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ABSTRAK  

Dokumen ini menjelaskan tentang petunjuk penggunaan Sistem Informasi Akademik Kampus 

(SIAKAD) Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang berbasis Web. Dokumen ini membahas 

dan memberikan petunjuk tentang penggunaan fitur-fitur yang terdapat pada Aplikasi SIAKAD 

beserta contoh-contoh penerapannya.
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SEKILAS PANDANG  

Aplikasi Sistem Informasi Akademik (SIAKAD)  IPDN adalah aplikasi yang berbasiskan web yang 

digunakan  untuk  membantu  menunjang  kegiatan  akademis  di  IPDN.  Aplikasi  ini  bersifat online  

dan  dapat  diakses  oleh  pengguna  yang  terhubung  ke  jaringan  Internet  sehingga  pengguna  

dapat menggunakan aplikasi ini dari mana saja dan kapan saja. SIAKAD juga mengintegrasikan proses 

akademis dari semua bagian (dengan konsep Jarlatsu) di IPDN sehingga memudahkan proses 

pemantauan. 

SIAKAD memiliki 4 kategori pengguna, yaitu: 

• Praja 

• Dosen 

• Administrator pada tiap Bagian 

• Super Administrator 

Dimana setiap pengguna memiliki hak akses yang berbeda - beda.  

Fungsi SIAKAD  

Dokumen ini khusus membahas mengenai petunjuk pemakaian untuk pengguna yang antara lain 

dapat melakukan :  

• Penyusunan kurikulum yang antara lain dapat melihat, mengubah, dan menambah daftar 

kurikulum ke dalam sistem  

• Penyusunan mata kuliah yang antara lain dapat melihat, mengubah, dan menambah daftar mata 

kuliah ke dalam sistem  

• Pembuatan Kalender Akademik  

• Pembuatan jadwal perkuliahan dan Jadwal Pelatihan  

• Pengorganisasian data praja yang antara lain dapat melihat dan mengubah data praja 

• Pencetakan laporan tiap awal, tengah, dan akhir semester  

• Perencanaan yang terstruktur mengenai kegiatan akademisnya setiap saat.  

• Pemantauan nilai-nilai dan data akademis secara online melalui Internet.  

• Pemantauan  yang  tepat  dan  terpadu  mengenai  kegiatan  akademis  di  IPDN  melalui 

kalender akademis. 

• Pemantauan pada peserta kuliahnya antara lain dalam segi absensi, nilai dan sebagainya.  

• Pemberian nilai secara online dan otomatis serta dapat langsung melihat statistik nilai dari mata 

kuliah yang diajarkan.  

• Pemantauan terhadap jadwal kuliah. 

Manfaat SIAKAD 

Fungsi-fungsi diatas memiliki manfaat langsung yaitu:  

• Memudahkan  pengaturan  kegiatan  registrasi  akademik  dan  pemantauan  status  akademik  

setiap praja  yang ditangani.  

• Memudahkan  pengaturan  kegiatan  perkuliahan  program  studi  yang  bersangkutan  dan  

berhubungan dengan program studi lain yang terkait.  
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• Memudahkan pembuatan laporan rutin awal, tengah, dan akhir term secara online 

• Memudahkan pemantauan nilai-nilai dan kegiatan akademis secara online.  

• Melihat jadwal kuliah secara online.  

• Memudahkan  pemantauan  kemajuan  praja bimbingannya  karena  dapat  melihat  prestasi  

mereka secara mudah dan tanpa melibatkan banyak kertas kerja.  

• Memudahkan pemantauan terhadap peserta kuliahnya dengan dapat langsung mengisi dan 

melihat daftar kehadiran mereka.  

• Memudahkan pemberian nilai secara otomatis dan online. 

 

 



Tutorial Aplikasi SIAKAD IPDN                                                                                        8 

 

1. Menu Login 

Ketika pertama kali masuk ke dalam SIAKAD, maka halaman yang pertama kali muncul adalah 

jendela login 

 

Masukkan user name dan password agar bisa login ke dalam SIAKAD, jika benar maka akan keluar 

tampilan SIAKAD sebagai berikut 

 

 

2. Menu Utama  

Setelah masuk ke dalam sistem, melalui jendela login, maka akan muncul jendela menu utama, 

menu – menu utama yakni : 

• Beranda 

Menu ini menampilkan halaman awal dari menu utama. 

• Data Master 

Menu ini berisikan menu untuk mengisikan data – data master pada aplikasi SIAKAD . 

• Akademik 

Menu ini berisikan menu untuk kegiatan Akademik pada aplikasi SIAKAD. 

• Pengajaran 

Menu ini berisikan menu untuk mengisikan data nilai dan absensi di bagian pengajaran. 

• Pelatihan 

Menu ini berisikan menu untuk mengisikan data nilai dan absensi di bagian pelatihan. 

• Pengasuhan 

Menu ini berisikan menu untuk mengisikan nilai di bagian Pengasuhan. 

• Ekskul 

Menu ini berisikan menu untuk mengisikan data – data ekskul yang terdapat di kampus IPDN 
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• Konseling 

Menu ini berisikan menu untuk mengisikan data konseling pada aplikasi SIAKAD. 

• Laporan – laporan 

Menu ini berisikan menu laporan – laporan yang terdapat di dalam SIAKAD. 

• Sub Fakultas 

Menu ini berisikan menu untuk mengisikan data fakultas pada tiap kampus IPDN. 

• Logout  

Menu ini untuk keluar dari halaman menu utama. 

 

3. Menu Admin 

• Sub Aplikasi Fakultas 

o Mengisi data Fakultas 

Untuk dapat mengisi data fakultas, masuk ke dalam menu Sub Aplikasi Fakultas � Fakultas 

sehingga muncul halaman di bawah ini 

 

Untuk mengisi data fakultas yang baru, klik menu create fakultas yang berada di sebelah 

kanan. Setelah diklik akan muncul jendela di bawah ini 

 

Masukkan data lokasi kampus dari fakultas yang akan dimasukkan, kemudian isikan nama 

fakultas di dalam text box nama fakultas. Setelah semua diisikan klik tombol Create 

sehingga data akan masuk ke dalam database 
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu manage fakultas 

pada sebelah kanan 

 

Setelah diklik akan muncul halaman seperti di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih 
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o Mengisi data Tingkatan Program Studi 

Menu ini berguna untuk mengisikan data tingkatan program studi, misalnya tingkat 

Sarjana. Agar bisa mengakses menu ini, klik Sub Aplikasi Fakultas � Tingkatan sehingga 

akan muncul  halaman seperti di bawah ini 

 

Untuk mengisikan klik menu Create Tingkatan yang berada di sebelah kanan, sehingga akan 

muncul halaman di bawah ini 

 

Isikan data nama tingkatan dari program studi, jika sudah diisikan klik tombol Create untuk 

menyimpan ke dalam database 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu manage Tingkatan 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih 

 

o Mengisi data Program Studi di Kampus IPDN 

Menu ini berguna untuk mengisikan data program studi di suatu fakultas dan di lokasi 

kampus IPDN. Agar bisa mengakses menu ini, klik menu Sub Aplikasi Fakultas � Prodi 

sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Untuk mengisikan data baru, klik link Create Prodi, kemudian akan muncul halaman di 

bawah ini 
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Isikan data-data form yang terdapat di dalam form Program Studi 

 

Agar menyimpan data klik tombol Create, sehingga data akan disimpan ke dalam database.  

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu manage Prodi pada 

sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih 

 

o Mengisikan Data Tingkatan Praja 

Menu ini berguna untuk mengisikan data tingkatan praja yang ada di IPDN, agar bisa 

mengakses menu ini, klik menu Sub Aplikasi Fakultas � Tingkat Praja sehingga akan 

muncul halaman di bawah ini 
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Untuk menginput data baru, klik link Create Tingkat yang berada di sebelah kanan. Sehingga 

akan muncul halaman di bawah ini 

Isikan data form di atas, jika sudah terisi, klik tombol Create untuk menyimpan data 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu manage Tingkat 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Pengisian Data Master SIAKAD 

o Pengisian Data Master Kalender Akademik 

Menu ini berfungsi untuk mengisikan data kalender akademik, menu ini bisa diakses melalui 

Data Master � Master Kalender Akademik, sehingga akan muncul seperti halaman di 

bawah ini 

 

Untuk mengisi data kalender akademik, klik link Create Kalender Akademik, sehingga akan 

muncul halaman di bawah ini 

 

Isikan data-data di dalam form, untuk menyimpan klik tombol Create, sehingga data akan 

tersimpan ke dalam database 
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Kalender 

Akademik pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

o Pengisian Data Master Kampus 

Menu ini berfungsi untuk mengisikan data lokasi kampus IPDN daerah, menu ini bisa diakses 

melalui Data Master � Data Kampus, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Untuk mengisikan data Lokasi Kampus, klik link Create LokasiKampus, sehingga akan muncul 

halaman di bawah ini 

 

Isikan data-data form, kemudian untuk menyimpannya klik tombol Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Lokasi 

Kampus pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

o Pengisian Data Master Kurikulum Ajar 

Menu ini berfungsi untuk membuat data kurikulum pengajaran di IPDN, menu bisa 
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diakses melalui Data Master � Master Kurikulum Tahun Ajar sehingga akan muncul 

halaman berikut ini 

 

Untuk menginput data kurikulum pengajaran, klik link Create Kurikulum, sehingga akan 

muncul halaman di bawah ini 

 

Isikan data – data pada form Kurikulum Ajar, jika sudah klik tombol Simpan, sehingga data 

akan tersimpan ke dalam database 
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Kurikulum 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

Untuk menginput mata kuliah, klik link Buat Mata Kuliah sehingga akan muncul halaman di 

bawah ini 

 

Isikan data-data di dalam form Mata Kuliah, untuk menyimpan data ke dalam database klik 

tombol Create. Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu 

Manage Mata kuliah pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

o Pengisian Data Master Kurikulum Pelatihan 

Berfungsi untuk mengisikan data kurikulum pelatihan, agar bisa mengakses menu klik Data 

Master � Master Kurikulum Pelatihan sehingga muncul jendela di bawah ini 

 

Untuk mengisikan data kurikulum pelatihan, klik link Create Kurikulum Pelatihan, sehingga 

akan muncul halaman sebagai berikut 

 

Isikan data – data pada form Kurikulum Ajar, jika sudah klik tombol Simpan, sehingga data 

akan tersimpan ke dalam database 
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Kurikulum 

Pelatihan pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

Untuk menginput data Mata Pelatihan, klik link Buat Mata Pelatihan, sehingga akan muncul 

halaman di bawah ini 

 

Isikan form data-data didalam form mata pelatihan, jika sudah, klik tombol Create untuk 

menyimpan data ke dalam database 
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Mata 

Pelatihan pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

 

o Pengisian Data Master Praja 

Menu ini berfungsi untuk menginput data praja IPDN, agar bisa mengakses  menu klik 

Data Master � Master Praja, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Untuk mengisikan data praja, klik link Create Praja sehingga akan muncul halam seperti di 

bawah ini 

 

Isikan data – data form, untuk menyimpannya ke dalam database klik tombol Create.  Untuk 

mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Praja pada 

sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

o Pengisian Data Master Dosen 

Menu ini berfungsi untuk menginput data dosen pengajaran, untuk mengakses menu 

klik Data Master � Master Dosen, sehingga akan muncul data di bawah ini 
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Untuk mengisi data dosen, klik link Create Dosen, sehingga akan muncul halaman seperti di 

bawah ini 

 

Isikan data – data form dosen, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Dosen 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

o Pengisian Data Master Pengasuh 

Menu ini berfungsi untuk menginput data Pengasuh, untuk mengakses menu klik Data 

Master � Master Pengasuh, sehingga akan muncul data di bawah ini 

 

Untuk mengisi data Pengasuh, klik link Create Pengasuh, sehingga akan muncul halaman 

seperti di bawah ini 

 

Isikan data – data form Pengasuh, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Pengasuh 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

o Pengisian Data Master Pelatih 

Menu ini berfungsi untuk menginput data Pelatih, untuk mengakses menu klik Data 

Master � Master Pelatih, sehingga akan muncul data di bawah ini 

 

Untuk mengisi data Pelatih, klik link Create Pelatih, sehingga akan muncul halaman seperti di 

bawah ini 
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Isikan data – data form Pelatih, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Pelatih 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 
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o Pengisian Data Master Pembantu Pelatih 

Menu ini berfungsi untuk menginput data Pembantu Pelatih, untuk mengakses menu 

klik Data Master � Master Pembantu Pelatih, sehingga akan muncul data di bawah ini 

 

Untuk mengisi data Pembantu Pelatih, klik link Create Pembantu Pelatih, sehingga akan 

muncul halaman seperti di bawah ini 

 

Isikan data – data form Pembantu Pelatih, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik 

tombol Create 
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Pembantu 

Pelatih pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

o Pengisian Data Master Ekskul 

Menu ini berfungsi untuk menginput data Ekstrakulikuler, untuk mengakses menu klik 

Data Master � Master Ekskul, sehingga akan muncul data di bawah ini 

 

Untuk mengisi data Pembantu Pelatih, klik link Create Ekskul, sehingga akan muncul 

halaman seperti di bawah ini 
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Isikan data – data form Ekskul, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Ekskul 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 
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o Pengisian Data Master Kelas 

Menu ini berfungsi untuk menginput data master Kelas , untuk mengakses menu klik 

Data Master � Master Kelas, sehingga akan muncul data di bawah ini 

 

Untuk mengisi data Kelas, klik link Create Kelas, sehingga akan muncul halaman seperti di 

bawah ini 

 

Isikan data – data form Kelas, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Kelas pada 

sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

o Pengisian Data Master Wisma 

Menu ini berfungsi untuk menginput data master Wisma , untuk mengakses menu klik 

Data Master � Master Wisma, sehingga akan muncul data di bawah ini 

 

Untuk mengisi data Wisma, klik link Create Wisma, sehingga akan muncul halaman seperti di 

bawah ini 
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Isikan data – data form Wisma, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Wisma 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

o Pengisian Data Master Ruangan 

Menu ini berfungsi untuk menginput data master Ruangan , untuk mengakses menu klik 

Data Master � Master Ruangan, sehingga akan muncul data di bawah ini 
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Untuk mengisi data Ruangan, klik link Create Ruangan, sehingga akan muncul halaman 

seperti di bawah ini 

 

Isikan data – data form Ruangan, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Ruangan 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

o Pengisian Data Master Konselor 

Menu ini berfungsi untuk menginput data master Konselor , untuk mengakses menu klik 

Data Master � Master Konselor, sehingga akan muncul data di bawah ini 

 

Untuk mengisi data Konselor, klik link Create Konselor, sehingga akan muncul halaman 

seperti di bawah ini 

 

Isikan data – data form Konselor, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Konselor 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

o Pengisian Data Master User 

Menu ini berfungsi untuk menginput data master User, untuk mengakses menu klik Data 

Master � Master User, sehingga akan muncul data di bawah ini 

 

Untuk mengisi data user, klik link Create User, sehingga akan muncul halaman seperti di 

bawah ini 
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Isikan data – data form User, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Konselor 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 
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o Import Data 

Form ini berguna untuk mengimport data dalam CSV (comma-separated values) ke dalam 

database SIAKAD. Untuk mengakses menu ini klik menu Data Master � Import Data. 

Sehingga akan keluar jendela di bawah ini 

  

Untuk memilih file CSV klik tombol select CSV Files, sehingga akan muncul jendela pemilihan 

file CSV seperti di bawah ini 

 

Klik tombol open untuk memilih file, sehingga akan keluar jendela sebagai berikut 

 

Pilih delimiter, untuk default adalah ; (titik koma). Untuk melanjutkan langkah klik tombol 

Next sehingga akan muncul jendela sebagai berikut 
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Langkah selanjutnya adalah memilih pasangan field database dengan kolom yang ada dalam 

file CSV. (untuk penjelasan field-field yang ada di tabel praja ada pada lampiran). Jika 

sudah klik tombol Import. 

 

4. Menu Admin Bagian Akademik 

• Tahun Ajaran 

Menu ini berfungsi untuk menginput data Tahun Ajaran, untuk mengakses menu klik 

Akademik  � Tahun Ajaran, sehingga akan muncul data di bawah ini 

 

Untuk mengisi data Tahun Ajaran, klik link Create Tahun Ajar, sehingga akan muncul halaman 

seperti di bawah ini 
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Isikan data form Tahun Ajaran, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Tahun Ajar 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Tahun Ajaran Semester 

Menu ini berfungsi untuk menginput data Tahun Ajaran Semester, untuk mengakses menu klik 

Akademik  � Tahun Ajaran Semester, sehingga akan muncul data di bawah ini 

 

Untuk mengisi data Tahun Ajaran Semester, klik link Create Semester, sehingga akan muncul 

halaman seperti di bawah ini 
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Isikan data-data form Tahun Ajaran Semester, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik 

tombol Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Semester pada 

sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Kelas Tahun Ajaran 

Menu ini berfungsi untuk menginput data kelas per Tahun Ajaran, untuk mengakses menu klik 

Akademik  � Kelas Tahun Ajaran, sehingga akan muncul jendela di bawah ini 
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Untuk mengisi data kelas per Tahun Ajaran, klik link Create KelasThnAjar, sehingga akan muncul 

halaman seperti di bawah ini 

 

Isikan data-data form KelasThnAjar, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage KelasThnAjar 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

• Wisma Tahun Ajaran 

Menu ini berfungsi untuk menginput data wisma per Tahun Ajaran, untuk mengakses menu klik 

Akademik  � Wisma Tahun Ajaran, sehingga akan muncul jendela di bawah ini 

 

Untuk mengisi data wisma per Tahun Ajaran, klik link Create WismaThnAjar, sehingga akan 

muncul halaman seperti di bawah ini 
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Isikan data-data form WismaThnAjar, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage WismaThnAjar 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

• Mata Kuliah 

Menu ini berguna untuk menginputkan data mata kuliah pengajaran di IPDN, untuk bisa 

mengakses menu ini klik Akademik � Mata Kuliah, sehingga akan keluar halaman sebagai 

berikut 

 

Untuk menginput mata kuliah, klik link Create Mata Kuliah sehingga akan muncul halaman di 

bawah ini 

 

Isikan data-data di dalam form Mata Kuliah, untuk menyimpan data ke dalam database klik 

tombol Create. Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu 

Manage Mata kuliah pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Jadwal Kuliah 

Menu ini berguna untuk menginputkan data jadwal mata kuliah pengajaran di IPDN, untuk bisa 

mengakses menu ini klik Akademik � Jadwal Kuliah, sehingga akan keluar halaman sebagai 

berikut 

 

Untuk menginput data jadwal Mata Kuliah, klik link Create Jadwal Kuliah, sehingga akan muncul 

halaman di bawah ini 

 

Isikan form data-data di dalam form jadwal Kuliah, jika sudah, klik tombol Create untuk 

menyimpan data ke dalam database 
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Jadwal Kuliah 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Mata Pelatihan 

Menu ini berguna untuk menginputkan data mata pelatihan di IPDN, untuk bisa mengakses 

menu ini klik Akademik � Mata Pelatihan, sehingga akan keluar halaman sebagai berikut 

 

Untuk menginput data mata pelatihan, klik link Create Mata Pelatihan, sehingga akan muncul 

halaman di bawah ini 
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Isikan form data-data didalam form mata pelatihan, jika sudah, klik tombol Create untuk 

menyimpan data ke dalam database 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Mata 

Pelatihan pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Jadwal Pelatihan 

Menu ini berguna untuk menginputkan data jadwal mata kuliah pelatihan di IPDN, untuk bisa 

mengakses menu ini klik Akademik � Jadwal Pelatihan, sehingga akan keluar halaman 

sebagai berikut 
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Untuk menginput data jadwal Pelatihan, klik link Create Jadwal Latih, sehingga akan muncul 

halaman di bawah ini 

 

Isikan form data-data di dalam form jadwal latih, jika sudah, klik tombol Create untuk 

menyimpan data ke dalam database 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Jadwal Latih 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

 

• Konversi Huruf 

Menu ini berguna untuk menginputkan data nilai konversi huruf, untuk bisa mengakses menu ini 

klik Akademik � Konversi Huruf, sehingga akan keluar halaman sebagai berikut 

 

Untuk menginput data konversi huruf, klik link Create Konversi huruf, sehingga akan muncul 

halaman di bawah ini 

 

Isikan form data-data didalam form Konversi Huruf, jika sudah, klik tombol Create untuk 

menyimpan data ke dalam database 
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Konversi Huruf 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Jadwal Pengasuhan 

Menu ini berguna untuk menginputkan data jadwal pengasuhan mingguan, untuk bisa 

mengakses menu ini klik Akademik � Jadwal Pengasuhan, sehingga akan keluar halaman 

sebagai berikut 

 

Untuk menginput data Jadwal Pengasuh, klik link Create Jadwal Pengasuh, sehingga akan muncul 

halaman di bawah ini 
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Isikan form data-data di dalam form Jadwal Pengasuh, jika sudah, klik tombol Create untuk 

menyimpan data ke dalam database 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik link Manage Jadwal Pengasuh 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 
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• Perhitungan Yudicium 

Menu ini berguna untuk menghitungkan data nilai JARLATSU sehingga didapatkan nilai Yudicium 

praja Per Tahun Ajaran, untuk bisa mengakses menu ini klik Akademik � Perhitungan 

Yudicium, sehingga akan keluar halaman sebagai berikut 

 

Untuk menghitung nilai yudicium, klik link perhitungan NilaiYudicium, sehingga akan muncul 

halaman di bawah ini 

 

Isikan form data-data di dalam form Nilai Yudicium, jika sudah, klik tombol Hitung untuk 

memproses data perhitungan Yudicium ke dalam database 
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik link Manage NilaiYudicium 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

5. Menu Admin Bagian Pengasuhan 

• Nilai Per Tahun Ajar 

Menu ini berguna untuk menginputkan master data nilai  pengasuhan per wisma tahun ajar, 

untuk bisa mengakses menu ini klik Pengasuhan � Nilai Per Tahun Ajar, sehingga akan 

keluar halaman sebagai berikut 
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Untuk memproses input data master nilai praja per wisma tahun ajar, isikan data – data pada 

form Pengasuhan Nilai Per Tahun Ajar. Untuk memproses data klik tombol proses sehingga 

program akan membuat data master nilai pengasuhan. 

 

• Pengisian Nilai Per Tahun Ajar 

Menu ini berguna untuk menginputkan nilai pengasuhan praja per tahun ajar semester, untuk 

bisa mengakses menu ini klik Pengasuhan � Pengisian Nilai per Tahun Ajaran, sehingga 

akan keluar halaman sebagai berikut 

 

Untuk menginput data nilai pengasuhan praja, klik link Pencarian Lebih Detail pada sebelah kiri 

atas, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Isikan form data di dalam form Nilai Pengasuhan, jika sudah, klik tombol Search sehingga data 

yang dicari akan muncul  

 

Untuk mengisikan nilai pengasuhan praja, klik pada NPP praja, sehingga akan keluar jendela pop 

menu yang berisikan data nilai 
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Jika sudah diisikan klik tombol Save, sehingga data akan tersimpan dalam database 

 

 

• Perbaikan Nilai 

Menu ini berfungsi untuk melakukan perbaikan nilai pada bagian Pengasuhan, untuk dapat 

menggunakan menu ini klik menu utama Pengasuhan � Perbaikan nilai sehingga akan 

keluar jendela di bawah ini 

 

Untuk membuat nilai Revisi, klik menu Create NilaiRevisi pada sebelah kanan atas, sehingga akan 

tampil jendela di bawah ini 
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Untuk memilih nilai revisi klik tombol Cari Nilai Asuh, sehingga akan keluar pop up jendela yang 

berisikan data nilai pengasuhan praja yang ingin direvisi 

 

Pilih data nilai praja dengan memilih tanda (+) yang terletak pada sebelah kanan, sehingga form 

pada revisi nilai bisa terisikan. 

 

Apabila sudah diisikan dan ingin menyimpannya ke dalam data SIAKAD, klik tombol Create pada 

bagian bawahnya. Maka data secara otomatis akan menyimpan ke dalam database SIAKAD. 

 

• Kategori Piket 

Menu ini berguna untuk menginputkan Kategori Piket Praja di pengasuhan, untuk bisa 

mengakses menu ini klik Pengasuhan � Kategori Piket, sehingga akan keluar halaman 

sebagai berikut 

 

Untuk menginput data Kategori Piket, klik link Create Kategori Piket, sehingga akan muncul 

halaman di bawah ini 
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Isikan form data di dalam form Kategori Piket, jika sudah, klik tombol Create untuk menyimpan 

data ke dalam database 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik link Manage Kategori Piket 

pada sebelah kanan atas, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Daftar Piket 

Menu ini berguna untuk menginputkan Daftar Piket Praja di pengasuhan, untuk bisa mengakses 

menu ini klik Pengasuhan � Daftar Piket, sehingga akan keluar halaman sebagai berikut 
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Untuk menginput data Daftar Piket Praja, klik link Create DaftarPiketPraja, sehingga akan muncul 

halaman di bawah ini 

 

Isikan form data di dalam form Daftar Piket Praja, jika sudah, klik tombol Create untuk 

menyimpan data ke dalam database  

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik link Manage Kategori Piket 

pada sebelah kanan atas, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

• Izin Keluar / Sakit (KSA) 

Menu ini berguna untuk menginputkan Data Izin Keluar atau Sakit Praja di pengasuhan, untuk 

bisa mengakses menu ini klik Pengasuhan � izin Keluar/Sakit (KSA), sehingga akan keluar 

halaman sebagai berikut 

 

Untuk menginput Izin Keluar / Sakit Praja, klik link Create Praja SktIzin, sehingga akan muncul 

halaman di bawah ini 

 

Isikan form data-data di dalam form Izin Sakit / Praja, jika sudah, klik tombol Create untuk 

menyimpan data ke dalam database  
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik link Manage Praja SktIzin 

pada sebelah kanan atas, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Laporan Kembali Izin / Sakit 

Menu ini berguna untuk menginput waktu data praja sakit / izin kembali ke kampus. Untuk 

mengakses menu ini klik menu Pengasuhan � Izin Kembali sehingga akan muncul jendela di 

bawah ini 

 

Untuk menginput nomor surat yang belum kembali klik tombol cari nomor surat sehingga akan 

keluar jendela seperti di bawah ini 
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Untuk memilih nomor surat klik tombol (+) yang ada paling sebelah kanan, sehingga nomor surat 

akan terekam di dalam form Izin Kembali 

 

Kemudian isikan Real Tanggal Kembali 

 

Klik tombol Update untuk menyimpan data, maka data akan terekam ke dalam database Siakad. 

 

• Record Pelanggaran Praja 

Menu ini berguna untuk menginputkan Data pelanggaran yang dilakukan Praja di pengasuhan, 

untuk bisa mengakses menu ini klik Pengasuhan �Record Pelanggaran Praja, sehingga akan 

keluar halaman sebagai berikut 

 

Untuk menginput data pelanggaran praja, klik link Create Praja Mslah, sehingga akan muncul 

halaman di bawah ini 
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Isikan form data-data di dalam form Record Pelanggaran Praja, jika sudah, klik tombol Create 

untuk menyimpan data ke dalam database  

 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik link Manage Praja Mslah pada 

sebelah kanan atas, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 
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• Perhitungan Nilai Akhir Semester 

Menu ini berfungsi untuk menghitung nilai akhir semester pada bagian pengasuhan, untuk dapat 

mengakses menu ini klik menu utama Pengasuhan � Perhitungan Nilai Akhir Semester 

sehingga akan keluar jendela seperti ini 

 

Isikan data-data pada form Perhitungan Nilai Asuh Akhir Semester, kemudian untuk 

memprosesnya klik tombol Proses pada bagian bawahnya 

 

 

 

6. Menu Admin bagian Pelatihan 

• Nilai Pelatihan 

Menu ini berfungsi untuk membuat data nilai pelatihan praja berdasarkan tahun ajaran 

semester dan kururikulum yang digunakan. Untuk mengakses menu ini klik menu Pelatihan 

� Nilai Pelatihan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini  
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Isikan data – data pada form Nilai Ajar, pilih lokasi kampus, setelah itu isikan data tahun ajaran 

dan semester, dan data kelas yang akan dibuat, dan buat semester tahun ajar. Setelah itu 

klik tombol Proses untuk memproses data 

 

Jika sudah dilakukan proses, maka akan muncul halaman sebagai berikut  

 

 

• Presensi Pelatihan 

Menu ini berfungsi untuk menginput data presensi pada bagian pelatihan, untuk bisa mengakses 

menu ini klik menu utama pelatihan � Presensi Pelatihan sehingga keluar jendela di bawah 

ini 
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Untuk mengisi data presensi ada 2 metode, ada yang memakai barcode dan ada yang memakai 

manual. Untuk yg memakai barcode klik menu Buat Absensi Dengan Barcode pada sebelah 

kanan. Dan untuk yang manual klik menu Buat Absensi Manual di sebelah kanan. 

 

- Buat Absensi Dengan Barcode 

Klik menu yang Buat Absensi Dengan Barcode, sehingga keluar jendela di bawah ini 

 

Isikan data – data pada form input Create Absensi Latih, lokasi kampus, fakultas, produk dan 

sandi mata pelatihan 
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Untuk menyimpan data, klik tombol Create sehingga data presensi akan tersimpan ke dalam 

database SIAKAD. 

 

- Buat Absensi Manual  

Klik menu Buat Absensi Manual untuk membuat data presensi memakai metode manual, 

sehingga akan keluar jendela seperti ini 

Isikan data – data form Create Absensi Manual 



Tutorial Aplikasi SIAKAD IPDN                                                                                        69 

 

 

Untuk memasukkan data, klik tombol Cari sehingga akan keluar jendela di bawah ini 

 

Klik tombol simpan untuk menyimpan data presensi ke dalam database SIAKAD. 

 

• Hitung Presensi Pelatihan 

Form ini untuk menghitung presensi pelatihan per semester tahun ajar per matapelatihan. 

Untuk mengakses menu ini, klik menu utama Pelatihan � Hitung Presensi Pelatihan 

sehingga akan muncul jendela di bawah ini 

 

Isikan data di form Proses hitung Absensi 
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Setelah mengisikan semua data, klik tombol proses untuk proses menghitung data presensi. 

 

 

• Pengisian Nilai 

Menu ini berfungsi untuk mengisikan data nilai di bagian Pelatihan, untuk menggunakan menu 

ini klik menu Utama Pelatihan � Pengisian Nilai sehingga akan keluar jendela di bawah ini  

 

sUntuk membuat nilai klik menu Advance Search pada sebelah kiri atas, sehingga akan keluar 

jendela di bawah ini 
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Pilih data nilai pelatihan yang akan diisikan dengan mengisikan form yang ada di atas, jika sudah 

klik tombol Seacrh pada bagian bawah, sehingga data nilai yang akan diisikan akan terlihat di 

bawah ini 

 

Untuk mengisikan nilai per praja, doubleclick npp praja pada tabel sehingga akan keluar pop up 

jendela untuk mengisikan nilai data praja 
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Isikan data pada pop up jendela tersebut, kemudian jika sudah diisikan, klik tombol Save untuk 

menyimpan data 

 

Maka otomatis data dalam tabel akan terupdate. 

 

• Perbaikan Nilai 

Menu ini berfungsi untuk merevisi nilai akhir pada bagian Pelatihan, untuk menggunakan menu 

ini klik menu utama Pelatihan � Perbaikan Nilai sehingga akan keluar jendela di bawah ini 

 

Untuk membuat data nilai revisi, klik menu Create NilaiRevisi sehingga akan muncul jendela di 

bawah ini 
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Pilih nilai yang direvisi dengan klik tombol Cari Nilai Latih, sehingga akan keluar pop up jendela 

untuk memilih nilai latih 

 

Apabila sudah dipilih, klik tanda (+) pada bagian kanan, sehingga data akan muncul di jendela 

form revisi nilai 
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Isikan data nilai revisi kemudian untuk menyimpan ke dalam database SIAKAD, klik tombol 

Create. 

 

• Perhitungan Nilai Akhir Semester 

Menu ini berfungsi untuk menghitung nilai akhir semester pada bagian pelatihan berdasarkan 

rumus yang berlaku. Untuk menggunakan menu ini klik menu utama Pelatihan � 

Perhitungan Nilai Akhir Semester sehingga akan keluar jendela di bawah ini 

 

Isikan data-data pada form Proses Perhitungan Nilai Akhir Semester, jika sudah klik tombol 

Proses sehingga program akan menghitung nilai Akhir semester pada bagian pelatihan 

berdasarkan kriteria yang diisikan pada form. 

 

 

7. Menu Admin Bagian Ekskul 

• Kategori Ekskul 

Menu ini berfungsi untuk menginput data Kategori Ekstrakulikuler, untuk mengakses menu klik 

Ekskul � Kategori Ekskul, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Untuk mengisi data kategori Ekskul, klik link Create EkskulCat, sehingga akan muncul halaman 

seperti di bawah ini 
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Isikan data – data form Kategori Ekskul, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage EkskulCat pada 

sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Jenis Ekskul 

Menu ini berfungsi untuk menginput data dari Sub Kategori Ekstrakulikuler, untuk mengakses 

menu klik Ekskul � Jenis Ekskul, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Untuk mengisi data Jenis Ekskul, klik link Create Ekskul yang letaknya sebelah kanan atas, 

sehingga akan muncul halaman seperti di bawah ini 

 

Isikan data – data form Jenis Ekskul, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Ekskul pada 

sebelah kanan atas, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Minat Bakat 

Menu ini berfungsi untuk menginput data minat peserta, untuk mengakses menu klik Ekskul � 

Minat Bakat, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Untuk mengisi data minat praja, klik link Create Eskul Minat yang letaknya sebelah kanan atas, 

sehingga akan muncul halaman seperti di bawah ini 
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Isikan data – data form Minat Ekskul, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Ekskul Minat 

pada sebelah kanan atas, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Daftar Peserta Ekskul 

Menu ini berfungsi untuk menginput data peserta ekskul, untuk mengakses menu klik Ekskul � 

Daftar Peserta, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Untuk mengisi data peserta ekskul, klik link Create Eskul Peserta yang letaknya sebelah kanan 

atas, sehingga akan muncul halaman seperti di bawah ini 
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Isikan data – data form Peserta Ekskul, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Ekskul Peserta 

pada sebelah kanan atas, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Master Pelatih Ekskul 

Menu ini berfungsi untuk menginput data master pelatih ekskul, untuk mengakses menu klik 

Ekskul � Master Pelatih Ekskul, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Untuk mengisi data master pelatih ekskul, klik link Create Pelatih Eskul yang letaknya sebelah 

kanan atas, sehingga akan muncul halaman seperti di bawah ini 

 

Isikan data – data form Pelatih Ekskul, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Pelatih Ekskul 

pada sebelah kanan atas, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Pelatih Ekskul 

Menu ini berfungsi untuk menginput data pelatih Esktrakulikuler, untuk mengakses menu klik 

Ekskul � Daftar Pelatih, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Untuk mengisi data pelatih ekstrakulikuler, klik link Create Eskul Pelatih yang letaknya sebelah 

kanan atas, sehingga akan muncul halaman seperti di bawah ini 

 

Isikan data – data form Ekskul Pelatih, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Ekskul Pelatih 

pada sebelah kanan atas, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Nilai 

Menu ini berfungsi untuk mengisikan data nilai pada bagian Ekskul, untuk dapat menggunakan 

menu ini klik menu utama Ekskul � Nilai sehingga akan keluar jendela di bawah ini 

 

Untuk mengisikan nilai ekskul, klik menu Create EkskulNilai pada sebelah kanan atas sehingga 

akan muncul jendela baru seperti di bawah ini 
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Isikan data-data pada form Create Ekskul Nilai, apabila sudah diisikan, klik tombol Create untuk 

menyimpan ke dalam database SIAKAD 

 

Apabila sudah diproses akan muncul seperti di bawah ini 

 

Pilih tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih 
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8. Menu Admin Bagian Konselor  

• Data Konselor 

Menu ini berfungsi untuk menginput data master Konselor , untuk mengakses menu klik 

Konseling �Data Konselor, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Untuk mengisi data Konselor, klik link Create Konselor, sehingga akan muncul halaman seperti di 

bawah ini 

 

Isikan data – data form Konselor, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Konselor pada 

sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Data Kunjungan 

Menu ini berfungsi untuk menginput data kunjungan ke konselor, untuk mengakses menu klik 

Konseling � Data Kunjungan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Untuk mengisi data kunjungan, klik link Create Konseling Data, sehingga akan muncul halaman 

seperti di bawah ini 

 

Isikan data – data form Kunjungan, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Konseling Data 

pada sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

 

9. Menu Bagian Pengajaran 

• Nilai Akademik 

Menu ini berfungsi untuk membuat data nilai praja berdasarkan tahun ajaran semester dan 

kururikulum yang digunakan. Untuk mengakses menu ini klik menu Pengajaran � Nilai 

Akademik, sehingga akan muncul halaman di bawah ini  
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Isikan data – data pada form Nilai Ajar, pilih lokasi kampus, fakultas dan program studi, setelah 

itu isikan data tahun ajaran dan semester, dan data kelas yang akan dibuat, dan buat 

semester tahun ajar. Setelah itu klik tombol Proses untuk memproses data 

 

Jika sudah dilakukan proses, maka akan muncul halaman sebagai berikut  

 

 

• Presensi Kuliah 

Menu ini berfungsi untuk menginput data absensi praja, ada 2 cara yang bisa dilakukan yakni 

melalui scan barcode dan absensi manual. Untuk mengakses menu, klik Pengajaran � 

Presensi Kuliah, maka akan muncul halaman berikut ini 
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o Absensi dengan Barcode 

Untuk mengisikan absensi dengan memakai barcode, pilih menu Buat Absensi dengan 

Barcode pada menu samping kanan atas. Akan muncul halaman sebagai berikut 

 

Isikan data – data awal absensi, seperti kampus, fakultas, program studi, sandi mata kuliah, 

tahun ajaran semester, NIP dosen dan kelas serta tanggal. Setelah itu masukkan npp 

praja pada text area di bagian bawah, dengan memakai barcode kartu praja 
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Sesudah data diinputkan, klik tombol Create untuk menyimpan data ke dalam database. 

 

o Absensi dengan Manual 

Untuk menggunakan absensi dengan cara manual, klik link Buat Absensi Manual pada pojok 

kanan atas, sehingga akan muncul halaman berikut ini 

 

Isikan data – data awal absensi, seperti kampus, fakultas, program studi, sandi mata kuliah, 

tahun ajaran semester, NIP dosen dan kelas serta tanggal. Setelah itu klik tombol Cari 

untuk menginputkan data presensi kelas yang dimaksud 
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Setelah tombol Cari diklik kemudian akan muncul halaman sebagai berikut ini 

 

Untuk menyimpan data ke dalam database, klik tombol Simpan. 

 

• Pengisian Nilai 

Menu ini berfungsi untuk mengisikan data nilai pada bagian Fakultas / Pengajaran. Untuk bisa 

mengakses menu ini klik menu utama Pengajaran � Pengisian Nilai sehingga akan keluar 

jendela di bawah ini 

 

Untuk mengisikan data nilai praja yang diinginkan pada bagian pengajaran, klik menu Filter Data 

Nilai Praja pada bagian kiri atas, sehingga akan keluar jendela di bawah ini 
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Isikan data form diatas untuk memilih data nilai yang akan diinputkan 

 

Klik tombol cari untuk menampilkan data nilai yang akan diisikan berdasarkan kriteria yang 

terdapat didalam form 

 

Untuk mengisikan data klik NPP praja, kemudian akan keluar jendela pop up untuk mengisikan 

data nilai praja 
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Isikan data dalam jendela popup tersebut, untuk menyimpan klik tombol Save pada jendela pop 

up tersebut. Sehingga akan mengupdate langsung ke dalam tabel nilai pengajaran praja. 

 

 

• Perbaikan Nilai 

Menu ini berfungsi untuk melakukan perbaikan nilai pada bagian pengajaran, nilai yang direvisi 

adalah nilai akhir. Untuk bisa mengakses menu ini klik menu utama Pengajaran � Perbaikan 

Nilai sehingga akan keluar jendela di bawah ini 

 

Untuk membuat nilai revisi klik menu Create Nilai Revisi pada bagian sebelah kanan sehingga 

akan keluar jendela di bawah ini 
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Untuk memilih nilai ajar yang akan direvisi, klik tombol Cari Nilai Ajar sehingga akan keluar 

jendela popup untuk memilih nilai Ajar seperti di bawah ini 

 

Pilih data nilai ajar yang direvisi, kemudian klik tombol (+) sehingga akan masuk ke dalam form 

 

Setelah diisikan data-data pada form diatas, klik tombol Create untuk menyimpan data pada 

database SIAKAD. 
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• Perhitungan Nilai Akhir Semester 

Menu ini berfungsi untuk melakukan perhitungan nilai akhir pada bagian pengajaran, untuk 

melakukan perhitungan klik menu utama Pengajaran � Perht. Nilai Akh. Semester sehingga 

akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Isikan data form untuk menghitung data nilai akhir, jika sudah diisikan klik tombol proses untuk 

proses perhitungan nilai pengajaran berdasarkan rumus yang berlaku. 

 

• Pemilihan TA / Skripsi 

Menu ini berfungsi untuk menginput data Tugas Akhir / Skripsi Praja, untuk mengakses menu 

klik Pengajaran �Pemilihan TA / Skripsi, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Untuk mengisi data tugas akhir / skripsi, klik link Create Praja TA, sehingga akan muncul halaman 

seperti di bawah ini 
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Isikan data – data form Tugas Akhir / Skripsi, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik 

tombol Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik menu Manage Praja TA pada 

sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 
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• Bimbingan TA  

Menu ini berfungsi untuk mengisikan data proses bimbingan TA (Tugas Akhir) praja. Untuk bisa 

mengakses menu ini, klik menu utama Pengajaran � Bimbingan TA sehingga akan muncul 

jendela di bawah ini 

 

Untuk mengisikan data bimbingan klik menu Create BimbinganTa, sehingga akan keluar jendela 

di bawah ini 

 

Untuk mengisikan data, klik tombol Cari Praja TA, kemudian isikan tanggal dan keterangan pada 

form Create BimbinganTA 
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Setelah selesai diisikan data-data pada form tersebut, klik tombol Create untuk menyimpan data 

bimbingan tersebut ke dalam database. 

 

 

10. Laporan – Laporan  

• Laporan Praja 

o Data Praja 

Menu ini berguna untuk mencari data praja berdasarkan Asal Daerah pendaftaran, asal kota 

pendaftaran dan berdasarkan lokasi kampus. Untuk mengakses menu ini klik Laporan – 

laporan �Laporan Praja � Data Praja sehingga akan muncul jendela di bawah ini 

 

Untuk melihat data detail dari praja klik icon/ gambar  sehingga akan keluar data detail 

dari praja yang dipilih 
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o Cetak Barcode Praja 

Menu ini berfungsi untuk mencetak kartu Barcode Praja, untuk bisa mengaksesnya klik 

Laporan - laporan �Laporan Praja � Cetak Barcode Praja, sehingga akan keluar 

halaman di bawah ini 

 

Untuk bisa mencetak data, ketikkan npp praja pada textbox, kemudian untuk mencetak tanpa 

background klik tombol Cetak Tanpa background dan untuk mencetak background klik 

tombol Cetak Dengan Background. 

 

Gambar Kartu dengan background 
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o Transkrip Praja 

Menu ini berfungsi untuk melihat data transkrip nilai akademik praja, untuk mengakses 

menu ini klik Laporan – laporan � Laporan Praja � Transkrip Praja sehingga akan 

muncul jendela di bawah ini 

 

Pilih lokasi kampus, kemudian ketikkan NPP dari praja yang ingin dilihat, jika sudah, klik 

tombol Cetak, maka jika data tersebut ada akan keluar tampilan cetak transkrip data 

akademik praja 
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o Kelas Tahun Ajaran 

Menu ini berfungsi untuk membuat laporan data kelas per tahun ajar praja. Untuk 

mengakses menu ini klik Laporan – laporan � Laporan Praja � Kelas per Tahun Ajaran 

sehingga akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Isikan data tahun ajaran yang diinginkan kemudian pilih Lokasi Kampus dan data kelas 

seperti di bawah ini 

 

Jika data tersebut ada, maka akan muncul data laporan sebagai berikut 
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o Wisma Tahun Ajaran 

Menu ini berfungsi untuk membuat laporan data wisma per tahun ajar praja. Untuk mengakses 

menu ini klik Laporan – laporan � Laporan Praja � Wisma per Tahun Ajaran sehingga akan 

keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Isikan data tahun ajaran yang diinginkan kemudian pilih Lokasi Kampus dan data Wisma seperti 

di bawah ini 
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Klik tombol Cetak untuk melihat data yang diinginkan. Jika data tersebut ada, maka akan muncul 

data laporan sebagai berikut 

 

o Cek Kelas Tahun Ajaran 

Menu ini berfungsi untuk mencek data praja yang belum masuk ke dalam kelas tahun ajaran. 

Untuk mengakses menu, klik menu Laporan – laporan � Laporan Praja � Cek Kelas 

Tahun Ajaran sehingga akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Pilih tahun ajaran, kemudian klik tombol Proses untuk melihat data 
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• Laporan Akademik 

o Prodi per Kampus 

Menu ini berfungsi untuk laporan data prodi yang ada di kampus-kampus IPDN, untuk 

mengakses menu klik Laporan-laporan�Laporan Akademik� Prodi Per Kampus 

sehingga akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Pilih kampus yang dimaksud, kemudian jika sudah klik tombol Cetak 

 

Jika ada maka tampilan cetaknya sebagai berikut 
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o Kalender Akademik 

Menu ini berfungsi untuk melihat Kalender Akademik yang diselenggarakan di IPDN, untuk 

mengakses menu klik Laporan – laporan � Laporan Akademik � Kalender Akademik 

sehingga akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Isikan data di dalam form tersebut, yakni tahun ajaran dan tingkat praja yang ingin 

ditampilkan seperti di bawah ini 

 

Klik tombol Cetak untuk melihat laporan 

 

 

o Jadwal Kuliah 

Menu ini berfungsi untuk melihat laporan jadwal kuliah, untuk mengakses menu ini klik 

Laporan – laporan � Laporan Akademik � Jadwal Kuliah sehingga akan keluar halaman 

sebagai berikut  
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Pilih Semester dan Lokasi Kampus yang diinginkan 

 

Klik tombol Cetak untuk melihat laporan jadwal kuliah yang dimaksud 

 

o Jadwal Pelatihan 

Menu ini berfungsi untuk melihat laporan jadwal pelatihan berdasarkan lokasi kampus. 

Untuk bisa mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Akademik � 

Jadwal Pelatihan. Sehingga muncul jendela di bawah ini 

 

Lengkapi semester tersebut kemudian pilih lokasi kampus yang ingin ditampilkan 
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Klik tombol cetak untuk melihat data yang ditampilkan 

 

 

o Jadwal Pengasuhan 

Menu ini berfungsi untuk melihat jadwal pengasuhan, berdasarkan lokasi kampus IPDN. 

Untuk bisa mengakses menu ini klik Laporan – laporan � Laporan Akademik � Jadwal 

Pengasuhan sehingga akan muncul jendela di bawah ini 

 

Isikan semester tahun ajaran dan lokasi kampus yang diinginkan 

 

Klik tombol cetak untuk melihat data Jadwal Pengasuhan 
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o Yudicium Per tahun Ajaran 

Menu ini berfungsi untuk melihat Laporan Yudicium per tahun Ajaran, untuk bisa mengakses 

menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Akademik � Yudicium per Thn Ajar 

sehingga akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Isikan data Tahun Ajaran dan Lokasi kampus yang diinginkan, kemudian bisa diurut 

berdasarkan IPK, IP Ajar, IP Latih, IP Asuh dan Kelas.  

 

Klik tombol Cetak untuk melihat laporan Yudicium 
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o Kurikulum Pengajaran 

Laporan ini untuk melihat kurikulum pengajaran yang ada di IPDN berdasarkan lokasi 

kampus, fakultas dan prodi yang dipilih. Untuk melihat laporan kurikulum pengajaran 

klik menu Laporan – laporan � Laporan Akademik � Kurikulum Pengajaran sehingga 

akan muncul jendela di bawah ini  

 

Isikan data-data untuk pemilihan kurikulum 

 

Untuk melihat laporan, klik tombol Cetak 
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o Kurikulum Pelatihan 

Menu ini untuk melihat kurikulum pelatihan berdasarkan lokasi kampus, untuk mengakses 

menu klik Laporan – laporan � Laporan Akademik � Kurikulum Pelatihan sehingga 

akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Klik tombol Cetak untuk melihat laporan kurikulum Pelatihan yang dimaksudkan 

 

 

• Laporan Pengajaran 

o Dosen 

Menu ini berfungsi untuk melihat data dosen berdasarkan fakultas dan program studi yang 

dipilih. Untuk bisa mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan 

Pengajaran � Dosen sehingga akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Isikan data fakulta dan Prodi yang ingin dilihat 
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Klik tombol Cetak untuk melihat laporan Dosen berdasarkan fakultas dan prodi yang dipilih 

 

o Nilai Pengajaran Per Kelas 

Menu ini berfungsi untuk melihat data pengajaran per kelas per mata kuliah. Untuk 

mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Pengajaran � Nilai Per 

Kelas Semester sehingga akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Isikan data form tersebut, mata kuliah, semester tahun ajaran, lokasi kampus dan kelas  
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Klik tombol Cetak untuk melihat laporan 

 

o Nilai per Thn Ajar praja 

Menu ini berfungsi untuk melihat kartu hasil studi pengajaran praja per tahun ajaran. Untuk 

bisa mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Pengajaran � Nilai 

per Thn Ajar praja sehingga akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Isikan Tahun ajaran, lokasi kampus dan npp praja yang ingin ditampilkan 

 

Untuk menampilkan data klik tombol Cetak 
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o Nilai per semester praja 

Menu ini berfungsi untuk melihat kartu hasil studi pengajaran praja per semester tahun ajaran. 

Untuk bisa mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Pengajaran � Nilai 

per semester praja sehingga akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

 

Isikan semester Tahun ajaran, lokasi kampus dan npp praja yang ingin ditampilkan 

 

Untuk menampilkan data klik tombol Cetak 
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o Kirim Nilai melalui email 

Menu ini berfungsi untuk mengirimkan nilai melalui email. Untuk mengakses menu ini klik 

menu Laporan – laporan � Laporan Pengajaran � Kirim Nilai Melalui Email sehingga 

akan keluar jendela di bawah ini 

 

Pilih Tahun ajaran dan NPP praja yang akan dikirim nilai, email yang dikirim ke email yang 

ada di dalam data praja 

 

 

Jika sudah diisikan klik tombol Kirim 
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o Absensi Praja 

Menu ini berfungsi untuk melihat data absensi praja berdasarkan mata kuliah per kelas, agar 

bisa mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Pengajaran � 

Absensi Praja sehingga keluar jendela sebagai berikut 

 

Isikan form laporan presensi tersebut dengan data yang diinginkan 

 

Untuk melihat laporan klik tombol Cetak 

 

o Skripsi / Tugas Akhir 

Menu ini untuk melihat data skripsi / tugas akhir praja berdasarkan tahun ajaran dan lokasi 

kampus. Untuk mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Pengajaran 

� Skripsi / Tugas Akhir sehingga akan muncul jendela di bawah ini 
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Isikan data tahun ajaran dan lokasi kampus untuk mendapatkan data sesuai yang diinginkan 

 

Klik tombol Cetak untuk menampilkan laporan 

 

• Laporan Pelatihan 

o Pelatih 

Menu ini untuk menampilkan laporan pelatih berdasarkan lokasi kampus IPDN. Untuk 

mengakses laporan ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Pelatihan � Pelatih 

sehingga akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Isikan pilihan lokasi kampus 
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Klik tombol Cetak untuk menampilkan laporan  

 

 

o Pembantu Pelatih 

Menu ini untuk berfungsi untuk menampilkan data pembantu pelatih berdasarkan lokasi 

kampus yang dipilih. Untuk mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan 

Pelatih � Pembantu Pelatih sehingga akan muncul halaman sebagai berikut 

 

Pilih lokasi kampus yang ingin ditampilkan pada laporan 

 

Klik tombol Cetak untuk menampilkan laporan 
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o Nilai Pelatihan Per Kelas Per Semester Tahun Ajar 

Menu ini berfungsi untuk menampilkan nilai pelatihan per kelas per mata pelatihan. Untuk 

bisa mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Pelatihan � Nilai per 

Kelas Semester sehingga muncul jendela di bawah ini 

 

Isikan nama mata pelatihan, semester dan lokasi kampus serta kelas yang ingin ditampilkan 

pada laporan 

 

Klik tombol cetak untuk menampilalkan laporan 
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o Nilai per Thn Ajar Praja 

Menu ini berfungsi untuk melihat nilai praja per tahun ajaran. Untuk bisa mengakses menu 

ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Pelatihan � Nilai per Thn Ajar praja 

sehingga akan muncul jendela di bawah ini 

 

Isikan tahun ajaran, lokasi kampus dan npp praja yang ingin ditampilkan 

 

Klik tombol cetak untuk menampilkan laporan 
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o Nilai per semester Praja 

Menu ini berguna untuk menampilkan nilai praja per semester tahun ajaran. Untuk 

mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Pelatihan � Nilai per 

Semester Praja sehingga akan muncul jendela di bawah ini 

 

Isikan semester tahun ajaran, lokasi kampus dan npp praja yang ingin ditampilkan di laporan 

 

Klik tombol cetak untuk menampilkan laporan 
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o Absensi Praja 

Menu ini berfungsi untuk menampilkan laporan absensi praja per kelas per mata pelatihan. 

Untuk mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Pelatihan � 

Absensi Praja sehingga akan muncul jendela dibawah ini 

 

Isikan mata pelatihan, semester, lokasi kampus dan kelas untuk menampilkan data absensi 

yang diinginkan 

 

Klik tombol Cetak untuk menampilkan laporan 
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• Laporan Pengasuhan 

o Pengasuh 

Menu ini berfungsi untuk menampilkan laporan data pengasuhn berdasarkan lokasi kampus. 

Untuk mengakses menu ini klik Laporan – laporan � laporan Pelatihan � Pengasuh 

sehingga akan keluar jendela sebagai berikut 

 

Pilih lokasi kampus yang ingin ditampilkan 

 

Klik tombol Cetak untuk menampilkan laporan  
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o Berita Acara 

Menu ini berfungsi untuk mencetak berita acara untuk praja yang sakit atau izin ke luar 

kampus. Untuk mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan 

Pengasuhan � Berita Acara sehingga akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Pilih lokasi kampus dan nomor surat yang akan ditampilkan di laporan 

 

Klik tombol Cetak untuk menampilkan laporan 

 

 

o Piket Per Tahun Ajar 

Menu ini berguna untuk menampilkan data piket praja per tahun ajaran berdasarkan 

kategori piket yang telah dibuat. Untuk bisa mengakses menu ini klik menu Laporan – 

laporan � Laporan Pengasuhan � Piket per Tahun Ajar sehingga akan keluar jendela 

seperti di bawah ini 
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Isikan data tahun ajaran, lokasi kampus dan kategori piket yang diinginkan 

 

Klik tombol Cetak untuk menampilkan laporan 

 

o Nilai Per Wisma Semester 

Menu ini berfungsi untuk menampilkan data Nilai pengasuhan per Wisma Semester Tahun 

Ajar. Untuk bisa mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan 

Pengasuhan � Nilai Per Wisma Semester sehingga akan muncul halaman sebagai 

berikut 
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Isikan semester Tahun ajar, lokasi kampus dan wisma yang ingin ditampilkan 

 

Untuk menampilkan data klik tombol Cetak  

 

 

o Nilai Per Praja 

Menu ini berfungsi untuk menampilkan data pengasuhan praja per Tahun Ajaran. Untuk 

mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Pengasuhan � Nilai Per 

Praja sehingga akan muncul halaman sebagai berikut 
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Isikan Tahun Ajaran, lokasi kampus dan Npp praja yang ingin ditampilkan 

 

Klik tombol Cetak untuk menampilkan laporan 

 

o Record Pelanggaran Praja 

Menu ini berfungsi untuk menampilkan data pelanggaran praja. Untuk mengakses menu ini 

klik menu Laporan – laporan � Laporan Pengasuhan � Record Pelanggaran Praja 

sehingga akan keluar halaman sebagai berikut 
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Isikan data tahun ajaran dan lokasi kampus yang ingin ditampilkan 

 

Klik tombol Cetak untuk menampilkan laporan 

 

• Laporan Ekskul 

o Laporan Ekskul / Kampus 

Menu ini berguna untuk menampilkan data Ekskul per lokasi Kampus IPDN. Untuk 

mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Ekskul � Ekskul per 

Kampus sehingga akan muncul halaman sebagai berikut 

 

Isikan data Lokasi kampus untuk menampilkan data yang diinginkan 
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Untuk menampilkan laporan klik tombol Cetak 

 

o Minat bakat Praja 

Menu ini berfungsi untuk menampilkan laporan minat bakat praja. Untuk mengakses menu 

ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Ekskul � Minat Bakat Praja sehingga akan 

muncul halaman sebagai berikut 

 

Isikan data lokasi kampus dan npp praja yang ingin ditampilkan di dalam laporan 

 

Klik tombol Cetak untuk menampilkan laporan 
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o Laporan Peserta Ekskul 

Menu ini berfungsi untuk menampilkan data peserta Ekskul berdasarkan lokasi kampus. 

Untuk mengakses menu ini klik Laporan – laporan � Laporan Ekskul � Peserta Ekskul 

sehingga akan muncul halaman sebagai berikut  

 

Pilih kampus dan ekskul yang akan ditampilkan 

 

Klik tombol Cetak untuk menampilkan laporan 

 

o Laporan Pelatih Ekskul 

Menu ini berfungsi untuk menampilkan data pelatih ekskul per lokasi kampus. Untuk 

mengakses menu ini klik Laporan – laporan � Laporan Ekskul � Pelatih ekskul sehingga 

akan keluar halaman sebagai berikut 
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Pilih lokasi kampus yang ingin ditampilkan beserta nama ekskulnya 

 

Klik tombol Cetak untuk menampilkan laporan 

 

 

o Laporan Nilai Ekskul 

Menu ini berfungsi untuk dapat menampilkan data nilai dari Ekskul per tahun ajaran. Untuk 

bisa mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Ekskul � Nilai Ekskul 

Per Semester sehingga akan keluar jendela seperti ini  

 

Isikan Lokasi Kampus, nama ekskul dan semester tahun ajaran 
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Klik tombol Cetak untuk menampilkan laporan 

 

 

• Laporan Konseling 

o Laporan Master Konselor 

Menu ini untuk menampilkan data konselor berdasarkan lokasi kampus. Untuk bisa 

mengakses menu ini klik menu Laporan – laporan � Laporan Konseling � Konselor 

sehingga akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Pilih lokasi kampus yang ingin ditampilkan datanya 

 

Klik tombol Cetak untuk menampilkan data 
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o Laporan Kunjungan ke Konselor 

Menu ini berfungsi untuk menampilkan data kunjungan konseling yang dilakukan praja. 

Untuk mengaksesnya klik menu Laporan- laporan� Laporan Konseling � Kunjungan 

Konseling sehingga akan keluar jendela seperti di bawah ini 

 

Isikan data tahun ajaran dan Lokasi kampus yang ingin ditampilkan 

 

Untuk menampilkan data klik tombol Cetak 

 

11. Sub Aplikasi Fakultas 

• Fakultas 

Menu ini berfungsi untuk menginput data Fakultas IPDN berdasarkan lokasi kampus, untuk 

mengakses menu klik Sub Aplikasi Fakultas �Fakultas, sehingga akan muncul halaman di 

bawah ini 
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Untuk mengisi data Fakultas, klik link Create Fakultas, sehingga akan muncul halaman seperti di 

bawah ini 

 

Isikan data form Fakultas, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik link Manage Fakultas pada 

sebelah kanan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Tingkatan 

Menu ini berfungsi untuk menginput data Tingkatan Pendidikan di IPDN, untuk mengakses menu 

klik Sub Aplikasi Fakultas �Tingkatan, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Untuk mengisi data Tingkatan Pendidikan, klik link Create Tingkatan, sehingga akan muncul 

halaman seperti di bawah ini 

 

Isikan data form Fakultas, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol Create 
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Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik link Manage Tingkatan pada 

sebelah kanan atas, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 

 

• Prodi 

Menu ini berfungsi untuk menginput data Program Studi di IPDN, untuk mengakses menu klik 

Sub Aplikasi Fakultas �Prodi, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Untuk mengisi data Prodi, klik link Create Prodi, sehingga akan muncul halaman seperti di bawah 

ini 
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Isikan data-data form Program Studi, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik link Manage Prodi pada 

sebelah kanan atas, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 
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• Tingkatan Praja 

Menu ini berfungsi untuk menginput data Tingkatan Praja di IPDN, untuk mengakses menu klik 

Sub Aplikasi Fakultas �Tingkat Praja, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 

 

Untuk mengisi data Tingkat Praja, klik link Create Tingkat, sehingga akan muncul halaman seperti 

di bawah ini 

 

Isikan data form Tingkatan Praja, apabila sudah lengkap, untuk menyimpannya klik tombol 

Create 

 

Untuk mengedit dan menghapus data yang sudah dimasukkan klik link Manage Tingkat pada 

sebelah kanan atas, sehingga akan muncul halaman di bawah ini 
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Pada tanda pencil ( ) untuk mengedit data yang dipilih, sedangkan tanda x ( ) untuk 

menghapus data yang dipilih. 
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LAMPIRAN  

TABEL – TABEL DATA MASTER APLIKASI SIAKAD 
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tbl_dosen (Tabel berisi data dosen), berisi kolom-kolom sebagai berikut : 

nip 

nama 

golongan 

tamat 

jabatan 

keterangan 

id_lokasi_kampus 

id_fakultas 

id_prodi 

spesialisasi 

 

 

tbl_pelatih (Tabel berisi data pelatih), berisi kolom-kolom sebagai berikut :  

nip 

nama 

gol (golongan) 

tamat 

jabatan 

keterangan 

id_lokasi_kampus 

spesialisasi 
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tbl_pembantu_pelatih), berisi kolom-kolom sebagai berikut :  

nip 

nama 

gol (golongan) 

tamat 

jabatan 

keterangan 

id_lokasi_kampus 

spesialisas (spesialisasi pembantu pelatih) 

 

 

tbl_pengasuh (Tabel berisi data pengasuh), berisi kolom-kolom sebagai berikut : 

nip 

nama 

gol (golongan) 

tamat 

jabatan 

keterangan 

id_lokasi_kampus 

spesialisasi 
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tbl_praja (Tabel berisi data praja), berisi kolom-kolom sebagai berikut : 

npp 

id_lokasi_kampus 

id_fakultas 

id_prodi 

nama 

jk (Jenis Kelamin) 

id_provinsi 

id_kota 

gol_darah (Golongan Darah) 

status 

email 

id_kelas 

id_wisma 

image 

stat_pgw (Status Pegawai) 

tgl_tmt (Tanggal Tamat) 

kterangan (Keterangan Praja) 

bebas_perpus (Keterangan bahwa praja sudah lulus dan telah bebas perpustakaan) 

 

 


