
PANDUAN PENGISIAN FR

A. PENGISIAN FRS 

1. Buka alamat web SIAkad Yudharta di 

username dan tanggal lahir sebagai password (jika sebelumnya tidak pernah diubah). 

2. Setelah berhasil login, masuk ke menu Isi FRS, klik menu utama di pojok kiri atas pilih FRS 

klik menu Isi FRS di halaman dashboard.

3. sebelum melakukan pengisian FRS ada beberapa validasi seperti validasi waktu FRS berdasarkan kalender 

akademik dan validasi administrasi dari keuangan. perhatikan 
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sebelum melakukan pengisian FRS ada beberapa validasi seperti validasi waktu FRS berdasarkan kalender 

akademik dan validasi administrasi dari keuangan. perhatikan pesan atau keterangan yang ditampilkan.
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, login dengan menggunakan NIM sebagai 
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4. jika dalam validasi tidak ada masalah, selanjutnya akan tampil form isian FRS, berupa daftar matakuliah 

yang akan diikuti nanti. 

5. selanjutnya perhatikan setiap matakuliah yang akan diikuti. setelah itu klik tombol 'kirim'. 
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6. setelah muncul notifikasi sukses. selanjutnya segera konfirmasi ke kaprodi atau dosen PA masing-masing 

untuk mendapat persetujuan FRS. 

B. MENCETAK FRS 

1. setelah mendapat persetujuan FRS di SIAkad dari kaprodi atau dosen PA, jika diminta printout FRS di 

SIAkad, buka kembali SIAkad anda. 

2. lalu selanjutnya klik menu -> FRS -> FRS saya. 

3. setelah masuk ke menu 'FRS saya', akan ditampilkan daftar FRS yang telah anda isi. 
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4. untuk mencetak FRS, klik tombol 'cetak' disebelah kanan. 

5. selanjutnya akan tampil halaman printout FRS berupa PDF, anda dapat langsung mencetaknya ataupun 

menyimpannya kedalam komputer. 
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6. Untuk mencetak FRS bisa juga dengan cara mengklik menu ‘cetak FRS’ di halaman dashboard. 
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FRS ini SANGAT PENTING dalam aktifitas akademik anda saat kuliah. jadi, jangan sampai telat atau bahkan 

tidak mengisi FRS di SIAkad. tidak mengisi FRS di SIAkad akan menyebabkan beberapa hal berikut : 

1. tidak dapat mencetak kartu ujian di SIAkad sewaktu UTS/UAS. 

2. tidak dapat melihat/mencetak KHS yang merupakan hasil studi setiap semester. 

3. nama tidak muncul dalam absensi kelas. 

4. dan beberapa hal lain yang memerlukan FRS/KHS dalam persyaratannya. 


	A. PENGISIAN FRS 
	B. MENCETAK FRS 



