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Pertama-tama buka browser, Anda dapat menggunakan Internet Explorer, Mozilla Firefox,
Opera, Google Chrome, Safari, dll. Pada petunjuk ini kita gunakan Mozilla Firefox.
Buka Mozilla Firefox kemudian pada address bar ketikkan
:http://siakad.hamzanwadi.ac.id/v2/

Sehingga akan muncul seperti gambar berikut:

KLIK SIAM



klik menu SIAM (SISTEM INFORMASI AKADEMIK MAHASISWA)
http://siakad.stkip-hamzanwadi.ac.id/v2/siam/login.html
sehingga akan muncul laman berikut:

Ketik Username dan
Password anda



Ketik Usernme dan Password
Sehingga akan muncul laman seperti gambar berikut:



Edit biodata (bagi yang belum)
Klik SIMPAN (pada bagian bawah)



Klik Akun Pengguna klik ganti password, untuk menjaga keamanan data anda



Klik Keuangan (untuk mengetahui apakah anda masih punya tagihan atau tidak)
Apabila anda tidak mempunyai tagihan, maka anda bisa melanjutkan ke proses
berikutnya.



Proses berikutnya anda harus mengisi krs secara online dengan cara pilih menu Kartu
Rencana Studi dan Klik Entri KRS, sehingga akan muncul laman berikut:



Klik Tambah Mata Kuliah, sehingga akan muncul gambar seperti di bawah ini :

Pilih salah satu



Pilih mata kuliah sesuai dengan jadwal, perhatikan : hari, jam dan kelas lalu klik pada
kotak di dekat nomor, setelah di klik tekan pilih pada bagian bawah

KLIK “pilih atau Batal”



Setelah di Klik “Pilih” maka berikutnya akan muncul seperti gambar di bawah ini:



Langkah berikutnya adalah klik



Langkah berikutnya lakukan seperti tadi sehingga mata kuliah/sks sesuai dengan yang
ditempuh



Setelah mata kuliah/sks sesuai dengan yang ditempuh maka langkah berikutnya adalah
validasi KRS online oleh Dosen PA (Pembimbing Akademik). Validasi dilakukan secara
online oleh Dosen PA.



Setelah di validasi oleh Dosen PA berikutnya “cetak KRS” dengan cara pilih “Lihat KRS”
pada menu “KRS dan KRUAS” cetak sesuai dengan petunjuk Dosen PA



Setelah di cetak KRS, bagi yang ada perbaikan KRS tunggu “MASA BATAL TAMBAH”



Untuk keluar klik LOGOUT (Ingat setiap keluar dari sistem tekan “LOGOUT” untuk
keluar)

Format isian biodata Mahasiswa

