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CARA PENGGUNAAN SISTEM INFORMASI AKADEMIK (SIAKAD) 

UNIVERSITAS AISYAH PRINGSEWU 

 

1. Untuk mengakses SIAKAD UAP, ketikan URL www.siakad.aisyahuniversity.ac.id 

pada browser (Chrome, Firefox atau lainnya). 

2. Setalah masuk ke halaman SIAKAD, Masukan NPM anda lalu klik Kirim. 

 

 

3. Lalu masukan Password Anda dan Klik Login. 
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4. Jika NPM & Password benar maka Anda akan diarahkan ke halaman beranda 

SIAKAD UAP seperti dibawah ini. 

Disana tersedia menu-menu yang bisa Anda pilih sesuai  dengan kebutuhan (kotak 

merah). Lalu ada nama, foto profil dan informasi IPK (kotak kuning). Dan terdapat 

informasi mata kuliah yang sedang/telah Anda ambil (kotak biru). 

 

 

 

5. Menu “Kuisioner” berguna untuk memberikan penilaian Anda terhadap Dosen, 

Perpustakaan, UAK, Keuangan, Laboratorium, UPPM, Satpam, Parkir, dan Cleaning 

Service. Anda dapat memberikan penilaian terhadap pegawai tersebut dengan klik 

menu Kuisioner – dan pilih submenu yang tersedia seperti gambar dibawah ini. 
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6. Menu “Mata Kuliah Yang Ditawarkan” berfungsi untuk menampilkan semua mata 

kuliah yang ada pada Program Studi Anda beserta dengan kode mata kuliah, jumlah 

SKS dan dosen pengampu seperti dibawah ini. 

 

 

7. Pada menu “Mahasiswa” terdapat 2 Submenu. Yaitu submenu “Isi KRS” yang 

berfungsi untuk mengisi KRS(Kartu Rencana Studi). Dan submenu “KHS” yang 

berfungsi melihat KHS(Kartu Hasil Studi). 

Untuk mengisi KRS Klik menu “Isi KRS” lalu akan tampil semua mata kuliah yang 

bisa Anda ambil seperti dibawah ini. Klik “Ambil” pada mata kuliah yang ingin Anda 

ambil. 

 

8. Maka akan ada pemberitahuan yang menunjukan Anda telah berhasil mengambil mata 

kuliah tersebut. Klik OK untuk melanjutkan. Dan ulangi langkah tersebut untuk 

mengambil mata kuliah lainnya. 
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9. Anda dapat melihat mata kuliah yang sedang anda ambil pada menu Beranda dan 

pilih Data KRS dan KHS. 

Jika ada kesalahan dalam pengambilan mata kuliah, anda dapat menghapusnya 

dengan cara Klik ikon kotak sampah pada kolom Batal Ambil seperti yang 

ditunjukan panah seperti dibawah ini. 

  

 

10. Sampai disini Anda Sudah selesai dalam mengisi KRS. 
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MENCETAK KRS dan KHS 

1. Setelah Anda selesai mengisi KRS sesuai dengan mata kuliah yang Anda ambil, 

Langkah selanjutnya adalah mencetak KRS. Caranya dengan memilih menu Cetak 

Laporan pada menu dipaling kanan dan pilih submenu Cetak KRS. 

Sedangkan untuk mencetak KHS, pilih Menu Cetak KHS. 

 

Catatn: KHS hanya bisa dicetak setelah nilai sudah diinputkan oleh Dosen pengampu 

pada masing-masing mata kuliah pada saat setelah semester selesai.  
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MERUBAH DATA PROFIL & PASSWORD 

 

1. Untuk merubah  data profil Anda, Klik menu “Beranda” dan pilih Tab “Setting” 

seperti dibawah ini. Lalu isikan data sesuai dengan identitas Anda. Lalu Klik Ubah. 

Sedangkan untuk merubah foto profil, klik pada foto yang berada diatas nama Anda. 

 

2. Untuk Merubah password, pada Beranda klik pada tab Password. Lalu isikan 

password baru Anda dan klik Ubah. 

 

3. Catat dan simpan baik-baik password untuk menghindari lupa password pada 

kemudian hari. Dan jangan berikan password Anda kepada siapapun. 

 


