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Sistem Informasi Akademik

Sistem Informasi  Akademik  (SIAKAD) merupakan  solusi  kami  bagi  Manajemen

Administrasi  Akademik  di  Perguruan  Tinggi.  Sistem  Informasi  Akademik mampu

mengintegrasikan proses-proses administrasi  akademik  Perguruan Tinggi ke dalam sebuah

sistem informasi yang mampu menyimpan dan mengelola  ribuan data akademik dari tahun

ke tahun secara sistematis, dengan dukungan teknologi komputer dan perangkat lunak yang

kami sediakan.

Tingkat  kompleksitas  yang tinggi  dalam pengelolaan  administrasi  akademik  akan

menjadi lebih mudah dikelola dengan penggunaan Sistem Informasi Akademik ini. Software

SIAKAD  dirancang  dengan  memperhatikan  kemudahan  penggunaan  bagi  user  (user

friendly), dimana menu dan fasilitas yang terdapat dalam SIAKAD ini telah diklasifikasikan

berdasarkan kategori  data-data administrasi  serta pembagian  user/pengguna sehingga akan

mempermudah  dan  mempercepat  proses  manajemen administrasi  akademik  di  Perguruan

Tinggi.

Keberhasilan  dan  kelancaran  penerapan  suatu  sistem informasi  sangat  ditentukan

oleh:  1)  Perangkat  keras  (hardware)  yang  memadahi,  2)  Perangkat  lunak  (Software)

pendukung, 3) Sistem pengelompokan pengguna berdasarkan kategori data yang diolah, dan

4) Kemampuan pengguna.

Dengan  penerapan  SIAKAD  online data  terpusat  di  computer  server diharapkan

mampu  meningkatkan  kelancaran  pengelolaan  data  administrasi  akademik  yang  meliputi

PMB, Regitrasi/Herregistrasi,  administrasi  akademik pada Jurusan dan Prodi,  administrasi

mengajar bagi para dosen, dan administrasi akademik bagi para mahasiswa secara terpadu

dan terpusat sehingga data yang dihasilkan lebih akurat dan ter-update.

Ponorogo, 15 Agustus 2019

TIM SIAKAD 
IAIN Ponorogo
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Layanan SIAKAD Bagi Dosen

Layanan sistem ini untuk memberi layanan kepada para dosen meliputi:
 Pengelolaan akun pribadi;
 Pengelolaan nilai akademik mahasiswa;
 Pengelolaan presensi/kehadiran mahasiswa;
 Jadwal mengajar dan pengisian silabus;
 Jadwal ujian matakuliah yang diampu.

1. Memulai SIAKAD

Sistem ini berbasis web, maka untuk menjalankannya disarankan menggukan program

Mozilla Firefox. Prosedur untuk menjalankan SIAKAD, sebegai berikut:

 Jalankan  Mozilla Firefox

 Pada address bar ketik : http://siakad.iainponorogo.ac.id/baa/ , akan tampil halaman

seperti berikut:
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Ketik nama 
user

Ketik nama 
user

2. Ketik 
password
2. Ketik 
password

3. Klik 
login
3. Klik 
login

http://siakad.stainponorogo.ac.id/baa/


 Ketik nama user   dan   password   yang diberikan oleh administrator kepada Bapak/Ibu

dan klik login untuk dapat masuk ke layanan informasi dosen (Anjungan Dosen).

2.  Mengelola Akun Pribadi

Prosedur mengelola akun pribadi, sebagai berikut:

 Klik/pilih menu My Account

  Bapak/Ibu  dapat  merubah  password dan atau  melengkapi  data  pribadi,  lanjutkan

dengan klik tombol Simpan. Tampilan halaman My Account sebagai berikut:

 Bila suatu saat  lupa password, silahkan menghubungi administrator untuk merubah

password Bapak/Ibu.

Penting:  Mohon  tidak  memberikan  user  dan  password  kepada  pihak  lain  agar
terhindar dari penyalahgunaan hak akses serta untuk keamanan data. Semua
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Klik menu 
My Account
Klik menu 
My Account

Klik Simpan 
setelah 

mengisi/rubah 
data

Klik Simpan 
setelah 

mengisi/rubah 
data



data  yang  berkaitan  dengan  dosen  yang  bersangkutan  adalah  tanggung
jawab dosen masing-masing.

 
3. Mengelola Nilai Akademik Mahasiswa

Prosedur  memasukkan  data  nilai  mahasiswa  pada  mata  kuliah  yang  diampu,  sebagai
berikut:
 Klik menu Dosen | Nilai Akademik

 Pilih  Program Studi, nama Prodi secara otomatis telah sesuai dengan jadwal 
mengajar, lanjutkan dengan klik tombol “Tampilkan”

 Klik tombol “Update Nilai” pada mata kuliah yang diinginkan 
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1.Pilih Prodi1.Pilih Prodi

2. Kilk 
“Tampilkan”
2. Kilk 
“Tampilkan”



 Tentukan bobot nilai  sesuai yang telah ditentukan prodi/jurusan/kampus,  kemudian
mulailah mengisi nilai (kecuali nilai akhir yang akan dihitung otomatis), 
1. Apabila nilai masih sebagian (nilai belum final) maka untuk menyimpan cukup

dengan klik tombol “Simpan”.
2. Sedangkan  bila  nilai  sudah  lengkap  (nilai  sudah  final)  maka  klik  tombol

“Change it” dilanjutkan menyimpan dengan klik tombol “Simpan”.
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3. Kilk “Update Nilai” 
pada mata kuliah 
yang diinginkan

3. Kilk “Update Nilai” 
pada mata kuliah 
yang diinginkan



 Tombol “Simpan” untuk menyimpan data nilai; 
Tombol “Cetak Berkas” untuk mencetak/print; 
Tombol “Cetak ke Excel”  untuk men-download/ekspor dalam format excel
Tombol “Tutup Window” untuk menutup lembar kerja/halaman pengelolaan nilai.
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