PANDUAN AKTIVASI AKUN MAHASISWA UNTUK KRS ONLINE
1. Buka browser, lalu ketikan url : siakad.politanikoe.ac.id

2. Klik tombol Login

a

b

c

a.

Isikan data Username dengan data NIM anda,

b.

Isikan data Password dengan 123456

c.

Klik Tombol Log in

3. Klik tombol Login
Jika akun belum diaktifkan, maka akan muncul form untuk menginput data email aktif anda

a

b

a.

Isikan data email anda yang masih aktif, link aktivasi akun akan dikirim ke email tersebut

b.

Klik tombol Konfirmasi

4. Menampilkan informasi bahwa Link aktivasi telah terkirim ke email, silahkan periksa email anda

5. Cek di inbox email anda, ada pesan yang masuk, klik pesan tersebut

a

a. Klik link disini untuk mengaktifkan akun anda, akan ditampilkan informasi aktivasi berhasi dan
dipersilahkan login ke dalam aplikasi

a

a. Klik link Click here to Log in untuk login ke dalam Aplikasi

a

a

a

a. Isikan data Username dengan Nim anda
b. Isikan Password dengan 123456
c. Klik tombol Log in

PELAKSANAAN KRS ONLINE
1. Tampilan ketika mahasiswa berhasil login ke dalam SIAKAD POLITANI NEGERI KUPANG

a

a. Klik tombol KRS untuk memulai pengisian Kartu Rencana Studi (KRS)
a

a. Klik tombol Tambah untuk Menambah data Matakuliah yang mau diambil

a

b

a. Digunakan untuk melakukan pencarian data Matakuliah yang mau diambil, isikan nama matakuliah
lalu klik tombol Search untuk melakukan pencarian
b. Klik tombol Pilih sesuai matakuliah yang mau ditambahkan ke KRS, contohnya diklik tombol Pilih
pada Matakuliah PRAKTEK KERJA LAPANG

a
b

c

a. Klik lagi tombol Tambah untuk menambah data KRS. Lakukan terus hingga semua Matakuliah (hasil
konsultasi dengan dosen Pembimbing Akademik) ditambahkan ke dalam KRS.
b. Tombol Hapus, digunakan untuk menghapus data KRS apabila ada kesalahan penambahan data KRS
c. Tombol Validasi KRS, digunakan apabila penambahan data KRS sudah selesai dilakukan. Dengan
mengklik tombol ini, data KRS mahasiswa akan dikirim ke dosen Pembimbing Akademiknya. Status
pengisian KRS menjadi menunggu verifikasi dosen Pembimbing Akademik.

Contoh : mahasiswa hanya mengambil 1 matakuliah saja yaitu PRAKTEK KERJA LAPANG, maka
setelah menambah matakuliah tersebut, selnjutnya mengklik tombol VALIDASI KRS, hasilnya

Klik tombol Ya, saya yakin untuk mengirim data KRS anda ke dosen PA, klik tombol Tidak yakin untuk
membatalkan pengiriman data KRS. Contoh ketika tombol “Ya saya yakin” diklik

Ditampilkan informasi Status KRS yaitu Menunggu Verifikasi dari dosen Pembimbing Akademiknya
Apabila dosen pembimbing akademiknya telah memverifikasi akan ditampilkan informasinya sebagai
berikut:
a. Dosen Pembimbing MENOLAK KRS

Diberikan kotak berwarna Merah, beserta informasi alasan penolakan
b. Dosen Pembimbing MENYETUJUI KRS

Diberikan kotak berwarna Hijau, beserta informasi Persetujuan.

Apabila dalam melakukan KRS ONLINE, mahasiswa mengalami kendala, silahkan menghubungi
Pak Robyn lewat WA 08113837387

TERIMA KASIH

