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CARA PENGGUNAAN 

 

3.1. Penggunaan Menu 

Cara mengakses SIAKAD STAI As-Sunnah sebagai Mahasiswa adalah dengan 

mengunjungi link : www.assunnah.ac.id 

 

Klik cancel untuk menuju halaman selanjutnya. 

 

Pilih Akademik dan klik Siakad. 

 Kemudian masukkan NIP dan Password yang telah diberikan dan pilih login level 

admin Mahasiswa. 

http://www.assunnah.ac.id/
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3.1.1. Home 

Menu ini untuk melihat dashboard berisikan informasi tentang profil orangtua dan 

informasi pengumuman seperti jadwal ujian dsb. 

 

 

 

Foto 
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3.1.2. Akademik 

Menu Akademik  bertujuan untuk melihat informasi berkaitan 

tentang akademik Mahasiswa seperti Ringkasan, Riwayat, Absensi 

dan Kalender Akademik. 

 

 

 

 

3.1.2.1.Ringkasan 

Menu ini berfungsi untuk melihat ringkasa akademik Mahasiswa yang berisikan 

informasi yang dibagi menjadi 3 bagian yaitu yang pertama adalah bagian Ringkasan yang 

berisikan  NPM , Nama , Angkatan , Program Studi , Pembina Akademis dan Status 

Akademis , bagian kedua terdapat Grafik yang berisikan gambar grafik mengenai tingkatan 

perbandingan nilai Term1 dengan Term 2 dan seterusnya , bagian ketiga terdapat Rincian 

yang berisikan informasi tentang Jumlah IPK Mahasiswa yang lebih rinci terdiri dari Periode 

Tahun , Term serta jumlah Matakuliah , SKS dan IPK yang didapat oleh Mahasiswa. 
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3.1.2.2.Riwayat 

Menu ini berfungsi untuk melihat informasi berkaitan dengan riwayat akademik 

Mahasiswa berdasarkan Term dan Berdasarkan Mata Kuliah , Tampilan pertama berdasarkan 

Term berisikan informasi berupa kode MK ( Matakuliah ) , kurikulum , Nama Mata Kuliah, 

Kelas , Dosen yang mengampuh , jumlah SKS dan Nilai yang diperoleh Mahasiswa 

 

Tampilan kedua berdasarkan Mata Kuliah berisikan dengan riwayat akademik 

Mahasiswa berupa kode MK ( Matakuliah ) , kurikulum , Nama Mata Kuliah, Kelas , Tahun 

Ajaran , jumlah SKS , Term dan Nilai yang diperoleh Mahasiswa. 
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3.1.2.3.Pengisian KRS 

Menu ini berfungsi untuk melakukan pengisian KRS , jika telah waktunya pengisian 

KRS maka akan terdapat pengisian KRS , jika belum waktunya pengisian KRS maka akan 

tampil pesan seperti berikut . 

 

Setelah pengisian KRS 

 

 

3.1.2.4.Cetak KRS 

Menu ini berfungsi untuk mencetak KRS sesuai Tahun Ajaran dan Term yang 

tersedia, pilih Tahun jaran dan Term lalu klik tombol Search, maka KRS akan Tampil Jika 

sudah tersedia.  
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3.1.2.5.Cetak KHS 

Menu ini berfungsi untuk mencetak KHS sesuai Tahun Ajaran dan Term yang 

tersedia, pilih Tahun jaran dan Term lalu klik tombol Search, maka KHS akan Tampil Jika 

sudah tersedia.  

 

Klik Dowload. 

 

klik icon Download pada sudut sebelah kanan atas untuk download file. 

 

3.1.2.6.Absensi 

Menu ini berfungsi untuk melihat absensi Mahasiswa setiap Mata Kuliah yang diikuti., 

klik pada tombol view .  
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Ketika tombol view  di klik maka akan muncul tampilan informasi absensi 

Mahasiswa sperti gambar dibawah yang terdiri dari informasi Pertemuan  , tanggal dan status 

kehadiran Hadir atau tidak hadir.   
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3.1.2.8.Kalender Akademik 

Menu ini berfungsi untuk melihat Kaledner Akademik Mahasiswa , informasi 

Kalender Akademi dapat dilihat dengan jelas pada bagian ini . 

 

 

3.1.3. Kemahasiswaan 

 

Menu ini terdiri dari 3 submenu yaitu beasiswa, prestasi dan 

pelanggaran yang ketiga submenu tersebut berisikan Mahasiswa 

yang mendapatkan beasiswa, prestasi apa saja yang telah diberikan 

kepada Mahasiswa dan pelanggaran apa saja yang telah diberikan 

pekada Mahasiswa. 

3.1.3.1.Beasiswa 

Menu ini berfungsi untuk melihat Beasiswa yang didapatkan Mahasiswa dengan 

informasi tanggal kejadian dan keterangan. 
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3.1.3.2.Prestasi 

Menu ini berfungsi untuk melihat Prestasi yang telah diberikan kepada Mahasiswa 

dengan informasi tanggal kejadian dan keterangan. 

 

3.1.3.3.Pelanggaran 

Menu ini berfungsi untuk melihat Pelanggaran yag telah diberikan kepada Mahasiswa  

dengan rincian Pasal Dalam Perduptor , Tanggal Kejadian , Jumlah Poin dam keterangan. 

 

3.1.4. Jadwal 

Menu ini berfungsi untuk melihat Jadwal Perkuliahan Mahasiswa dengan Rincian 

informasi seperti Kuliah, Pelatihan, Pembinaan , Kuliah Umum dan Tugas Akhir , dengan 

cara klik pada salah satu Rincian informasi tersebut maka akan menampilkan informasi 

Mahasiswa . 
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3.1.5. Tagihan 

Menu ini berfungsi untuk melihat jumlah tagihan, baik itu tagihan SPP atau tagihan 

pelanggaran. 

 

3.1.6. Materi 

Menu ini berfungsi untuk melihat materi yang diberikan oleh dosen pengampu kepada 

mahasiswa yang bersangkutan. 
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3.1.7. Tugas 

Menu ini berfungsi untuk melihat tugas yang diberikan oleh dosen pengampu kepada 

mahasiswa yang bersangkutan. 

 

3.1.8. Registrasi Wisuda. 

Menu ini berfungsi untuk melihat apakah mahasiswa tersbut layak untuk wisuda atau 

belum. 

 

3.1.9. Support 

Menu ini terdiri dari beberapa submenu berupa Ragam 

Download, Support , Kontak Penting , FAQ dan Pasal Perduptor 

 

 

 

 

 

3.1.9.1.Ragam Download 

Menu ini berfungsi untuk melihat dan mendownload Ragam file yang diberikan 

kepada Mahasiswa dari STAI As-Sunnah. Klik pada tombol View pada salah satu file yang 

ada maka akan muncul tampilan file tersebut 
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klik icon Download pada sudut sebelah kanan atas untuk download file. 

 

3.1.9.2.Support 

Menu ini berfungsi untuk melihat file yang bersifat pendukung pada proses 

perkuliahan Mahasiswa yang harus diketahui oleh Orangtua Mahasiswa, Seperti Surat 

Teguran, pengumuman bagi orangtua mahasiswa dsb. 

 

3.1.9.3.Kontak Penting 

Menu ini berfungsi untuk melihat Kontak yang terdapat pada STAI As-Sunnah yang 

dapat dihubungi oleh Mahasiswa 
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3.1.9.4.FAQ 

Menu ini berfungsi untuk melihat FAQ yang sering diajukan Mahasiswa sebelumnya 

dan jawaban dari pertnayaan tersebut. 

 

 

3.1.10. Menu Extra 

 

Menu ini terdapat di sudut kanan atas pada tampilan 

website setelah login , pada menu tersebut terdapat 

beberapa submenu berupa , Profil , Pengaturan dan 

Keluar. Klik tombol Keluar jika ingin keluar dari 

Portal. 

3.1.10.1. Profile 

Menu ini berfungsi untuk melihat Biodata Mahasiswa secara rinci , pada tampilan ini 

terdapat Data Diri , Orangtua , Saudara dan Pendidikan . 
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Klik icount pensil untuk mengedit data. 

 

Ganti email pribadi jika ada dan password disini adalah password akun SIAKAD 

bukan Password E-mail. 

 

3.1.10.2. Pengaturan 

Menu ini berfungsi untuk merubah kata sandi Mahasiswa , dengan cara memasukan 

password lama pada kolom Password Lama , berikutnya isikan password baru pada kolom 

Password Baru, untuk memperkecil kesalahan pada pengisian password baru maka isikan 

kembali password baru pada kolom Ulangi Password. Setelah selesai maka klik tombol 

submit. 

 

 

 

- SELESAI   - 


