Panduan Penggunaan SIPADU Institut Seni Indonesia Surakarta
bagi Mahasiswa Baru

1.

Login untuk pertama kali
SIAMA (Sistem Informasi Akademik Mahasiswa) dapat diakses melalui laman SIPADU
(Sistem Informasi Terpadu) yang beralamatkan sipadu.isi-ska.ac.id

Pilih link Akses Mahasiswa (SIAMA) untuk Login dan akan muncul tampilan berikut:

Siapkan NIM anda, untuk mahasiswa baru yang pertama kali mengakses laman ini Sandi
bawaan sistem adalah NIM (Nomor Induk Mahasiswa)

(Sebagai contoh NIM 16111115, dengan Sandi 16111115)
2.

Penggantian Sandi
Setelah masuk akan muncul tampilan untuk Penggantian Sandi anda dengan masukkan
sandi baru yang harus diingat dan ketik ulang sandi anda, kemudian klik tombol Ubah
Sandi. Maka akan kembali ke halaman login awal.

(Sebagai contoh sandi 123)
3.

Login dengan Sandi Baru
Masukkan kembali NIM Anda dan sandi baru anda yang sudah Anda ganti, kemudian
klik tombol Masuk.

4.

Pengunggahan Foto
Pada laman mahasiswa baru akan muncul permintaan untuk mengunggah foto diri.
Siapkan foto formal dengan ukuran resolusi : 300 x 400 pixels dan berkapasitas file
maksimal 200 Kb. Klik tombol Choose File untuk menggambil file foto dari tempat
penyimpanan.

Pilih file foto yang akan di unggah pada file Anda kemudian klik tombol Open.

Nama file foto tercantum di sebelah tombol Choose File, kemudian klik tombol Upload Foto.

Jika ukuran foto telah sesuai dengan ketentuan maka akan masuk kehalaman SIAMA Anda
seperti gambar dibawah ini :

Jika foto belum terunggah maka anda harus mengecek resolusi dan kapasitas file foto
kembali.
5.

Pengambilan Kredit Semester (KRS)
Siapkan daftar matakuliah dan jadwal perkulihan yang akan diambil pada semester
ini dan silahkan klik tombol Entry guna memprogramkan matakuliah. Pada tabel pertama
(atas) pilih mata kuliah dengan klik tombol Ambil yang ada di sebelah kanan pada
masing-masing matakuliah. Perhatikan untuk pembagian kelas yang disesuaikan
dengan jadwal perkuliah sehingga tidak bentrok jam perkuliahannya. Jika sudah
dipilih maka matakuliah akan tampil dalam daftar sebagaimana nampak pada tabel kedua
(bawah). Link Print digunakan untuk mencetak KRS yang sudah dientri oleh mahasiswa
dan telah divalidasi oleh dosen Pembimbing Akademik.

Tabel Pertama (atas) berisi matakuliah yang ditawarkan

Tabel Kedua (bawah) matakuliah yang berhasil dientry

6.

Meminta kepada Dosen Pembimbing Akademik (PA) untuk memvalidasi KRS
Validasi dari dosen Pembimbing Akademik (PA) dibutuhkan sebagai syarat bahwa
pengambilan matakuliah telah sesuai dengan hasil konsultasi dan siap untuk dicetak.
Berikut adalah contoh tampilan KRS yang belum divalidasi dan belum bisa dicetak:

7.

Cetak KRS dan Meminta Tanda Tangan Dosen Pembimbing Akademik (PA)
Jika telah tervalidasi maka hasil cetak KRS seperti gambar di bawah ini :

KRS yang sudah dicetak dimintakan tanda tangan kepada dosen Pembimbing Akademik.
1 lembar : Mahasiswa
1 lembar : Dosen PA
1 lembar : Jurusan/ Prodi
1 lembar : Fakultas

