
Panduan Penggunaan Siakad Baru (lptiksiakad.unja.ac.id) 
untuk Mahasiswa 

 
 

I. Tentang Siakad Baru (lptiksiakad.unja.ac.id) 

 Siakad baru resmi digunakan mulai semester 20171 (ganjil 2017/2018) berdasarkan 

kesepakatan bersama Senat Universitas Jambi pada tanggal 5 Juli 2017. 

 Proses akademik sampai dengan semester 20163 (semester antara 2016/2017) 

masih menggunakan siakad lama, termasuk wisuda periode 12 Agustus 2017. 

 Pencetakan KHS dan Transkrip nilai s.d. 20163 dapat dilakukan pada siakad lama. 

 

II. Login ke Siakad Baru 

Untuk login ke siakad baru (lptiksiakad.unja.ac.id), mahasiswa dapat menggunakan 

username dan password yang sama dengan yang digunakan pada siakad lama 

(siakad.unja.ac.id) 

 

III. Menu Akademik 

Menu akademik terdiri dari beberapa submenu seperti pada gambar berikut: 

 

 
 

 

3.1 Riwayat Registrasi 

Menu ini digunakan untuk menampilkan riwayat status registrasi mahasiswa pada 

tiap semester. Contoh tampilan riwayat registrasi: 



 

 
 

3.2 Kurikulum Mahasiswa 

 

Kurikulum mahasiswa digunakan untuk menampilkan informasi tentang daftar mata 

kuliah yang harus diambil oleh mahasiswa dari semester 1 sampai dengan semester 

akhir (lulus) beserta detail SKS serta jenis matakuliah wajib atau pilihan. 

 

Menu kurikulum mahasiswa juga memberikan informasi mengenai mata kuliah apa 

saja yang sudah pernah diambil/dikontrak oleh mahasiswa dan mana yang belum 

(tapi tidak memberikan informasi mata kuliah sudah lulus atau tidak, karena 

informasi kelulusan mata kuliah dilihat dari nilai pada KHS). Untuk syarat wisuda 

maksimum hanya 2 mata kuliah yang boleh bernilai D+ dengan IPK >= 2.00.  

 

Jika mata kuliah yang ada pada kurikulum sudah pernah diambil oleh mahasiswa, 

maka mata kuliah tersebut akan diberi tanda ceklis. Sebaliknya jika mata kuliah pada 

kurikulum tersebut belum pernah diambil oleh mahasiswa, maka pada mata kuliah 

tersebut akan diberi tanda silang.  

 

Akan ada kasus, mahasiswa sudah mengambil mata kuliah, tapi status di kurikulum 

masih silang. Hal ini terjadi karena terdapat perbedaan pada kode atau nama mata 

kuliah antara yang dikontrak dengan yang ada di kurikulum padahal sebenarnya 

matakuliahnya sama. Jika menemukan kasus seperti ini diabaikan saja karena akan 

dilakukan proses konversi kode mata kuliah yang lama agar sesuai kurikulum. 

  



Contoh tampilan kurikulum mahasiswa: 

 

A. (ceklis biru menandakan sudah pernah diambil/dikontrak) 

 

 

 

B. Tanda silang merah menandakan mata kuliah tersebut belum pernah 

diambil/dikontrak 

 

 
 

  



3.3 Kartu Hasil Studi (KHS) 

Digunakan untuk menampilkan dan mencetak Kartu Hasil Studi (KHS) mahasiswa 

pada tiap semester. Pada menu ini juga terdapat fitur untuk mencetak rekapitulasi 

nilai seluruh semester (transkrip). 

 

Contoh tampilan KHS: 

 

 
 

3.4 KRS 

Menu ini digunakan untuk mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) pada semester aktif. 

Untuk dapat mengisi KRS mahasiswa harus terlebih dahulu melakukan registrasi 

dengan status aktif. Mahasiswa dapat mengisi KRS selama periode pengisian KRS 

dibuka oleh Fakultas. 

 

Adapun langkah-langkah pengisian KRS sebagai berikut: 

a) Login ke akun siakad mahasiswa pada url : 

https://lptiksiakad.unja.ac.id 

 
 

https://lptiksiakad.unja.ac.id/


b) Bila berhasil login, akan tampil halaman web berikut. Selanjutnya klik 

Dashboard Saya. 

 

 
 

c) Pada bagian kiri halaman web,  klik Menu Akademik -> KRS 

 

 

  



d) Untuk muai mengisi krs klik button “+ Tambah KRS” 

 

 
 

e) Halaman selanjutnya akan menampilkan kelas perkuliahan yang tersedia 

untuk diikuti/dikontrak.   

 

Tombol biru menandakan bahwa mata kuliah yang disediakan sama dengan 

yang ada di kurikulum mahasiswa sehingga bisa dipilih untuk dikontrak. 

Tombol merah menandakan bahwa mata kuliah yang disediakan tidak ada di 

kurikulum mahasiswa sehingga tidak bisa dikontrak. Untuk menambahkan 

mata kuliah ke KRS, klik tombol pilih pada mata kuliah yang ingin dikontrak. 

 

 
 

  



f) Selanjutnya akan ditampilkan informasi tentang mata kuliah yang dipilih 

beserta validasinya dengan 6 aturan seperti berikut: 

 

 
  

Jika mata kuliah yang dipilih lulus validasi, maka mata kuliah tersebut dapat 

diambil untuk ditambahkan ke KRS. Jika ada aturan validasi yang disilang, 

maka mata kuliah tidak dapat ditambahkan ke KRS. Untuk menambahkan 

mata kuliah ke KRS, klik ambil mata kuliah. 

 

g) Mata kuliah yang berhasil ditambahkan ke KRS akan tampil pada tabel KRS 

seperti berikut: 

 

 
 

 Untuk menambahkan lagi mata kuliah ke KRS silakan klik button  

“+ Tambah KRS” 



 Untuk menghapus mata kuliah dari KRS, silakan klik button “Hapus” 

 Jika semua mata kuliah yang ingin dikontrak telah lengkap ditambahkan 

ke KRS, mahasiswa dapat mengajukan KRS ke PA dengan mengklik 

button “Ajukan KRS”.  KRS yang telah diajukan ke PA selanjutnya akan 

direview oleh PA untuk disetujui atau diperbaiki kembali oleh 

mahasiswa. 

 Jika KRS telah diajukan, mahasiswa diharapkan aktif 

menemui/memberitahu dosen PA bahwa sudah mengajukan KRS dan 

mengingatkan dosen PA agar meriview KRS mahasiswa untuk disetujui 

atau diperbaiki. 

 Status KHS yang tengah menunggu persetujuan, meminta perbaikan, 

atau telah disetujui ditampilkan pada keterangan di bagian bawah KRS. 

 

 
 

 Mahasiswa dapat melihat pesan perbaikan KRS yang dikirimkan oleh PA 

dengan mengklik tombol “Lihat Riwayat/Pesan/Catatan KRS” seperti 

ditunjukkan oleh gambar di atas. Contoh tampilan pesan perbaikan KRS 

dari PA. 

 

 

Status KHS 

disetujui atau 

ditolak 

Pesan/ Catatan PA 

disetujui atau 



IV. Menu Tagihan 

 Digunakan untuk menampilkan informasi semua tagihan mahasiswa.  

 Contoh tampilan: 

 


