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TUTORIAL MEMBUKA SIAKAD MAHASISWA 
UNIVERSITAS KADIRI 

 
Ikuti langkah-langkah sebagai berikut : 

1. Buka aplikasi browser seperti Mozilla, Chrome, Opera atau yang lain. 

 

            
2. Ketikkan alamat website Universitas Kadiri sebagai berikut. 

unik-kediri.ac.id lalu tekan enter 

 

 
3. Akan muncul tampilan dashboard website Universitas Kadiri. 

 

 
 

4. Setelah itu scroll ke bawah atau turunkan ke bawah sampai ketemu menu mahasiswa  SIAKAD 

Mahasiswa  kemudian klik. 

 

        Klik tulisan ini 
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5. Akan muncul dashboard seperti dibawah ini. 

 

 
 

6. Selanjutnya masukkan NIM/NPK dan Password yang sudah diberikan  kemudian klik  

 

7. Kemudian akan masuk dashboard mahasiswa seperti ini. 
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8. Penjelasan Menu- menu pada dashboard mahasiswa : 

a. Profile  Personal. 

Media untuk melihat, mengedit dan menambahkan beberapa item seperti password, foto, dan 

identitas diri mahasiswa. 

b. Akademik  Rencana Studi. 

Media untuk memprogram dan mencetak KRS (Kartu Rencana Studi) mahasiswa pada setiap 

semester sesuai dengan jadwal yang diberikan oleh Program Studi. 

c. Akademik  Jadwal Kuliah. 

Media untuk melihat jadwal kuliah yang diambil setelah melakukan pemrograman KRS. 

d. Akademik  Hasil Studi. 

Media untuk melihat dan mencetak riwayat KHS (Kartu Hasil Studi) mahasiswa setelah 

menempuh mata kuliah diakhir semester. 

e. Akademik  Index Prestasi. 

Media untuk melihat grafik IPS (Index Prestasi Semester) dan IPK (Index Prestasi Kumulatif). 

f. Akademik  MK belum ditempuh. 

Media untuk melihat MK (Mata Kuliah) yang belum ditempuh mahasiswa sampai akhir kelulusan 

nanti. 

g. Akademik  Transkip. 

Media untuk melihat MK (Mata Kuliah) keseluruhan yang sudah ditempuh mahasiswa dalam 

beberapa semester. 

h. Keuangan  Rekaman Pembayaran. 

Media untuk melihat dan mencetak rekaman pembayaran mahasiswa yang sudah dibayar 

maupun yang belum dibayar.  

i. Keuangan  Daftar Tanggungan. 

Media untuk melihat dan mencetak tanggungan mahasiswa yang sudah dibayar dan belum 

dibayar dari setiap semester yang bersangkutan. 

 

9. Langkah pertama kali jika sudah masuk dashboard mahasiswa adalah segera MENGGANTI 

PASSWORD anda, caranya adalah : 

a. Arahkan pada menu Profile kemudian klik, akan muncul menu Personal terus klik. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik 
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b. Kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Lalu silahkan ganti password dengan klik menu 

. 

 

 
c. Akan muncul tampilan seperti ini. Old Password isikan dengan password lama anda, New 

Password isikan dengan password baru (peringatan : buatlah password yang benar-benar anda 

hafal, karena jika lupa anda tidak bisa LOGIN). Jika sudah klik tombol . 

 

 
 

10. Langkah selanjutnya adalah MEMPROGRAM KRS (Kartu Rencana Studi). 

a. Klik menu Akademik  Rencana Studi 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klik Disini 
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b. Kemudian akan muncul tampilan seperti dibawah ini. 

 
 

c. Silahkan mencentang Mata Kuliah yang akan diprogram pada semester ini pada kolom “Act”. Jika 

pada tampilan pertama Mata Kuliah yang dipilih tidak tampil silahkan klik  

untuk melihat lagi mata kuliah yang akan dipilih. 

d. Jika sudah kemudian klik tombol   

(perhatian : jika tombol proses tidak bisa/ tidak berfungsi, berarti mahasiswa masih mempunyai 

tanggungan pembayaran disemester yang akan ditempuh maupun tanggungan semester-

semester sebelumnya. Untuk itu silahkan cek pada menu Keuangan – Daftar Tanggungan untuk 

melihat riwayat tanggungan dari semester sebelumnya maupun semester yang akan ditempuh). 

Contoh : 

 
        Setelah dicek pada menu Keuangan – Daftar Tanggungan 

 
Jika ingin detail jenis pembayaran apa yang belum dibayar, bisa dilihat pada setiap 

semesternya, contoh pada semester ganjil 2016 atau 2016-1. 

 
 

 

 

 

Tombol proses 

tidak fungsi 
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e. Jika sudah tidak mempunyai tanggungan pembayaran, tombol proses akan bisa diakses, berarti 

Mata Kuliah yang dipilih akan tampil dibawah pada tampilan rencana studi, beserta jumlah sks 

yang akan ditempuh pada semester ini. 

 
 

 

 

f. Jika sudah klik tombol Print untuk mencetak hasil KRS.  

 
 

Mencetak KRS online dengan cara didownload terlebih dahulu. 

 

 
 

 

g. Selanjutnya mahasiswa menandatangani dan meminta tanda tangan Dosen Pembimbing 

Akademik masing-masing mahasiswa. 

h. Kumpulkan pada Program Studi masing-masing KRS yang sudah tertanda tangani mahasiswa dan 

Pembimbing Akademik yang akan diberi stempel. Dan menandakan mahasiswa sudah 

melakukan KRS Online 

 

Terima Kasih 
 

Catatan : 

1. Jika masih bingung silahkan menanyakan kepada operator masing-masing Prodi maupun Fakultas. 

2. Batas akhir KRS sesuai pada tanggal samping tombol proses di sub menu rencana studi. 

3. Jika daftar tanggungan pembayaran tidak sesuai, yang dimana mahasiswa sudah merasa membayar, 

silahkan membawa bukti pembayaran sebelumnya ke pihak Fakultas/Universitas. 

 

Untuk menghapus 

MK yang ternyata 

tidak jadi diprogram 

Untuk mencetak KRS 

Download 

Langsung Print 


