
- TUTORIAL -
Penggunaan Sistem Akademik 

STIE Wijaya Mulya untuk 
Mahasiswa



Apa sih sistem akademik itu?

Sistem akademik atau biasa disebut 
dengan siakad merupakan sistem 
yang mengolah data dan melakukan 
proses kegiatan akademik yang 
melibatkan mahasiswa, dosen, dan 
administrasi akademik.



Ruang Lingkup Siakad Bagi Mahasiswa

KRS KHS Skripsi



Lalu, bagaimana cara mahasiswa agar dapat 
mengakses siakad mereka?



Untuk dapat mengakses 
siakad, pastikan terlebih 
dahulu jika Anda telah 
memperoleh email yang 
berisikan NPM dan 
password yang diberikan 
oleh pihak STIE Wijaya 
Mulya seperti gambar di 
samping.



Buka laman siakad pada browser Anda 
dengan alamat :

siakad.stiewijayamulya.ac.id
Atau

Klik icon ini pada web utama STIE Wijaya 
Mulya

Selanjutnya, masukkan NPM dan 
Password Anda sesuai dengan yang 
tertera pada email sebelumnya lalu klik 
Login atau tekan Enter.



Setelah berhasil login, Anda akan 
ditampilkan dengan halaman 
Dashboard yang berisikan KTM dan 
nama pembimbing akademik (PA).

Bagi mahasiswa baru, kolom PA akan 
masih kosong. Nama PA akan diisikan 
oleh bagian Administrasi Akademik.



Tampilan Dashboard apabila 
mahasiswa telah memiliki PA, maka 
pada kolom PA akan berisikan nama 
PA dan informasi PA seperti nomor 
telepon dan email.



Skripsi
Menu ini digunakan mahasiswa untuk 
mengajukan skripsi dan dilanjutkan 
dengan proses-prosesnya.

Profile
Menu ini digunakan untuk mengelola 
data diri mahasiswa dan mengubah 
password akun siakad mahasiswa.

Mengenal Menu-Menu pada Siakad
Dashboard
Halaman muka yg muncul pada saat 
pertama login. Berisikan informasi 
mengenai KTM dan nama PA.

KRS
Menu ini digunakan untuk mengelola 
rencana studi mahasiswa di suatu 
semester seperti mata kuliah yg 
diambil dan jadwal mata kuliah 
tersebut.

KHS
Menu ini berisikan informasi 
mengenai nilai-nilai atau hasil studi 
mahasiswa di suatu semester.



MENU KRS
Terdapat 2 submenu dalam Menu KRS, yaitu 

“Ambil KRS” dan “Cetak KRS”



Submenu “Ambil KRS”

Untuk dapat mengakses submenu ini, pastikan jika Anda telah 
membayar SPP terlebih dahulu.

Mahasiswa yg belum membayar SPP tidak dapat mengambil KRS.



Tampilan “Ambil KRS” apabila mahasiswa telah membayar SPP

Klik “Add New” untuk menambahkan mata kuliah



Mata kuliah sudah terkunci 
otomatis karena mata kuliah 
merupakan paket yg ditetapkan 
oleh STIE Wijaya Mulya.

Selanjutnya klik “Simpan”.



Berikut adalah tampilan 
setelah mahasiswa berhasil 
mengambil KRS.



Submenu “Cetak KRS” 
Digunakan untuk mencetak KRS mahasiswa.

Klik icon ini untuk mencetak KRS



Apabila mahasiswa belum membayar 
biaya SKS, maka dalam KRS 
mahasiswa tersebut akan terdapat 
tulisan seperti pada gambar di 
samping



MENU KHS
Terdapat 1 submenu dalam Menu KHS, yaitu 

“Cetak KHS”



Submenu “Cetak KHS” 
Digunakan untuk mencetak KHS mahasiswa.

Klik icon ini untuk mencetak KHS



Gambar di samping merupakan 
contoh dari hasil cetak KHS. Nilai 
pada KHS baru akan muncul apabila 
dosen pengampu mata kuliah telah 
men-submit nilai tersebut.



MENU SKRIPSI
Terdapat 1 submenu dalam Menu Skripsi, yaitu 

“Skripsi”



Submenu “Skripsi” 
Digunakan untuk mengajukan skripsi dan 
mengetahui update terbaru dari skripsi yg 
diajukan.

Klik di sini untuk mengajukan skripsi



Notifikasi ini akan muncul apabila
mahasiswa belum memenuhi mata kuliah

prasyarat skripsi yg ditetapkan oleh STIE Wijaya Mulya



MENU PROFILE
Terdapat 2 submenu dalam Menu Profile, yaitu 

“Profil” dan “Change Password”



Submenu “Profil” 
Submenu ini berisikan data diri 
mahasiswa pemilik akun siakad ini. 
Isilah data diri di setiap kolom 
dengan baik dan benar.



Submenu “Change Password” 

Submenu ini digunakan untuk 
mengubah password yg lama 
dengan password yg baru.

Caranya pertama input password 
baru Anda di kolom “New 
Password”, kemudian tulis ulang 
password baru Anda di kolom “New 
Password Confirmation”.

Setelah itu klik “Simpan”.



TERIMA KASIH


