. Pilih modul pendaftaran PKKMB; 

4. Pilih periode PKKMB dan klik icon cari; 

5. Pilih icon yang sesuai dengan kebutuhan (aktivasi, cetak atau 

hapus); 

6. Selesai 

B. Periode PKKMB 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk menambah periode PKKMB. 

Ini adalah proses pertama saat pembukaan pendaftaran PKKMB. 

Cara menjalankan modul ini adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad 

2. Pilih group modul pendaftaran PKKMB; 

3. Pilih modul periode PKKMB; 

4. Klik icon tambah periode; 

5. Isi semua data yang diperlukan dan klik icon simpan; 

6. Selesai. 

C. Minat Peserta PKKMB 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk menambah jenis minat 

peserta PKKMB. Adapun untuk menjalankan modul ini prosesnya 

dalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul pendaftaran PKKMB; 

3. Pilih modul minat peserta PKKMB; 

4. Klik icon tambah untuk menambah minat; 

5. Isi semua data dan klik icon simpan; 

6. Pilih icon pilihan untuk menghapus atau merubah minat yang 

telah ada dan klik simpan; 

7. Selesai. 

D. Ukuran Kaos PKKMB 
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Modul ini memiliki fungsi utama untuk menambah ukuran kaos 

PKKMB. Adapun untuk menjalankan modul ini prosesnya dalah 

sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul pendaftaran PKKMB; 

3. Pilih modul ukuran kaos PKKMB; 

4. Klik icon tambah untuk menambah ukuran; 

5. Isi semua data dan klik icon simpan; 

6. Pilih icon pilihan untuk menghapus atau merubah ukuran yang 

telah ada dan klik simpan; 

7. Selesai. 

E. Panitia PKKMB 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk menambah panitia PKKMB. 

Adapun untuk menjalankan modul ini prosesnya dalah sebagai 

berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul pendaftaran PKKMB; 

3. Pilih modul panitia PKKMB; 

4. Klik icon tambah untuk menambah panitia; 

5. Isi semua data dan klik icon simpan; 

6. Pilih icon pilihan untuk menghapus atau merubah panita yang 

telah ada dan klik simpan; 

7. Selesai. 

XXII.  SDM 

A. Input Karyawan 

B. Input Dosen 

C. Data Dosen 

D. Data karyawan 

 

XXIII. Sistem 

A. Setup Modul 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk menambah modul yang ada 

diaplikasi SIAKad.  Untuk menggunakan modul tersebut proses yang 

dilakukan oleh administrator adalah sebagai berikut: 
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1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul system dan pilih modul setup modul; 

3. Klik icon tambah jika ingin menambah modul; 

4. Isi semua kolom yang tersedia; 

5. Klik icon simpan; 

6. Jika ingin merubah klik icon pilihan pada jenis modul; 

7. Ubah data sesuai dengan keperluan atau dihapus; 

8. Klik simpan; 

9. Selesai. 

B. Setup Group Modul 

Modul ini memiliki fungsi utama untuk menambah atau merubah 

group modul dalam aplikasi SIAkad. Adapun langkah untuk 

melakukan proses tersebut adalah sebagai berikut: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul system dan pilih modul setup group modul; 

3. Klik icon tambah jika ingin menambah; 

4. Isi semua data yang ada dikolom; 

5. Klik icon simpan; 

6. Klik icon pilihan jika ingin merubah atau menghapus group 

modul yang ada; 

7. Klik icon simpan; 

8. selesai 

C. Parameter Sistem 

Modul ini memiliki fungsi utama sebagai pengendali sitem muali 

dari identitas sampai pada warna aplikasi. Untuk menggunakan 

modul ini yang harus dilakukan adalah: 

1. Masuk aplikasi SIAkad; 

2. Pilih group modul system dan pilih modul parameter system; 

3. Pilih point yang mau dirubah atau dihapus; 

4. Klik simpan; 

5. Selesai. 

D. Setup Aplikasi 
Modul ini mempunyai fungsi utama untuk mengatur semua aplikasi yang 
ada di SIAkad. Untuk menjalankan modul ini proses yang dilakukan adalah 
sebagai berikut: 
1. Masuk aplikasi SIAkad; 
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2. Pilih group modul system dan pilih setup aplikasi; 
3. Tambah atau edit aplikasi yang terkait dengan SIAkad; 
4. Klik icon simpan; 
5. selesai 

XXIV. Akun 

A. Log Out 

Modul LogOut digunakan apabila Anda ingin keluar dari SIAKad, 

proses logout dapat dilakukan dengan cara sorot group modul Akunt 

lalu klik modul logout, atau dapat dilakukan dengan cara klik logout 

pada keterangan login setelah nama user. 

 

 

Gambar 12. Log Out 

 

 

B. Hal Depan 

Modul halaman depan digunakan untuk melihat halaman depan 

SIAkad tanpa harus logout terlebih dahulu, dapat dilakukan dengan 

cara sorot group modul dashboard Hal Depan, tunggu hingga halaman 

depan SIAkad muncul pada layar. 

 

 

Gambar 13. Menuju Halaman Depan 
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