
Panduan KRS semi-online Mahasiswa 

STIE IBMT Surabaya 

 Untuk meningkatkan kualitas pelayanan akademik terhadap mahasiwa, 

Departemen Akademik STIE IBMT memberikan kebijakan uji coba KRS semi-online. 

KRS semi-online merupakan sistem registrasi daftar ulang awal semester yang 

diakomodir oleh aplikasi Sistem Akademik atau biasa disebut SIAKAD namun hanya 

bisa diakses intranet lokal dalam ruang lingkup kampus STIE IBMT Surabaya 

menggunakan jaringan Wi-Fi. 

 Uji coba penerapan KRS semi-online bertujuan untuk mempermudah 

mahasiswa dalam melakukan proses registrasi ulang. Beberapa tahapan telah 

disederhanakan namun tidak mengurangi esensi dari sistem yang telah berjalan 

sebelumnya. Diharapkan dengan KRS semi-online ini, mahasiswa bisa mendapatkan 

informasi yang transparan dan aktual. 

 Beberapa hal yang menjadi syarat untuk bisa melakukan KRS semi-online 

adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa berstatus AKTIF. 

2. Mahasiswa telah melakukan registrasi ulang pada semester sebelumnya. 

3. Mahasiswa telah melengkapi administrasi dan keuangan registrasi ulang pada 

semester saat ini (selanjutnya disebut semester berlaku). 

Aspek teknis yang direkomendasikan adalah sebagai berikut : 

1. Mahasiswa terhubung pada jaringan Wi-Fi kampus STIE IBMT Surabaya. 

2. Perangkat yang digunakan bisa melalui komputer mahasiswa yang disediakan 

oleh pihak kampus atau dari perangkat pribadi (Laptop maupun Smartphone). 

3. Menggunakan browser google chrome untuk mempermudah pencetakan 

dokumen dalam format PDF. 



Langkah-langkah KRS semi-online 

Dari perangkat yang telah terhubung jaringan Wi-Fi STIE IBMT dan sudah login 

menggunakan akun Wi-Fi, silahkan akses alamat berikut pada address bar browser 

google chrome. 

http://192.168.211.41:8060 

atau 

http://192.168.211.42:8060 

 

Tampilan halaman login SIAKAD semi-online STIE IBMT Surabaya. 

 

  

http://192.168.211.41:8060/
http://192.168.211.42:8060/


LOGIN SIAKAD 

 Untuk mengakses SIAKAD STIE IBMT Surabaya, mahasiswa diminta untuk 

memasukkan username dan password. Secara default username yang digunakan 

adalah Nomor Induk Mahasiswa (NIM). Sedangkan password merupakan kombinasi 

dari tahun lahir, bulan lahir dan tanggal lahir. Sebagai contoh : 

Nama : Joko 

NIM : 12111048 

Tempat, Tanggal Lahir : Surabaya, 25 Mei 1994 

Maka secara default, SIAKAD akan men-generate secara otomatis untuk : 

Username : 12111048 

Password : 19940525 

Username dan Password bisa dirubah setelah mahasiswa berhasil login ke SIAKAD 

untuk pertama kali. Berikut tampilan dashboard mahasiswa setelah berhasil login. 

 

  



Mencetak KHS (Kartu Hasil Studi) 

 Kartu Hasil Studi (KHS) bisa diakses secara aktual menggunakan aplikasi 

SIAKAD STIE IBMT Surabaya. Untuk mengakses nilai KHS, silahkan masuk menu 

Perkuliahan  Kartu Hasil Studi. 

  

Untuk mencetak rekap laporan KHS, masuk menu Rekap Laporan  Kartu 

Hasil Studi. Pilih periode semester yang akan dicetak, dan pilih format HTML, klik 

tombol Tampilkan Laporan.  

 

Setelah muncul rekap laporan, klik tombol Cetak pada pojok kanan atas, maka 

akan muncul jendela cetak dokumen. Saran penggunaan browser adalah google 

chrome. Silahkan lakukan pencetakan dalam format Save PDF untuk menyimpan 

dokumen KHS. 



 

 

Setelah file KHS tersimpan dalam format PDF, mahasiswa bisa melakukan 

pencetakan secara hardcopy di ruangan dept keuangan menggunakan komputer 

mahasiswa untuk menghindari antrian. 

  



Memeriksa Tagihan dan Pembayaran 
Mahasiswa 

 Syarat untuk bisa melakukan KRS adalah menyelesaikan kelengkapan 

administrasi dan keuangan. Untuk memeriksa history tagihan dan pembayaran, 

silahkan masuk menu pada sidebar sebelah kiri, pilih tombol Tagihan dan 

Pembayaran Mahasiswa. 

 

 Apabila masih terdapat tagihan yang belum dibayar, akan muncul notifikasi 

warna merah dengan keterangan Belum Bayar. Maka proses KRS belum bisa 

dilakukan. Harap segera selesaikan kelengkapan keuangan Anda terlebih dahulu. 

 



Melakukan KRS 

 Pastikan terlebih dahulu bahwa status pembayaran mahasiswa telah lunas. 

Apabila telah melakuan pembayaran namun status pada SIAKAD masih Belum Bayar, 

silahkan hubungi departemen keuangan STIE IBMT Surabaya. Selanjutnya Silahkan 

download kurikulum terbaru di website ibmt.ac.id. 

 Untuk melakuan KRS, silahkan masuk menu Perkuliahan  Kartu Rencana 

Studi Online.  

 

Tekan tombol + Tambah untuk memilih mata kuliah yang akan diambil pada 

semester berlaku. Daftar mata kuliah rekomendasi yang akan dipilih ada pada website 

ibmt.ac.id.  

Gunakan list kurikulum yang telah diunduh tadi sebagai acuan dalam memilih 

mata kuliah. Apabila didapati bahwa nama mata kuliah tidak sesuai, tidak perlu cemas. 

Yang dijadikan acuan adalah KODE MATA KULIAH. Sehingga silahkan diperhatikan 

secara teliti dalam memilih mata kuliah juga kelasnya agar tidak terjadi kesalahan. 

Selanjutnya, perhatikan langkah-langkah berikut untuk berhasil melakukan 

pemilihan mata kuliah ketika KRS online. 

1. Ubah show list menjadi All. 

2. Filter kolom kelas pada search field untuk memudahkan memilih mata kuliah 

tanpa salah konsentrasi.  

Untuk kelas International Busines Management (Pagi) kode kelas : IBM 

Untuk kelas Business Management (Malam) kode kelas : PRO. 

3. Pilih mata kuliah yang ditawarkan sesuai kurikulum yang berlaku agar tidak 

terjadi kesalahan mengambil mata kuliah pada semester yang lain. 

4. Pastikan show list tetap pada pilihan All, lalu klik tombol simpan 

 



Contoh hasil pemilihan mata kuliah untuk kelas IBM (Pagi). 

 

Contoh hasil pemilihan mata kuliah untuk kelas PRO (Malam). 

 

 

  



 Setelah proses pemilihan mata kuliah, data akan tersimpan dan kembali ke 

jendela Kartu Rencana Studi Online. Apabila terdapat mata kuliah yang terlewati atau 

kurang, silahkan lakukan pemilihan lagi dengan klik tombol tambah dan ikuti langkah 

seperti petunjuk sebelumnya . Apabila ada mata kuliah yang salah, silahkan hapus 

terlebih dahulu dengan klik tombol X, selanjutnya lakukan penambahan mata kuliah 

ulang. 

 Proses pemilihan mata kuliah secara online telah selesai. Selanjutnya adalah 

mencetak mata kuliah yang akan diambil pada semester yang berlaku untuk 

melakukan perwalian / educoach. Silahkan masuk menu Rekap Laporan  Kartu 

Rencana Studi. 

 Pilih periode semester yang berlaku, format HTML selanjutnya klik tombol 

Tampilkan Laporan. 

 

 Seperti halnya mencetak KHS, untuk mencetak KRS juga disarankan 

menggunakan browser google chrome selanjutnya cetak dengan pilihan save PDF agar 

file tersimpan terlebih dahulu. Untuk mencetak silahkan gunakan fasilitas komputer 

print mahasiswa di ruang departemen keuangan. 

  



 Apabila terjadi revisi KRS, silahkan ulangi langkah-langkah melakukan KRS 

Online tadi. Namun jika KRS telah tervalidasi dan akan melakukan revisi, silahkan 

menghubungi Dosen Wali masing-masing dan Teaching Officer untuk melakukan 

unlock validasi KRS. Perlu diperhatikan, revisi KRS maksimum adalah 2 minggu 

setelah kelas perkuliahan dimulai. Apabila menginjak minggu ke-3 pertemuan kelas, 

revisi KRS tidak dapat dilakukan. Harap diperhatikan. 

 Demikian panduan singkat dalam menggunakan aplikasi SIAKAD untuk 

melakukan proses KRS semi-online STIE IBMT Surabaya. Apabila ada pertanyaan 

terkait teknis pada saat melakukan KRS semi-online, silahkan hubungi departemen IT 

Support. 

 

 

Terima Kasih. 


