PANDUAN PENGISIAN KRS, CEK NILAI, DAN UPLOAD ARTIKEL SECARA
ONLINE

1. Buka website www.mipastkipllg.com, dan pilih Login Mahasiswa menu siakad

2. Pada menu login mahasiswa, isilah user name dengan NIM dan pasword diisi
dengan 123, lalu klik Login.

4. Setelah itu akan muncul pesan “Anda berhasil login” klik ok, akan muncul
halaman seperti berikut:

5. Klik tombol EDIT DATA untuk mengubah dan melengkapi data profil anda.
Setelah diisi lengkap, lalu klik tombol Update Data

6. Untuk mengubah password anda, pilih menu Edit Password

7. Isi password lama : 123
Pada isian Password Baru dan Konfrimasi Password, isilah password baru yang
anda inginkan. Lalu klik tombol Ubah Password, maka password anda sudah
berubah. Password baru inilah yg akan digunakan pada saat login mahasiswa
untuk Input KHS, Cek Nilai, dan Upload Artikel.

PETUNJUK INPUT KARTU RENCANA STUDI (KRS,) CEK NILAI, DAN UPLOAD
ARTIKEL

1. Pilih (klik) menu Input KRS, maka muncul halaman berikut:

2. Pilih semester yang anda jalani, lalu klik tombol Lanjutkan, lalu muncul halaman

3. Pilih dan klik mata kuliah yang diambil pada semester tsb sesuai dengan hasil
konsultasi dengan dosen PA, lalu klik tombol Pilih Mata Kuliah Ini. Ulangi
langkah ini sampai seluruh mata kuliah yang diambil telah dipilih.
Contoh hasilnya.

4. Jika seluruh mata kuliah yang anda pilih sudah yakin benar, silahkan beri tanda
centang (klik) pada kotak kecil pada kalimat Ya, saya yakin ingin mencetak KRS.
5. Untuk Membatalkan Matakuliah yang di pilih silakan anda klik pada kode mata
kuliah nya
6. Klik tombol Cetak KRS. Jika tombol ini telah di klik dan KRS dapat dicetak, maka
anda tidak dapat melakukan perubahan (menambah/mengurang) mata kuliah.
Oleh sebab itu yakinkan betul sebelum mencetak KRS, apakah seluruh
matakuliah sudah benar.
7. Untuk melihat nilai, pilih (klik) menu Cek Nilai, akan muncul halaman

8. Pilih semester yang akan dilihat nilainya, maka muncul nilai semester yang
bersangkutan. (lihat contoh)

9. Untuk Upload Artikel (bagi mahasiswa yang sudah menyelesaikan skripsi), klik
menu Upload Artikel, akan muncul daftar isian sbb:

Isilah Judul Skripsi, Nama Dosen Pembimbing, tanggal ujian, copykan abstrak, kata
kunci, pilih file artikel yang akan di upload (dengan meng-klik menu Browse), lalu
terakhir klik “Upload Data”.
Catatan: File artikel yang diupload maksimal berukuran 5MB.
10. Untuk mengakhiri aktivitas anda, pilih (klik) menu keluar pada baris di atas.

