Panduan Teknis KRS On Line Mahasiswa
Berbasis Sistem Informasi Akademik (SIA) atau Sistem Komputerisasi
KRS online dapat dilakukan melalui tiga tempat :
1. Komputer diruang BAAK (desktop base)
2. Komputer diruang perpustakaan (desktop base)
3. Laptop pribadi menggunakan jaringan hotspot kampus (web base)
Petunjuk Teknis KRS Online di ruang BAAK dan PERPUSTAKAAN
1. Klik tombol Login pada aplikasi.
2. Gunakan user dan password Anda untuk melakukan login. Jika Anda belum pernah login,
gunakan user dan password nomor mahasiswa (NIM) Anda untuk melakukan login.
3. Setelah login berhasil, klik tombol Input KRS, akan muncul form input berikut :

Keterangan :
- Paling atas memberitahukan IP Anda, jatah pengambilan SKS dan sisa SKS yang belum
Anda ambil.
- Daftar sebelah kiri menunjukkan daftar mata kuliah, kelas dan jadwal yang ditawarkan.
Untuk mengambil KRS, klik 2x mata kuliah yang ditawarkan tersebut sehingga mata
kuliah akan masuk ke daftar sebelah kanan dan otomatis sisa SKS pada header form akan
berkurang.
- Klik tombol Keluar jika isian KRS telah Anda anggap betul.
4. Temui dosen wali akademik Anda untuk mendapatkan approve / persetujuan.
5. Setelah wali menyetujui dan melakukan approve terhadap KRS yang sudah Anda isi, langkah
selanjutnya mintalah cetak KRS ke BAAK.
KRS melalui web dengan alamat http://siakad.atw.ac.id langkahnya :
Untuk melakukan KRS secara online melalui web, Anda disarankan menggunakan jaringan kampus
menggunakan hostspot kampus.
1. Buka browser dengan alamat : http://siakad.atw.ac.id

2. Gunakan user dan password Anda untuk melakukan login. Jika Anda belum pernah login,
gunakan user dan password nomor mahasiswa (NIM) Anda untuk melakukan login
3. Klik menu Input KRS akan muncul daftar mata kuliah yang ditawarkan dibagian bawah dan KRS
yang sedang Anda ambil di bagian atas.
4. Klik tombol Ambil sebelah kanan pada baris mata kuliah yang ditawarkan untuk memasukkan ke
daftar KRS yang akan diambil. (akan tertampil di baris atas).
5. Bila menghapus Mata Kuliah dibaris atas pilih hapus. (Yang terpilih akan terhapus).
6. Logout untuk menyelesaikan KRS
7. Temui dosen wali akademik Anda untuk mendapatkan approve / persetujuan.
8. Setelah wali menyetujui dan melakukan approve terhadap KRS yang sudah Anda isi, langkah
selanjutnya mintalah cetak KRS ke BAAK.
Catatan :
a. Bagi yang sudah mendapatkan user dan password akses ke aplikasi, sangat disarankan
mengganti password agar menjaga privasi informasi Anda.
b. Bagi yang lupa password atau belum mendapatkan account (user / password), silahkan hubungi
pusat computer (PUSKOM).

