
PANDUAN PENGAMBILAN MATA KULIAH (PMK) UNTUK MAHASISWA BARU 

1. Klik browser pada computer anda, kemudian masukan alamat ini 

http://siakad.uns.ac.id  pada browser anda tersebut. 

2. Silahkan login dengan NIM (bukan no pendaftaran) dan masukan Pin yang tertera di 

kwitansi pembayaran. 

 

 
 

3. Login Sukses akan muncul nama mahasiswa yang bersangkutan dan Program Studi 

 

4. Kemudia klik menu Kartu Rencan Studi (KRS) untuk memilih mata kuliah tayang 

semester berjalan. 

Masukan 
NIM anda 
disini 

Masukan 
PIN dari 
Bank disini 

Salin Kode 
disamping 

Status, pilih 
mhs kemudi 
klik Login 

Bagi yg blm 
Registrasi 
klik dulu 
disini 

 Nama mhs 
dan prodi 
muncul disini 

 Klik Kartu Renc 
Studi (KRS) 

http://siakad.uns.ac.id/


5. Lalu klik tambah Mata Kuliah maka jadwal akan muncul, kemudian pilih dan klik kode 

Mata Kuliah tersebut untuk memasukan Mata kuliah ke dalam KRS. 

 

 
 

Maka akan muncul tampilan seperti di bawah ini, kemudian silahkan klik tulisan kirim 

 

 
 

 

 

 

 

 

 Silahkan Klik 
Tambah 
Mata Kuliah 

 Silahkan Klik 
Tambah 
Mata Kuliah 

 Klik Kartu Renc 
Studi (KRS) 

 Klik Kartu Hasil 
Studi (KHS) untuk 
melihat Nilai 

 Klik Kartu Renc 
Studi (KRS) 



Setelah di klik tulisan kirim maka akan muncul lembar konsultasi seperti dibawah ini, 

kemudian silahkan tuliskan konsultasi anda terus klik tulisan kirim di kiri bawah, 

konsultasi anda akan di baca dan jawab oleh dosen pembimbing. 

 

 
 

Setelah itu kembali ke langkah nomer 5 yaitu klik tambah matakuliah, maka jadwal 

akan muncul seperti di bawah. 

 
6.  

7.  

8. Pada saat pilih kode mata kuliah maka kode dan kelas akan otomatis masuk, maka 

perhatikan kelasnya sesuai pembagian dari prodi masing-masing. 

 Pilih dan Klik 
kode Mata 
Kuliah 



9. Selanjutnya klik lanjut maka Mata Kuliah dan Kelas otomatis masuk ke dalam KRS 

 

 
 

10. Mata Kuliah berhasil di masukan ke dalam KRS 

 

 
 

11. Ulangi lagi mulai dari langkah ke 5, sampai semua mata kuliah yg di inginkan berhasil 

diambil. 

 Klik Lanjut  & 
MK otomatis 
Masuk di KRS 


