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Puji syukur kehadirat Allah SWT Penulis panjatkan, karena berkat rahmat, karunia dan 

petunjuknya, Penyusunan Manual Siakad bagi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-

Musaddadiyah Garut. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi khususnya bidang 

teknologi komputer sangatlah pesat, segala macam informasi sekarang dapat dengan mudah 

ditemukan di dunia maya (internet) dari mulai sosial, ekonomi, iptek sampai ke pendidikan. 

Sebagai Dosen dituntut untuk kreatif dan inovatif dalam menunjang proses akademik di 

Perguruan Tinggi, Dosen sekarang dituntut untuk mengetahui dan bisa menguasai informasi 

dan teknologi sesuai dengan visi dan misi STAIM tentang IPTEK, hendaknya Dosen, Staff dan 

Mahasiswa dapat menggunakan media internet sebagai sarana dalam pencapaian proses belajar 

mengajar yang efektif. Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah Garut dengan media 

siakad akan mempermudah Dosen untuk berinteraktif dengan mahasiswa dalam proses 

perwalian/ bimbingan, bahan kuliah maupun tugas kuliah. Manual Siakad bagi Dosen 

diharapkan dapat mempermudah Dosen untuk memahami prosedur Siakad mulai dari login, 

memasukkan bahan kuliah, memberikan tugas, proses bimbingan, memasukkan nilai 

mahasiswa dan interaktif yang lainnya yang tersedia dilayanan Siakad. Manual Siakad bagi 

Dosen mudah-mudahan bermanfaat bagi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Musaddadiyah 

Garut dan bagi yang memerlukan.  

 

 

 

Garut, Maret 2019  

 

 

Bagian Perencanaan Sistem Informasi 

  



PANDUAN PENGISIAN SISTEM AKADEMIK STAIM BAGI DOSEN 

Panduan Untuk Dosen Uraian ini merupakan panduan ringkas mulai dari login ke siakad 

sampai mengisi bahan kuliah, perwalian serta mengisi KHS. 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, klik 2x icon Mozilla pada 

desktop Pada address bar ketikkan http://siakad.stai-musaddadiyah.ac.id/ selanjutnya muncul 

tampilan seperti bawah ini 

 

Gambar 1. Menu Utama Siakad STAIM 

Untuk dapat masuk ke Siakad Dosen harus login dengan memasukkan User berupa 

NIDN dan Password berupa tanggal lahir 6 digit dosen bersangkutan. Setelah memasukan user 

dan password maka tampilan muncul seperti di bawah ini 

 

Gambar 2. Menu utama siakad untuk Dosen  

NIDN 

6 digit Tahun 

Bulan Tanggal 

Nama Dosen, menu ubah 

profil dan ubah 

passworduntuk 

mengganti profil dan poto 

http://siakad.stai-musaddadiyah.ac.id/


 

Pada menu utama terdapat tiga sub menu yaitu Home, Mahasiswa, dan 

perkuliahan. 

Di menu mahasiswa, dosen bisa melihat status mahasiswa  setiap prodi lengkap 

dengan seluruh biodata mahasiswa bersangkutan. 

 

Gambar 3. Menu daftar seluruh mahasiswa 

Profil Mahasiswa yang ditampilkan mulai dari Data pribadi Mahasiswa, kartu 

rencana studi, aktifitas kuliah, ringkasan hasil studi (transkrip), khs, tagihan dan 

pembayaran mahasiswa . 

 

 

Gambar 4. Menu info mahasiswa 
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Bisa Cari biodata 

mahasiswa 



Untuk memulai aktivitas pertama anda pada siakad dosen,sebaiknya dosen 

melihat data mahasiswa yang menjadi binaan dosen, atau dosen menjadi wali. Proses 

validasi krs mahasiswa hanya bisa dilakukan oleh dosen bersangkutan dan pada waktu 

yang telah ditentukan. 

 

 

Gambar 5. Menu validasi KRS mahasiswa 
Selanjutnya pada menu perkuliahan ada dua sub menu yaitu jadwal kelas 

perkuliahan dan agenda harian perkuliahan. 

Pada sub menu jadwal perkuliahan tolong dicermati mata kuliah, kelas, sks serta 

ruang dan waktu jika ada masalah bisa menghubungi bagian BAAKA,  

 

Gambar 6. Menu Jadwal kelas perkuliahan 



Setelah penjadwalan selesai dilanjutkan dengan kolom aksi ada 3 tombol yang 

bisa di pergunakan oleh dosen, yang pertama isi nilai yang dilogokan dengan warna 

kuning, hasil kuesioner yang diwakili warna biru tua, list pertemuan diwakili warna 

biru muda  

 

Gambar 7. Sub Menu Jadwal kelas perkuliahan 

Pada menu isi nilai, kita tinggal mata kuliah mana yang akan kita isi nilai setelak 

diklik muncul informasi tentang perkuliahan berikut dengan peserta perkuliahan, untuk 

proses pengisian penilaian seluruh kolom nilai harus diisi (4 komponen)  yaitu Tugas 

Mandiri, Tugas Terstruktur, UAS, UTS. Untuk nilai akhir dan nilai huruf akan otomatis 

terisi jika 4 komponen tersebut di atas diisi.  

 

Gambar 8. Sub Menu Jadwal kelas perkuliahan 

Setelah proses pengisian nilai selesai jangan lupa simpan pekerjaan dengan klik 

menu simpan di sebelah kanan atas warna biru, untuk kembali ke list mata kuliah yang 
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diampu bisa klik daftar, serta pada menu warna biru muda upload excel ada menu 

download template dan import data. 

Ketika mengklik template nilai maka dosen akan mendownload format penilaian 

dalam bentuk format excel dengan extention .xls/.xlsx. (jangan merubah rumus yang 

ada di dalam file tersebut), fitur tersebut disediakan bagi dosen yang pengisian nilai 

melalui aplikasi MS Office excel, di aplikasi tersebut juga dosen hanya memasukan 4 

komponen nilai tadi yaitu TM, TS, UTS, UAS. 

 

   Gambar 8. Sub Menu Jadwal kelas perkuliahan 

Pada menu warna biru hasil kuesioner, dosen bisa melihat dan mengevaluasi 

proses perkuliahan  karena seluruh mahasiswa yang masuk di kelas dosen tersebut 

memberikan penilaian terhadap aspek penguasaan materi dan aspek etika. 

 

Gambar 9. Sub Menu hasil kuesioner  



Selanjutnya pada menu list pertemuan dosen bisa melihat dan mengedit seluruh proses 

perkuliahan, mulai dari materi hingga tanggal pertemuan 

 

Gambar 10a. Sub Menu List pertemuan 

 

Gambar 10b. Sub Menu List pertemuan 

 Panduan diatas bersifat sementara tergantung pada pengembangan sistem yang terus 

dilakukan guna menunjang proses pembelajaran di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-

Musaddadiyah Garut. 

 

Terima kasih BPSI 


