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FAQ
FAQ (Frequently Asked Questions)
>> Mahasiswa

Bagaimana cara login dan update data mahasiswa di Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)? Untuk login ke Sistem Informasi
Akademik dan update data mahasiswa dapat mengikuti langkah dibawah ini :

Apa yang harus dilakukan bila mahasiswa tidak dapat login atau lupa password Aplikasi SIAKAD? - Bagi mahasiswa yang tidak
dapat login ke dalam sistem akademik siakad.usahid.ac.id silahkan download Panduan Sistem Informasi Akademik ini, atau
dapat menghubungi UPT SDI di Ruang UPT SDI (Sumber Daya Informatika) Lt.3;]Dan bagi mahasiswa yang lupa password untuk
login ke dalam sistem akademik dapat menghubungi UPT SDI di Ruang UPT SDI (Sumber Daya Informatika) Lt.3, atau silahkan
ikuti langkah dibawah ini :

Apa yang harus dilakukan mahasiswa bila data identitas mahasiswa salah (Tanggal Lahir, dan Nama)?

Bagi Mahasiswa yang mengalami kesalahan data pribadi (Tanggal Lahir, Nama, dll) di dalam sistem akademik siakad.usahid.ac.id
dapat menghubungi Unit Registrasi Lt.1 dengan mengisi Form Perbaikan Identitas serta melampirkan dokumen pendamping berupa
Foto Copy Akta Lahir, Ijazah Terakhir & KTP.
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Bagaimana bila mahasiswa telah melakukan pembayaran tapi belum dapat mengisi KRS (Kartu Rencana Studi)?

Bagi Mahasiswa yang telah melakukan pembayaran tapi belum dapat mengisi KRS mahasiswa dapat menghubungi Unit
Registrasi Lt.1 dengan Bapak Supriatna.

Bagaimana cara mahasiswa melakukan KRS berikut pembayaran dengan UsahidPay? - Untuk proses mahasiswa melakukan
KRS bisa dilihat di Panduan Berikut ini;]Atau Silahkan ikuti langkah berikut ini :

Bagaimana cara untuk Generate Kode VA dan melihat riwayat keuangan mahasiswa pada Aplikasi SIAKAD? Untuk Generate
kode virtual account (VA) dan melihat riwayat keuangan mahasiswa silahkan ikuti panduan dibawah ini :

] Berapa batas maksimal hak sks yang diberikan untuk mahasiswa?

Bagi Mahasiswa Reguler untuk hak SKS mahasiswa dapat mengikuti aturan di bawah ini :
IPS Batas SKS
< 2.0 18
SKS
2.0 ? 2.75 21 SKS
2.76 ? 4 24 SKS *Untuk kasus tertentu atau bagi Kelas Eksekutif Silahkan Menghubungi
Pembimbing Akademik atau Jurusan untuk Informasi lebih lanjut.

Bagaimana bila jadwal yang dipilih dalam KRS bentrok ?
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Bila mahasiswa yang ingin mengisi jadwal KRS tetapi tidak bisa karena kelas bentrok. Maka untuk kasus ini ada beberapa faktor,
yang pertama yaitu salah input (operator/ admin salah melakukan input) jadwal kelas, atau error sistem dalam generate kelas. Untuk
bantuan silahkan hubungi Unit Registrasi Lt.4 Gedung Baru (Bapak Sugeng) dengan membawa bukti Printout kelas yang Bentrok.

Bagaimana bila mahasiswa semester akhir belum bisa mengambil jadwal SKRIPSI / Proses Akhir di dalam sistem ?

Untuk mahasiswa semester akhir belum bisa mengambil jadwal SKRIPSI / Proses Akhir dikarenakan history data mahasiswa
semester sebelumnya menunggu perpindahan data dari sistem lama (usahidnet.usahid.ac.id) ke dalam sistem baru
(siakad.usahid.ac.id).Untuk Sementara waktu jika mahasiswa ingin melakukan Proses Akhir dapat menghubungi Direktorat
Administrasi Akademik (DAA) dengan Bapak Sugeng untuk diproses.

Bagaimana bila nilai untuk mahasiswa alih kredit (penyetaraan) belum masuk ke dalam sistem akademik (SIAKAD)?

Untuk mahasiswa lama dengan kasus alih kredit dan transfer nilai penyetaraan sebelumnya menunggu perpindahan data dari
sistem lama (usahidnet.usahid.ac.id) ke dalam sistem baru (siakad.usahid.ac.id)

>> Dosen

Bagaimana memulai menggunakan SISTER (Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi)?

Bagi Dosen yang ingin mengisi portofolio atau melakukan perubahan data pada SISTER silahkan klik link dibawah ini :
Penggunaan Sistem Informasi Sumberdaya Terintegrasi (SISTER)
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