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1. LOGIN 

- Mahasiswa mengakses halaman http://sikadu.unwahas.ac.id/sia untuk membuka sikadu 

(sistem akademik).  

- Setelah halaman tersebut muncul, mahasiswa mengisi user: NIM masing2 dan Password: 

unwahasku  di tempat yang telah disediakan.  

 

 

- Setelah login, otomatis mahasiswa akan masuk kedalam sistem SIKADU untuk mahasiswa, 

dengan tampilan halaman utamanya seperti pada gambar berikut ini : 

http://sikadu.unwahas.ac.id/sia


 

 

Pada halaman utama, tampilan yang akan didapat adalah foto dengan NIM dan Nama, 

kemudian ada menu-menu yang dapat digunakan untuk informasi mahasiswa seperti, Edit 

Profil, Input KRS, Lihat KRS, Lihat KHS, Cetak Kartu, Pesan, Keuangan, Info Akademik, dan 

Keluar 

 



 

Edit Profil  : melihat dan merubah data pribadi mahasiswa. 

Edit Akun  : mengganti pasword sikadu mahasiswa. 

Edit Gambar  : menggati foto mahasiswa (foto menggunakan jas almamater). 

Cetak CV  : cetak data pribadi mahasiswa. 

Input KRS  : melakukan input krs (WDMK) untuk matakuliah yang ditawarkan. 

Preview KRS  : melihat krs yang tidak atau disetujui oleh dosen wali. 

Print Transkrip : melihat nilai keseluruhan. 

Print KRS  : mencetak KRS yang disetujui oleh dosen wali. 

Preview KHS  : melihat nilai maupun IP semester ini dan mencetak KHS 

CBT-Q   : (blm aktif) 

Info Akademik : (blm aktif) 

FAQ   : (blm aktif) 



Riwayat pembayaran : (blm aktif) 

Cetak Kartu : mencetak kartu ujian tengah semester (UTS) dan ujian akhir semester. 

 

2. Mahasiswa merubah profil dan akun sikadu. 

a. Klik menu edit profil sehingga tampilan akan seperti pada gambar dibawah ini.  

- Jika Anda telah selesai melengkapi data yang diminta, teliti kembali dan pastikan data 

yang Anda masukkan benar. 

- Kemudian klik tombol UPDATE PROFILE MAHASISWA. 

 

 

b. Edit account Sikadu digunakan untuk merubah passuser. Passuser yang baik adalah 

kata yang mudah diingat namur sukar ditebak oleh orang lain. Kata yang Anda pakai 

sebagai passuser bersifat case sensitive artinya besar kecilnya huruf berpengaruh. 

Dibawah ini merupakan tampilan halaman mengganti passuser.  

 



- Masukkan Passuser yang dinginkan. 

- Ketikkan Email pada kotak email. Email yang digunakan harus valid karena informasi 

dari Sikadu juga akan dikirim melalui email yang telah Anda daftarkan ke sikadu. 

- Ketikkan Nama ibu. 

- Kemudian klik tombol UPDATE USER MAHASISWA. 

 

c. Edit Photo merupakan halaman untuk mengganti foto diri. Foto diri adalah identitas 

untuk dapat dikenali oleh orang lain. Untuk memasukan foto atau mengganti foto yang 

telah ada, Anda dapat melakukannya dengan cara sebagai berikut: 

 

- Klik menu edit gambar  

- Pada bagian sub menu di edit profil terdapat edit photo. Klik edit photo sehingga akan 

terbuka halaman baru seperti tampak pada gambar dibawah ini. 

- Klik tombol telusuri file untuk mencari letak file foto Anda. File foto harus berformat 

JPEG. 

- Jika sudah selesai, klik tombol upload!. Jika berhasil, foto Anda akan tersimpan di 

server akademik. Sedangkan jika terjadi error, sistem akan memberitahukan kesalahan 

Anda. 

  



d. Mahasiswa Menginput KRS 

syarat mahasiswa harus sudah melunasi pembayaran tanggungan keuangan. Jika  hal 

tersebut belum dilakukan maka menu input krs tidak akan terbuka. 

Untuk dapat mengisi krs dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

- Klik menu Input KRS , tampilan input KRS akan menjadi seperti pada gambar dibawah ini. 

 

- Pilih sesuai kelas yang telah ditentukan oleh jurusan 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Klik tanda + untuk memilih mata kuliah 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Klik menu preview KRS untuk melihat status krs sudah disetujui atau belum oleh dosen wali 

 

- Sebelum Anda memilih mata kuliah, Anda disarankan untuk mencermati jadwal kuliah yang 

telah ada. Dengan demikian Anda sudah memiliki gambaran untuk memilih mata kuliah apa 

saja, kelas apa dan jadwal kuliahnya.  

- Perhatikan dengan seksama jumlah peserta yang telah mengambil mata kuliah dan daya 

tampungnya yang dapat dilihat dikolom jumlah.  

1. Untuk kelas yang belum diambil, pada kolom action akan ada keterangan gambar icon 

 yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini.  

 

2. Untuk kelas yang sudah melebihi kuota , pada kolom action akan ada keterangan FULL 

yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

  

3. Untuk kelas yang sudah diambil, pada kolom action akan ada keterangan “sudah 

diambil” yang dapat dilihat pada gambar dibawah ini. 

 

4. Untuk kelas yang sudah diambil tapi masih menunggu persetujuan dosen wali, pada 

kolom action akan ada keterangan “belum di proses jumlah” 



 

- Untuk memilih mata kuliah klik tanda  pada kolom action sesuai dengan matakuliah 

yang dikehendaki dan pada kolom action untuk matakuliah yang diambil akan ada 

keterangan “Belum di proses jumlah” 

 

e. Mahasiswa Melihat KRS 

Setelah mahasiswa selesai meng-input KRS, maka untuk meihat matakuliah yang diambil 

untuk semester depan adalah dengan menu Preview KRS. Langkah-langkah yang dapat 

dilakukan adalah sebagai berikut :  

 

 

- Matakuliah yang sudah disetujui oleh dosen wali, pada kolom action untuk icon pada 

matakuliah tersebut akan berubah warna menjadi biru dan pada kolom jumlah untuk sks 

nya akan muncul. 

 

- Matakuliah yang belum disetujui dosen wali, pada kolom action untuk icon pada matakuliah 

tersebut akan berubah warna menjadi merah dan pada kolom jumlah untuk sks nya tidak 

muncul dengan keterangan “sedang diproses”. 

 

- Matakuliah yang tidak disetujui dosen wali, matakuliah yang telah diinputkan tidak muncul 

pada halaman lihat krs. 

-  Cetak KRS Sehingga muncul halaman krs seperti pada gambar dibawah ini.  



 

 

f. Mahasiswa Melihat KHS 

- Klik preview KHS, Kemudian muncul seperti pada gambar dibawah. 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

- Print KHS 

Setelah melakukan management KHS klik print KHS. 

 

 

 



g. Mahasiswa Mencetak Kartu Ujian 

- Klik menu cetak kartu. Kemudian muncul Cetak kartu UAS dan cetak kartu UTS. Untuk dapat 

mencetak kartu, seluruh syarat pembayaran dengan bagian keuangan harus terpenuhi. 

 

 

h. Info Akademik 

- Klik menu info akademik, berisi informasi mengenai perkuliahan 

 



 

i. LOGOUT 
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