Panduan penggunaan Sistem Informasi
Akademik (SIAKAD) IPDN

Bagi praja IPDN
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Pengenalan SIAKAD
Sistem Informasi Akademik IPDN adalah website internal IPDN yang
berfungsi mengolah data-data pengajaran, pelatihan, pengasuhan, ekskul,
konseling, dan kegiatan belajar mengajar di dalam lingkungan IPDN.
Untuk mengakses SIAKAD, dapat melalui alamat siakad.ipdn.ac.id
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Pendaftaran User SIAKAD
Untuk melakukan pendaftaran user baru terdapat pilihan daftar di bawah
tombol login, berikut screen shot nya :

Setelah masuk ke dalam halaman pendaftaran baru praja, maka praja harus
mengisi data detail mengenai user baru tersebut.
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Isi ID USER, EMAIL, PASSWORD, dan tipe user : Praja, lengkapi halaman tersebut
dengan verification code lalu klik tombol create di samping kanan halaman.
Setelah selesai melakukan pengisian data tersebut, data tersebut akan
dikirimkan ke sistem dan akan dilakukan pengecekan atau verifikasi oleh admin
SIAKAD, agar user baru tersebut mendapatkan akses untuk mengakses SIAKAD.
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Menu Utama
Beranda
Di dalam beranda terdapat antar-muka dasar seperti : data user,
pengumuman penting, kalender akademik, grafik IP/IPK, daftar ulang tahun dan
data Login terakhir.
Di bagian atas beranda ada beberapa tombol jalan pintas (masih sedang
dalam development and finishing) untuk mengakses SIAKAD, berikut adalah
detailnya :

1.

Data Praja

2.

Akademik

3.

Pelatihan

4.

Pengasuhan

5.

Poliklinik

6.

Email

7.

Forum Diskusi

8.

Help
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9.

Uptik

Option-option tersebut sama fungsinya dengan menu yang terdapat di tab
bagian atas di halaman utama, berikut detailnya :

1. Beranda berfungsi me refresh halaman utama SIAKAD
2. Rubah Password memungkinkan user untuk merubah password login
SIAKAD
3. Laporan terdiri dari beberapa jenis , ini adalah menu utama dari user praja,
dalam tahap pengembangan ini, user praja baru dapat mengakses laporanlaporan tertentu saja.
4. Logout, untuk mengakhiri session SIAKAD, jika user ingin mengakhiri
penggunaan SIAKAD

LAPORAN
Laporan Praja
Di dalam menu ini ada beberapa menu yang bisa diakses dan ada
juga beberapa menu yang tidak bisa di akses. menu yang bisa diakses
adalah sebagai berikut :
1. Transkrip Praja
Menu ini memungkinkan user praja untuk dapat mencetak
transkrip nilai praja yang dipilih oleh user, jika terdapat transkrip
yang bersangkutan di dalam database.
2. Kelas Per Tahun Ajaran
Menu ini dapat digunakan untuk melihat siapa saja praja yang
mengisi kelas tertentu sesuai pilihan pencarian.
3. Wisma Per Tahun Ajaran
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Menu ini digunakan untuk melihat siapa saja praja yang terdapat
di dalam wisma sesuai pilihan pencarian.

Laporan Akademik
Menu laporan akademik mencakup banyak fungsi pencarian
informasi mengenai akademik praja IPDN, menu yang bisa diakses
adalah sebagai berikut :
1. Prodi Per Kampus
Menu ini menampilkan daftar prodi yang ada di kampus IPDN
berdasarkan pilihan lokasi kampus, dan menu untuk mencetak ke
dalam format PDF.
2. Kalender Akademik
Menu ini menampilkan daftar kalender akademik yang sedang
berjalan ataupun yang akan datang sesuai pilihan user
3. Jadwal Kuliah
Jadwal kuliah dapat di cetak di menu ini dengan format PDF
berdasarkan pilihan semester dan lokasi kampus.
4. Jadwal Pelatihan
Menu jadwal memiliki struktur yang sama di dalam menumenunya, yaitu pilihan berdasarkan semester dan lokasi kampus
yang dapat di cetak dalam format PDF
5. Jadwal Pengasuhan
Begitu juga dengan jadwal pengasuhan
6. Yudicium Per Tahun Ajar
Laporan yudicium menggunakan beberapa parameter sebagai
filter pencarian, yaitu tahun akademik, lokasi kampus, dan pilihan
sorting.
7. Kurikulum Pengajaran
Menu ini menampilkan daftar kurikulum pengajaran berdasarkan
pilihan kampus, fakultas, prodi, dan tahun kurikulum yang dicari.
8. Kurikulum Pelatihan
Menu ini berfungsi sama dengan kurikulum pengajaran.
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Laporan Pengajaran
Laporan pengajaran berisi detail informasi yang mencakup detaildetail pengajaran, menu yang terdapat dalam laporan pengajaran
adalah sebagai berikut :
1. Laporan Dosen
Menu ini dapat menampilkan daftar dosen yang bisa dipilih
berdasarkan fakultas dan prodi.
2. Nilai UTS Per Kelas Semester
Menu pencarian nilai UTS per Kelas semester, berdasarkan nama
mata kuliah, semester dan lokasi kampus.
3. Nilai Per Kelas Semester
Menu pencarian nilai per kelas semester berdasarkan nama mata
kuliah, semester, dan lokasi kampus.
4. Nilai Per Tahun Ajar Praja
Pencarian nilai pengajaran per praja berdasarkan tahun akademik,
lokasi kampus, dan NPP.
5. Nilai Per Semester Praja
Pencarian nilai berdasarkan semester tahun ajaran, lokasi kampus
dan NPP.
6. Kirim Nilai Melalui Email
Pilihan untuk melakukan pengiriman nilai ke dalam E-mail yang
didaftarkan user praja untuk mengakses SIAKAD.
7. Absensi Praja
Pilihan untuk mencetak daftar hadir praja berdasarkan nama mata
kuliah, semester dan lokasi kampus.
8. Skripsi / Tugas Akhir Praja
Menu ini dapat menampilkan data detail sebuah laporan tugas
akhir dari praja yang sudah memberikan tugas akhirnya.
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Laporan Pelatihan
Menu ini menampilkan beberapa pilihan detail untuk bagian
pelatihan seperti :
1. Laporan Pelatih
Berfungsi untuk mencetak data pelatih yang ada berdasarkan
lokasi kampus.
2. Nilai Pelatihan Per Kelas Semester
Mencetak Nilai pelatihan per kelas semester berdasarkan nama,
semester dan lokasi kampus.
3. Nilai Pelatihan Per Tahun Ajar Praja
Mencetak nilai per praja berdasarkan tahun akademik, lokasi
kampus, dan NPP.
4. Nilai Pelatihan Per Semester Praja
Mencetak nilai pelatihan praja per semester berdasarkan tahun
ajaran, lokasi kampus, dan NPP.
5. Absensi Pelatihan Praja
Mencetak daftar hadir praja berdasarkan mata pelatihan,
semester, dan lokasi kampus.

Laporan Pengasuhan
Menu di dalam laporan pengasuhan berfungsi mencetak detail-detail
proses pengasuhan seperti :
1. Data Pengasuh
Menu ini dapat menampilkan seluruh data pengasuh berdasarkan
lokasi kampus
2. Piket Per Tahun Ajar
Menampilkan data piket berdasarkan kategori per tahun ajaran,
lokasi kampus dan jenis piket.
3. Nilai Per Wisma Semester
Menampilkan laporan nilai pengasuhan per wisma per semester
tahun ajar. Berdasarkan semester dan lokasi kampus.
4. Nilai Per Praja
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Laporan nilai pengasuhan per praja berdasarkan tahun akademik,
lokasi kampus dan NPP.

Laporan Ekskul
Menu Laporan Ekskul mencakup beberapa laporan ekskul seperti :
1. Ekskul per kampus
Daftar ekstra kurikuler per kampus yang pencariannya
berdasarkan lokasi kampus.
2. Peserta Ekskul
Daftar peserta kegiatan ekskul berdasarkan lokasi kampus.
3. Pelatih ekskul
Daftar pelatih ekskul berdasarkan lokasi kampus.
4. Nilai Ekskul per semester
Menampilkan nilai ekskul praja berdasarkan lokasi kampus dan
semester.

Laporan Konseling
1. Laporan Data Konselor
Mencetak daftar konselor yang ada berdasarkan lokasi kampus.
2. Kunjungan Konseling
Menu ini hanya dapat di akses oleh konselor karena data-data
bersifat rahasia dan pribadi antara konselor dan praja.
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Contact Center
Untuk menghubungi kami, silahkan kunjungi kantor UPTIK Lantai 2, gedung
Lab Pemerintahan IPDN, atau menghubungi kami melalui E-mail :
uptik@ipdn.ac.id.
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