
A. Mengakses Sistem Akademik UNS 

1. Akses situs siakad.uns.ac.id 

 

 

2. Klik menu Login yang berada disebelah kanan atas halaman. 

 
3. Kemudian anda akan secara otomatis dialihkan ke halaman Single Sign On (SSO) UNS. 

Pada halaman ini anda diminta untuk memasukkan akun email SSO beserta passwordnya. 

Jika belum memiliki akun email SSO, anda dapat melakukan aktivasi pada situs profil.uns.ac.id 



 
 

4. Jika berhasil login maka akan ditampilkan halaman dashboard mahasiswa. 

 
 

Pada halaman dashboard akan ditampilkan: 

a. Status mahasiswa beserta program studi 

 
b. Navigasi menu yang berisi layanan siakad yang dibutuhkan oleh mahasiswa. 



 
c. Daftar  riwayat pengajuan layanan mahasiswa pada semester tersebut. 

 

 

B. Fitur dan Layanan Sistem Akademik UNS 

1. Cek Tagihan UKT 

Fitur ini digunakan untuk mengecek tagihan UKT dan status registrasi. Fitur Cek Tagihan 

dapat diakses melalui navigasi menu Cek Tagihan: 

 
 

Lalu akan ditampilkan informasi tagihan UKT dan status registrasi seperti dibawah ini: 



 
 

2. Registrasi Online 

Fitur ini digunakan untuk melakukan registrasi ulang pada setiap awal semester setelah 

melakukan pembayaran UKT. Langkah-langkah melakukan registrasi adalah sebagai berikut: 

a. Fitur ini dapat diakses melalui navigasi menu Registrasi: 

 
 

b. Lalu anda akan diminta untuk memasukkan PIN dari pembayaran UKT yang telah 

dilakukan.  

Autodebet  : PIN yang dimasukkan adalah PIN sebelumnya (setelah autodebet 

berhasil). 

Teller Bank : PIN yang dimasukkan adalah PIN terbaru yang dapat dilihat pada slip 

pembayaran. 

Bidikmisi : PIN yang dimasukkan adalah PIN yang sebelumnya. 

 



c. Lalu akan tampilan halaman biodata. Anda diminta untuk melengkapi data tersebut. 

Kemudian klik Simpan. 

 
d. Lengkapi data diri anda. 

 
 

e. Lengkapi data SMA anda. 



 
f. Lengkapi data pendidikan anda. 

 
g. Lengkapi data orang tua anda. Kemudian klik Simpan. 

 
h. Upload foto terbaru anda. Ukuran file yang diijinkan adalah maksimal 2 MB dengan 

ekstensi .jpg, .jpeg, .png, dan .gif. Klik tombol Pilih File... kemudian klik Simpan. 

 
i. Registrasi berhasil dilakukan, dan akan ditampilkan pesan berhasil. 

 
 



3. Biodata 

Fitur ini digunakan untuk melihat riwayat biodata, riwayat registrasi, dan riwayat pembayaran. 

Langkah-langkah melihat biodata adalah sebagai berikut: 

a. Fitur ini dapat diakses melalui navigasi menu Biodata: 

 
 

b. Lalu akan ditampilkan riwayat biodata mahasiswa seperti dibawah ini: 

 
 

c. Selain riwayat biodata, anda juga dapat melihat riwayat registrasi dan riwayat 

pembayaran yang dapat dipilih pada baris tabulasi yang berada diatas. 

Riwayat registrasi: 

 



 

Riwayat pembayaran: 

 
 

4. Perpanjangan Studi 

Fitur ini digunakan ketika mahasiswa ingin memperpanjang masa studinya. Langkah-langkah 

melakukan perpanjangan adalah sebagai berikut: 

a. Fitur ini dapat diakses melalui navigasi menu Pengajuan  Perpanjangan: 

 
b. Kemudian akan ditampilkan biodata mahasiswa dan riwayat perpanjangan yang pernah 

diajukan. Klik tombol Ajukan Perpanjangan. 

 
 

c. Isi data dengan lengkap pada form yang tersedia. Klik tombol Save. 



 
 

d. Unduh dan cetak surat keterangan perpanjangan dengan meng-klik tombol Cetak Surat. 

 
 

5. Keringanan UKT 

Fitur ini digunakan ketika mahasiswa ingin mengajukan keringanan UKT. Terdapat 2 macam, 

yaitu keringanan UKT karena tidak mampu dan keringanan karena prestasi. Langkah-langkah 

melakukan perpanjangan adalah sebagai berikut: 

Keringanan UKT karena tidak mampu: 

a. Fitur ini dapat diakses melalui navigasi menu Keringanan  Keringanan Tidak Mampu 

 
b. Akan ditampilkan riwayat pengajuan keringanan. Klik tombol Ajukan Keringanan untuk 

mengajukan keringanan UKT. 



 
c. isi form pengajuan keringanan dan unggah dokumen dengan format jpg atau pdf: 

- surat pengajuan yang ditandatangani oleh ayah pengaju beserta 2 tetangga. 

- surat keterangan tidak mampu dari kelurahan. 

 

d. lalu akan ditampilkan riwayat pengajuan keringanan. Pada halaman ini anda dapat 

memantau status pengajuan beserta tarif UKT. 

 
 

Keringanan UKT karena prestasi 

Anda dapat mengajukan keringanan UKT prestasi jika anda telah mendapatkan prestasi 

seperti mendapatkan juara perlombaan. 

a. Fitur ini dapat diakses melalui navigasi menu Keringanan  Keringanan Prestasi 

 



b. Akan ditampilkan riwayat pengajuan keringanan. Klik tombol Ajukan Keringanan untuk 

mengajukan keringanan UKT. 

 
c. isi form pengajuan keringanan dan unggah dokumen surat pengajuan dengan format 

jpg atau pdf. Jika belum memiliki surat SPKK maka anda harus mengisi dahulu pada situs 

sipsmart.uns.ac.id 

 
d. lalu akan ditampilkan riwayat pengajuan keringanan. Pada halaman ini anda dapat 

memantau status pengajuan beserta tarif UKT. 

 

6. Selang/cuti 

Fitur ini digunakan jika mahasiswa ingin mengajukan cuti kuliah. Langkah-langkah untuk 

mengajukan cuti adalah sebagai berikut: 

a. Fitur ini dapat diakses melalui navigasi menu 

 
b. Akan ditampilkan halaman seperti dibawah ini. Klik tombol Riwayat Selang jika ingin 

melihat riwayat pengajuan cuti. Jika ingin mengajukan cuti maka klik tombol Ajukan 

Permohonan Selang Studi. 



 
c. Halaman riwayat selang/cuti 

 
d. Isi form dengan mengisi alasan mengajukan cuti 

 
e. Maka akan ditampilkan status pengajuan cuti. Uduh dan cetak surat pengajuan cuti jika 

bagian Fakultas dan Universitas sudah menyetujui. Jika sudah disetujui maka ikon yang 

berwarna merah akan berubah menjadi hijau. 

 



7. Undur diri 

Fitur in digunakan jika mahasiswa ingin mengajukan undur diri sebagai mahasiswa UNS. 

Langkah-langkah mengajukan undur diri adalah sebagai berikut: 

a. Fitur ini dapat diakses melalui navigasi menu Pengajuan  Undur diri 

 
b. akan ditampilkan riwayat pengajuan undur diri. Klik tombol Ajukan Undur Diri untuk 

mulai mengajukan undur diri. 

 
c. isi form pengajuan undur diri dengan menuliskan alasan undur diri. 

 
d. maka akan ditampilkan riwayat pengajuan undur diri, unduh dan cetak surat pengajuan 

undur diri dengan mengk-klik Cetak Surat Pernyataan 

 


