BOOK OF STUDENTS

Saat pertama kali mengakses halaman mahasiswa di minta untuk mengganti kata sandia tau
password mahasiswa.

Lengkapi form penggantian password sesuai ketentuan antara lain:
1. Minimal 8 karakter
2. Minimal 2 Huruf Besar
3. Minimal 2 angka
4. Tidak boleh mengandung NIM, nama, tanggal lahir dan atau nomor telepon
Bila sudah dilengkapi klik tombol Ganti Password cukup sekali saja, kemudian secara otomatis
akan keluar dari aplikasi SIAT. Masuk Kembali menggunakan NIM dan kata sandi yang baru
saja diganti. Kemudian ketika berhasil masuk mahasiswa diminta untuk memperbaharui
biodata mahasiswa sesuai dengan data terakhir dan domisili saat sekarang.

Klik tombol update kembali untuk memperbaharui biodata.

Pertama kali diminta untuk mengupload foto mahasiswa. Klik Ganti Foto

Pastikan mahasiswa sudah menyiapkan file foto sesuai dengan ketentuan. Klik tombol
upload untuk mengirimkan foto.

Selanjutnya lengkapi Biodata yang terdiri dari data Personal, Tempat Tinggal / Pengeluaran
Rutin dan Data Orang tua mahasiwa. Bila seluruh data sudah dilengkapi klik tombol Simpan.

Berikan tanda centang pada bagian bawah form sebagai pernyataan dan pengesahan bahwa
seluruh data di isi dengan data yang benar. Kemudian klik Finish. Bila sewaktu-waktu
mahasiswa perlu melakukan pembaharuan data, maka dapat di akses melalui Menu Update
Biodata yang terdapat pada menu dibagian bawah Menu Utama.

A. APLIKASI

Pada menu aplikasi mahasiswa dapat melakukan perubahan kata sandi atau password.
Hal ini dapat dilakukan melalui menu Aplikasi > Ganti Password.

Lengkapi form penggantian password sesuai ketentuan antara lain:
1. Minimal 8 karakter
2. Minimal 2 Huruf Besar
3. Minimal 2 angka
4. Tidak boleh mengandung NIM, nama, tanggal lahir dan atau nomor telepon
Selanjutnya klik tombol Ganti Password.
Selain itu bila dibutuhkan mahasiswa dapat mengganti kata sandi yang di gunakan secara
rutin melalui menu Ganti Password yang terdapat pada bagian bawah menu utama.

B. KURIKULUM

Untuk mengakses kurikulum yang digunakan pada program studi mahasiswa dapat
melihatnya melalui menu Kurikulum > Daftar Kurikulum

C. PERKULIAHAN

Pada setiap semesternya mahasiswa dapat melakukan pengambilan / pengontrakan
mata kuliah melaui menu Perkuliahan > KRS
a. Pengambilan / Pengontrakan Mata Kuliah (KRS)

Pengambilan Mata Kuliah dapat diakses melalui menu Perkuliahan > KRS > Tambah /
Edit KRS.

Pastikan NIM yang tertera adalah NIM mahasiswa yang bersangkutan, dan perhatikan
pula Tahun Akademik adalah tahun akademik yang sesuai dengan target pengambilan
mata kuliah. Selanjutnya klik tombol cari.

Selain itu proses pengambilan mata kuliah / Proses KRS dapat pula memanfaatkan
filtering data yang tersedia untuk memudahkan mahasiwa melihat mata kuliah dari
beberapa filter data yang tersedia seperti Semester dan Juga Status Kurikulum
Merdeka Belajar.

Bila menggunakan Semester Makul maka secara otomatis system hanya menampilkan
mata kuliah yang tersedia pada semester yang dipilih.

Dan bila menggunakan filtering data Merdeka, maka mata kuliah yang tersedia
merupakan bagian dari kurikulum Merdeka belajar.
Untuk mengambil mata kuliah / proses KRS mahasiswa dilakukan dengan cara memilih
mata kuliah yang telah tersedia pada bagian kurikulum mata kuliah dengan
memperhatikan Kode Mata Kuliah dan diikuti dengan Nama Mata Kuliah.

Selanjutnya setelah itu terdapat info jenis mata kuliah, SKS / Kelas , Waktu
Pelaksanaan Kuliah, Kuota Kelas, Tim Pengajar, Syarat. Pada bagian SKS / Kelas apa
bila tercantum 2/A artinya mata kuliah tersebut bernilai 2 SKS dan dibuka untuk Kelas
A, dengan demikian akan memudahkan mahasiswa melihat dan mengambil mata
kuliah sesuai dengan pembagian dari program studi ataupun sesuai dengan pilihan
mahasiswa sendiri.
Secara khusus halaman pengambilan KRS terbagi menjadi 2 bagian yakni Kurikulum
Mata Kuliah dan Mata Kuliah yang telah di ambil

Bagian Kurikulum menampilkan seluruh kurikulum mata kuliah yang terbuka dan
dapat diambil oleh mahasiswa, sedangkan bagian Mata Kuliah yang telah diambil
memperlihatkan mata kuliah yang diambil pada semester saat ini.
Selain itu pada bagian bawah dari Mata Kuliah yang telah diambil terdapat informasi
IPS serta status SKS.

Pengambilan mata kuliah bergantung pada nila IPS, sehingganya semakin tinggi nilai
IPS maka semakin tinggi pula SKS yang bisa diambil mahasiswa. Namun terdapat
beberapa pengecualian pada beberapa program studi yang menganut system paket
mata kuliah per semester, dimana mahasiswa dapat mengambil seluruh mata kuliah
sesuai dengan system paket yang diterapkan melalui programs studi.
Untuk mengambil / memilih mata kuliah berikan centang pada baris mata kuliah yang
akan di pilih kemudian klik tombol Simpan.

Setelah itu maka mata kuliah yang telah dipilih akan muncul pada bagian sebelah
kanan.

Dan pada bagian kurikulum sebelah kiri daftat mata kuliah tersebut akan hilang.
Proses pengambilan mata kuliah memerlukan persetujuan / approval dari dosen wali
atau dosen pembimbing akademik. Pastikan bahwa status dari mata kuliah yang telah
diambil menjadi disetujui yang menandakan proses KRS telah selesai.

Pada bagian Mata Kuliah yang telah diambil secara langsung akan memberikan
informasi mata kuliah dan jumlah SKS yang telah diambil pada Semester berjalan.
b. Membatalkan Pengambilan KRS
Untuk membatalkan pengambilan mata kuliah dapat di lakukan dengan mengklik icon
pada baris mata kuliah yang akan di batalkan pengambilannya.

Setelah dibatalkan maka mata kuliah tersebut akan dikembalikan ke bagian sebelah
kiri. Apabila mata kuliah yang akan diambil tidak dapat ditemukan pada bagian
Kurikulum Mata Kuliah
c. Cari KRS

Setelah proses KRS dilakukan, mahasiswa dapat melihat KRS yang sudah dilakukan
pada menu Perkuliahan > Cari KRS

Untuk melakukan pencarian langsung dapat klik tombol Cari, namun bila
membutuhkan pencarian KRS lebih spesifik dapat melengkapi pilihan yang tersedia.

Dapat pula melakukan pengambilan KRS dengan mengklik tombol Tambah.

d. Pindah Kelas Mata Kuliah
Pada pelaksanaan proses KRS dan mengalami salah pengambilan kelas mata kuliah,
mahasiswa dapat menghubungi dosen pembimbing akademik atau dosen wali untuk
proses pindah kelas, serta dapat pula menghubungi admin program studi.
D. ELEARNING

Pada menu elearning, mahasiswa dapat melihat dan mengikuti perkuliahan yang
dilaksanakan secara daring melalui menu ini.

Data dan pelaksanaan elearning hanya mata kuliah yang sudah di seting sebagai mata
kuliah elearning oleh dosen dan atau admin program studi. Untuk melihat daftar mata
kuliah yang dilaksanakan secara daring dapat meng klik tombol Tampilkan.
E. WISUDA

Proses pendaftaran wisuda dapat dilaksanakan melalui menu ini dengan telah
memperhatikan dan memenuhi syarat administrasi akademik yang ada di program studi.
F. LAPORAN

Untuk lembar cetakan dan keluaran melalui system dapat diakses melalui menu Laporan
> Nilai

Pastikan anda memperhatikan NIM, Tahun Akademik dan juga Jenis Laporan yang
dibutuhkan. Serta dapat pula menggunakan beberapa filtering data lainnya bila
dibutuhkan.

Khusus pada bagian Jenis Laporan, mahasiswa dapat melihat lembar Kartu Rencana Studi
(KRS) dan juga lembar Kartu Hasil Studi (KHS). Selain dari lembar laporan tersebut dapat
menghubungi Admin Program Studi. Bila sudah disesuaikan dengan kebutuha selanjutnya
klik tombol Tampilkan.

Bila diperlukan untuk mencetak halaman laporan klik tombol Print.

Selanjutnya anda dapat mencetak (print) lembar tersebut dengan cara seperti pada
umumnya yakni menekan pada keyboard Ctrl + P.

Demikian pula halnya pada lembar laporan Kartu Hasil Studi

