
Petunjuk Penggunaan Menu Monitoring 

Pada SIAKAD 

 

 

1. Kunjungi url https://lptiksiakad.unja.ac.id 

2. Login ke siakad menggunakan username dan sandi siakad pribadi. Username menggunakan 

NIP/NIK.  Jika lupa kata sandi, dapat menghubungi LPTIK untuk reset kata sandi. 

 

3. Jika berhasil login, akan muncul tampilan berikut. Selanjutnya klik dashboard saya untuk 

mengakses menu yang ada di SIAKAD. 

 

 

 

 



4. Berikut adalah tampilan untuk menu Petugas Monitoring. Untuk mengakses menu 

monitoring, silakan klik menu akademik -> Monitoring Perkuliahan. 

 

 

5. Berikutnya akan ditampilkan menu monitoring seperti gambar berikut: 

 

Pilih prodi : pilih nama prodi yang akan dimonitoring. 

Pilih kelas prodi : pilih kelas prodi yang akan dimonitoring, misalnya reguler atau reguler 

mandiri. Dafaultnya adalah semua kelas prodi. 

Pilih semester : pilih semester monitoring. Defaultnya adalah semester aktif 

Pilih hari: pilih hari monitoring. 

Jika semua pilihan telah terisi, klik tampilkan untuk menampilkan data monitoring. 

 

 



6. Berikutnya akan ditampilkan daftar kelas perkuliahan seperti berikut: 

 

A. Cetak Kelas Perkuliahan 

Untuk mencetak daftar kelas perkuliahan yang ada, dapat dilakukan dengan 

mengklik tombol cetak kelas perkuliahan. Daftar kelas perkuliahan menyajikan 

informasi kelas perkuliahan meliputi: kurikulum; kode, nama, semester, dan sks 

mata kuliah; kelas prodi, kapasitas, jumlah mahasiswa mengontrak, jadwal, dan 

dosen pengampu mata kuliah. 

B. Pengisian Data Monitoring 

Pada setiap baris kelas perkuliahan terdapat 3 tombol aksi pada bagian kanan untuk 

pengelolaan monitoring, yaitu aksi untuk input kehadiran dosen  (ikon ceklis 

berwarna hijau), input kehadiran mahasiswa dan materi yang disampaikan (ikon edit 

berwarna merah), dan pencetakan daftar hadir (ikon cetak warna biru). 

1) Untuk mencetak daftar hadir, pilih kelas perkuliahan dan klik ikon cetak 

berwarna biru. Pada menu cetak terdapat dua pilihan, yaitu cetak daftar 

hadir perkuliahan dan cetak daftar hadir ujian. Daftar hadir perkuliahan dan 

daftar hadir ujian hanya akan menampilkan nama-nama mahasiswa yang 

mengontrak mata kuliah dan telah disetujui Dosen PA.  

2) Untuk mengisi kehadiran dosen yang mengajar sesuai jadwal perkuliahan, 

klik ikon ceklis berwarna hijau. Kehadiran dosen diisi ketika dosen 

mengambil daftar hadir ke petugas monitoring. Kehadiran dosen yang diisi 

di sini akan ditampilkan pada live monitoring (monitoring perkuliahan 

sedang berlangsung). 

Untuk mengisi kehadiran untuk live monitoring silakan beri ceklis pada 

dosen yang hadir, dan simpan. 

A 
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3) Untuk mengisi kehadiran mahasiswa dan materi yang disampaikan pada 

tatap muka perkuliahan,  silakan klik ikon edit berwarna merah pada mata 

kuliah yang dipilih.  

 

4) Selanjutnya akan terlihat tampilan berikut. Pada tampilan tersebut 

diperlihatkan data monitoring untuk pertemuan yang telah terlaksana. 

Record pertemuan terlaksana akan otomatis ditambahkan ke data 

monitoring ketika kehadiran dosen diisi melalui live monitoring (langkah 

poin 2). 

 

Jika record pertemuan telah ada, untuk mengisi data kehadiran dan materi 

perkuliahan, petugas monitoring tinggal klik tombol edit pada gambar di 

atas.  



Jika record pertemuan belum ada karena record kehadiran dosen tidak 

ditambahkan pada langkah 2, untuk mengisi form monitoring, maka klik 

tombol tambah monitoring pada gambar di atas. (klik tambah monitoring 

hanya dilakukan jika kehadiran dosen tidak terisi melalui langkah poin 2/ 

pengisian kehadiran di luar jadwal). 

 

5) Pada tampilan berikutnya, silakan lengkapi form isian monitoring meliputi 

tanggal dan waktu pekuliahan, kehadiran mahasiswa, dan materi yang 

disampaikan. Kemudian klik simpan. Sampai langkah ini, data monitoring 

perkuliahan telah berhasil disimpan. 

 

 

 

 


