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SIAKAD UIN ADALAH SISTEM ADMINISTRASI AKADEMIK YANG DIKEMBANGKAN 
OLEH UIN ANTASARI BANJARMASIH, DALAM HAL INI DILAKSANAKAN OLEH PUSAT 

TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA (PUSTIPD) SEBAGAI LEADING 
SECTOR-NYA. SISTEM INI SUDAH MELIPUTI ALUR PENDAFTARAN MAHASISWA 

BARU, AKTIFITAS PERKULIAHAN, BEASISWA,SAMPAI DENGAN WISUDA. 

 

Halaman Login SIAKAD dapat diakses di alamat http://siakad.uin-antasari.ac.id . 

 

DASHBOARD 

 

Langkah pertama yang anda lakukan adalah masuk ke halaman Dashboard. 
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AKUN ADMIN PRODI 

Pada menu akun terdapat tiga sub-menu yaitu menu ‘Ubah Password’, menu ‘Riwayat 

Login’, serta menu ‘Form TDD’ 

1. Ubah Password 

 

Pada menu ‘Ubah Password’ admin akan berpindah ke laman form untuk mengubah 

password, admin akan mengisi form perubahan password dengan memasukkan password 

saat ini, kemudian memasukkan password yang baru serta memasukkan ulang password baru 

untuk konfirmasi password baru yang telah dibuat, kemudian menekan tombol ‘Update’ 

untuk menyimpan password baru yang telah dibuat. 

2. Riwayat Login 

 

Pada menu ‘Riwayat Login’ terdapat table yang terdiri dari tanggal login yaitu tanggal terakhir 

admin melakukan login, selanjutnya IP Address yaitu IP dari perangkat yang digunakan untuk 

login terakhir, selanjutnya yaitu browser yang digunakan untuk mengakses admin, dan status 

login dari admin. 
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3. Form TTD 

 

Selanjutnya yaitu menu ‘Form TTD’ yaitu menu untuk menambahkan file tanda tangan Rektor 

untuk keperluan administrasi secara digital, ketika menekan tombol ‘Select File’ maka akan 

muncul panel pencarian file seperti di bawah ini 

 

Setelah menemukan mukan file tanda tangan selanjutnya menekan tombol open untuk 

upload file, setelah itu akan muncul di panel upload tanda tangan seperti berikut 

 

Dimana akan ada nama file yang telah diUpload lalu tekan tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan 

tanda tangan yang telah diupload. 
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MASTER DATA ADMIN PRODI 

1. Data Kelas 

Pada admin Prodi terdapat menu Master data dengan satu sub-menu data kelas, pada data 

kelas admin akan disuguhkan dengan tabel data kelas, mulai dari kode kelas, nama kelas, 

program studi, angkatan, kuota kelas, jenis kelas serta jumlah mahasiswa seperti di bawah ini 

 

Selain itu ada fitur pencarian data serta sortir data untuk memudahkan klasifikasi data. 

Selanjutnya terdapat fitur  penambahan data secara manual serta eksport data yang sudah 

ada untuk diolah secara offline 

 

Pada tombol ‘Tambah Data’ akan beralih ke panel menambahkan data secara manual dengan 

form sebagai berikut  

 

Pada form penambahan data admin akan melakukan penambahan data sesuai dengan table 

data yang telah ditentukan secara manual satu persatu kemudian menekan tombol ‘Submit’ 
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jika selesai dan akan menyimpan data atau tombol ‘Kembali’ jika tidak jadi melakukan 

penambahan data. Untuk fitur eksport sendiri ketika menekan tombol ‘Eksport’  maka akan 

langsung mengunduh data dengan format yang telah ditentukan 

Selain itu terdapat juga tombol di bagian akhir list data berwarna biru untuk mengedit data 

yang telah tersimpan serta tombol untuk menampilkan data mahasiswa pada kelas tersebut. 

Untuk tampilan data mahasiswa yang berada pada kelas yang bersangkutan sebagai berikut. 
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KRS 

1. Data Mata Kuliah 

Data mata kuliah adalah data dari seluruh mata kuliah yang ada pada universitas antara lain 

Mata Kuliah Universitas (kuning), Mata Kuliah Fakultas (biru), dan Mata Kuliah Prodi (hijau). 

Pada halaman ini anda dapat melihat mata kuliah berdasarkan kode, nama, semester, dan 

SKS mata kuliah. 

 

2. Dosen Mata Kuliah 

Pada halaman ini terdapat data jumlah dosen untuk setiap mata kuliah pada UIN Antasari 

Banjarmasin. 
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Anda juga dapat menambahkan dosen untuk mata kuliah yang dikehendaki dengan meng-klik 

action tombol biru pada bagian kanan halaman. 

 

 

Anda akan diarahkan pada jendela Daftar Dosen Pengampu Mata Kuliah yang dipilih. Pada 

jendela tersebut anda dapat memilih dosen mata kuliah dengan menginputkan nama dosen 

kemudian meng-klik Tambahkan. 

 

 

 

 

 

3. Registrasi Mata Kuliah 

Pada halaman ini registrasi mata kuliah dilakukan dengan memilih semester terlebih dahulu, 

kemudian memilih tingkat perkuliahan, lalu memilih mata kuliah pada untuk semester dan 

tingkat perkuliahan yang dipilih pada bagian kiri halaman. Setelah pemilihan mata kuliah 

selesai, anda dapat menambahkan mata kuliah tersebut untuk registrasi berdasarkan tingkat 

perkuliahan dengan meng-klik tombol Tambahkan.  

 

 

1 

3 
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Setelah menambahkan mata kuliah, anda juga dapat mengembalikan mata kuliah yang tidak 

diperlukan pada semester tersebut dengan memilih mata kuliah kemudian meng-klik tombol 

Kembalikan. Anda juga dapat mengimport mata kuliah pada halaman ini. 

4. Kelas Mata Kuliah 

Pada halaman ini anda dapat menentukan dosen dan mahasiswa yang mengambil mata kuliah 

berdasarkan kelas mata kuliah.  

Pada bagian kanan terdapat tombil Action hijau dan kuning. Untuk menentukan Dosen, Kuota 

Kelas dan Mahasiswa untuk kelas mata kuliah yang dipilih dengan meng-klik tombol action 

berwarna hijau. Anda juga dapat menetukan jadwal kelas mata kuliah yang dengan meng-klik 

tombol action berwarna kuning. Dalam menu ini anda dapat  menentukan Jumlah Pertemuan, 

Hari Pertemuan, Gedung dan Ruangan , serta Jam Perkuliahan. 

 

 

 

 

  

 

 

  

Menu Input Menu Set Jadwal 
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5. Status KRS 

Pada halaman ini anda ddapat melihat dan mengubah status KRS Mahasiswa berdasarkan 

status pembayaran (LUNAS/BELUM LUNAS) pada semester tertentu untuk setiap mahasiswa. 

 

Pertama pilih Semester untuk menampilkan data dan status  KRS pada semester yang dipilih.  

 

Untuk mengubah status KRS klik tombol action berwarna kuning. Pada menu Ubah Status 

KRS anda dapat mengubah status KRS (BOLEH/TIDAK BOLEH) dari mahasiswa yang dipilih 

kemudian klik Simpan. 
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6. ACC KRS 

Pada halaman ini anda dapat menyetujui KRS yang diajukan oleh mahasiswa berdasarkan 

status KRS dan angkatan. Terdapat tombol ACC SEMUA  untuk menyetujui KRS berdasarkan 

status KRS dan angkatan mahasiswa. 

 

Untuk melihat detail KRS  dari mahasiswa terdapat tombol action berwarna kuning, pada 

menu Detail KRS anda dapat melihat dan mereset Data Mata Kuliah dan Jadwal Kuliah.  

Pada tombol Action biru, anda dapat melihat data Registrasi Mata Kuliah dan Print KRS dan 

Print Jadwal. 
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PERKULIAHAN 

1. Presensi Mahasiswa 

Pada halaman ini anda dapat melihat data presensi mahasiswa dengan mengetikkan nama 

mahasiswa yang bersangkutan pada kolom Mahasiswa. Data mahasiswa akan ditampilkan 

berdasarkan mata kuliah, kelas, persentase kehadiran dan jumlah pertemuan. 

 

Untuk melihat detail kehadiran, terdapat tombol Action hijau pada sebelah kanan. Pada 

menu detail kehadiran anda dapat melihat waktu dan status kehadiran serta topik 

perkuliahan. 

Anda juga dapat melihat data presensi berdasarkan kelas dan mata kuliah . 
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2. Jadwal Kuliah 

Pada menu ini anda dapat melihat jadwal mata kuliah pada prodi terkait. Untuk melihat mata 

kuliah anda dapat mengurutkan dan mengelompokkan berdasarkan Kelas Mata Kuliah dan 

Hari serta dapat mencari secara spesifik dengan memasukkan informasi pada kolom Search. 

 

3. Pertemuan Mata Kuliah 

Pada menu Pertemuan terdapat data pertemuan mata kuliah dimana admin dapat 

menambahkan data pertemuan mata kuliah dengan menekan tombol ‘Tambah Data’ 

kemudian akan tampil panel seperti di bawah ini 

 

Setelah mengisi semua data yang ada kemudian menekan tombol ‘Simpan’ untuk menyimpan 

data pertemuan yang sudah dibuat. Selain menambahkan data yang baru admin juga dapat 
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melakukan presensi untuk mahasiswa dalam keadaan tertentu pada tombol absensi yang 

berada di sebelah kanan setiap data dan akan muncul panel seperti di bawah ini 

 

Terdapat juga tombol untuk mengubah data yang ada serta tombol untuk menghapus data 

yang sudah ada. 

4. Aspek Nilai 

Pada halaman ini memungkinkan kita untuk mengatur data aspek nilai yang digunakan pada 

UIN Antasari Banjarmasin. Komponen nilai yang digunakan antara lain nilai huruf, bobot nilai, 

rentang nilai dan status kelulusan untuk nilai tersebut. 
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Untuk melihat aspek nilai pada halaman ini, pilih semester yang dikehendaki terlebih dahulu 

pada kolom pilih semester. 

 

 

Anda juga dapat mengubah atau menambah komponen nilai dengan meng-klik tombol Edit 

pada bagian bawah, apabila anda ingin menambah data aspek nilai, klik tombol Action (hijau) 

untuk menambahkan indeks nilai. Tombol Action (biru) digunakan untuk mengimport atau 

menyalin data aspek nilai dari semester lain ke semester yang diinginkan kemudian klik 

import untuk menerapkan. 
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KHS 

1. Nilai 

1.1. Nilai Mata Kuliah 

Data Komponen nilai mata kuliah berisi komponen penilaian mata kuliah beserta bobot dari 

mata kuliah tersebut, pada menu ini akan ditampilkan table komponen beserta bobot dari 

setiap mata kuliah, admin dapat melakukan penambahan komponen Nilai Mata Kuliah serta 

mengubah data komponen nilai mata kuliah 

 

Pertama-tama dengan memilih Prodi kemudian kelas lalu matkul kemudian menekan tombol 

‘Edit’ kemudian tombol ‘Tambah Data’ untuk menambahkan komponen Nilai Mata Kuliah  

 

Setelah itu akan terbuka kolom untuk mengisi data, setelah mengisi data komponen serta 

bobotnya kemudian tekan tombol ‘SIMPAN’ untuk menyimpan data tersebut maka data akan 

tersimpan seperti gambar di bawah ini 

 

Selain itu  juga terdapat tombol hapus yang berada di bagian kanan setiap data dimana untuk 

melakukan penghapusan data harus menekan tombol ‘Edit’ terlebih dahulu kemudian 

menekan tombol hapus. 
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1.2. Input Nilai 

Menu input nilai berfungsi untuk melakukan penginputan nilai atau mengolah data nilai dari 

beberapa prodi 

 

Dengan menekan tombol aksi di bagian paling kanan maka admin dapat mengakses data nilai 

dari mahasiswa dimana bisa menambahkan atau merubah nilai yang sudah ada. Ketika 

menekan tombol aksi maka akan diarahkan pada laman di bawah ini 

 

 

Terdapat tombol ‘Eksport’ mengambil data yang sudah ada untuk dikelolah secara online, 

selanjutnya tombol ‘Edit’ untuk mengubah data yang sudah ada kemudian berubah jadi 

tombol ‘Simpan’ seperti gambar di bawah ini untuk menyimpan perubahan yang telah 

dilakukan 

 

Selanjutnya tombol ‘Publish’ untuk meng-update semua perubahan yang sudah dilakukan.  
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1.3. Nilai Mahasiswa 

Nilai mahasiswa dapat dikelola oleh admin fakultas dengan mengakses menu KHS>Nilai>Nilai 

Mahasiswa, maka akan muncul laman seperti di bawah ini, 

 

Pada laman tersebut terdapat tombol edit untuk mengelolah data mahasiswa yang sudah ada 

ketika menekan tombol edit tersebut maka akan muncul panel seperti di bawah ini 

 

Admin dapat melakukan edit data nilai mahasiswa yang ada dengan menekan tombol ‘Edit’ 

serta dapat menyimpan data nilai secara offline dengan menekan tombol ‘Import’ maka data 

nilai akan ter-download. 


