PANDUAN SIAKAD ONLINE
MAHASISWA STIKes BINA PUTERA BANJAR
1. Jalankan Aplikasi browser (Mozilla Firefox/Google Chrome, dll) pada laptop/PC, kemudian ketikkan url
www.stikesbp.ac.id dan klik menu Log In SIAKAD

2. Masukkan Username NIM (Nomor Induk Mahasiswa) dan Password (didapat setelah melakukan
pembayaran SPP).

3. Menu Online pada Akun Mahasiswa

Pada menu mahasiswa terdiri dari :
a. Dashboard
: berisi pengumuman seputar Akademik
b. Edit Profile
: update biodata mahasiswa
c. KRS
: untuk mengisi KRS online (sesuai tanggal yang ditentukan Akademik &
Keuangan)
d. KHS
: Kartu Hasil Studi berisi mata kuliah yang diambil (setelah melakukan pengisian
KRS) persemester & nilai mata kuliah setelah UAS
e. Jadwal Kuliah : berisi jadwal kuliah sesuai mata kuliah yang telah diambil (setelah melakukan
pengisian KRS)
f. Transkif Nilai
: berisi Nilai secara keseluruhan dari Mata Kuliah yang telah ditempuh semasa
studi
g. Ubah Password : menu untuk mengubah password

CARA PENGIRISIAN KRS ONLINE

Setelah Melakukan Pembayaran di Keuangan akan mendapatkan PASSWORD untuk Log In SIAKAD
ONLINE.
1. Lakukan Log In di url www.stikesbp.ac.id atau www.aka.stikesbp.ac.id dengan menggunakan Username
NIM dan Password yang didapat dari bagian Sistem Informasi di Akademik.
2. Klik menu KRS dan pilih Mata Kuliah pada Kolom Mata Kuliah dengan cara Klik Huruf awal Mata Kuliah
yang akan ditempuh, kemudian Klik Tanda + di menu Aksi untuk menambahkan Mata Kuliah pada menu
KHS

3. Setelah melakukan pengisian KRS online sesuai Jadwal yang telah ditentukan, kemudian check hasil
pengisian di menu KHS dengan cara memilih Tahun Ajaran pada Menu Opsi kemudian klik tombol
Tampil.

4. Untuk melihat Jadwal Mata Kuliah yang akan ditempuh (setelah melakukan pengisian KRS online), maka
klik menu Jadwal Kuliah

5. Untuk melihat Transkif Nilai keseluruhan mata kuliah yang telah ditempuh, klik menu Trasnkip Nilai.
Transkip nilai bisa diprint dengan cara men-download file transkip nilai format .pdf.

6. Untuk merubah password setelah mendapatkan password defaul (setelah melakukan pembayaran) klik
menu Ubah Password.

