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Panduan SIAM UB bagi Orang Tua/Wali Mahasiswa
SIAM UB (Sistem Informasi Akademik Mahasiswa Universitas Brawijaya) adalah
layanan sistem informasi online untuk mengelola data akademik mahasiswa. Di
sini mahasiswa dapat mengakses berbagai layanan akademik seperti Kartu
Rencana Studi (KRS), Kartu Hasil Studi/Nilai Kuliah (KHS), info
Keuangan/pembayaran kuliah, dan aplikasi wisuda.
Orang tua/wali mahasiswa juga dapat mengakses SIAM UB untuk melihat
beberapa informasi akademik mahasiswa bersangkutan. Informasi yang dapat
diakses oleh orang tua/wali mahasiswa adalah:
a. Akademik: Kartu Hasil Ujian (KHS), Jadwal Kuliah, Jadwal Ujian, Absensi
b. Keuangan: Info Registrasi Keuangan
Untuk masuk ke layanan SIAM UB bagi orang tua/wali mahasiswa, pertama-tama
buka alamat web SIAM di:
http://siam.ub.ac.id
Berikut adalah tampilan halaman awal SIAM.

Untuk masuk ke layanan, masukkan Username dan Password Anda di kolom yang
sesuai, kemudian klik LOGIN.

A. Informasi Akademik
Layanan yang pertama muncul ketika mengakses siam adalah informasi
akademik. Berikut adalah halaman awal layanan informasi akademik.

Di sebelah kiri adalah detail mahasiswa bersangkutan, termasuk status
kuliahnya (aktif atau tidak aktif). Di sebelah kanan adalah daftar layanan
akademik yang dapat diakses.
a. Kartu Hasil Studi (KHS)
Kartu Hasil Studi (KHS) merupakan daftar nilai mata kuliah mahasiswa.
Untuk melihat KHS, klik pada KARTU HASIL STUDI di daftar layanan di
bagian atas halaman. Berikut adalah contoh KHS.

Di sini ditampilkan nama mata kuliah yang diambil, jumlah SKS, dan
nilainya. KHS ditampilkan per semester. Untuk memilih KHS pada
semester tertentu, pilih semester yang ingin dilihat di sebelah atas tabel,
kemudian klik tombol TAMPIL. Anda juga dapat memilih antara semester
reguler (Genap/Ganjil) atau semester pendek.
Untuk melihat detail nilai tiap mata kuliah, klik pada tombol Tampilkan di
salah satu mata kuliah. Jika Anda mengklik pada tombol Tampilkan, maka
akan muncul jendela detail nilai seperti berikut.

Untuk menutup jendela ini, klik Keluar di pojok kanan atas.
Anda juga dapat mencetak KHS ini dan menyimpannya sebagai dokumen
PDF cukup dengan mengklik pada ikon dokumen PDF atau ikon printer
yang ada di atas tabel KHS.
b. Jadwal Kuliah
Untuk melihat jadwal kuliah mahasiswa, klik JADWAL KULIAH di daftar
layanan yang ada di atas halaman. Berikut adalah contoh Jadwal Kuliah
mahasiswa.

Jadwal Kuliah yang ditampilkan adalah untuk semester saat ini. Tabel
Jadwal Kuliah menampilkan Hari, Jam, Ruang, Nama Mata Kuliah, Kelas,
Kode, dan Tahun Kurikulum yang digunakan.
c. Jadwal Ujian
Untuk
melihat
jadwal
www.hukum.ub.ac.id.
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d. Absensi Mahasiswa
Untuk menampilkan absensi mahasiswa bersangkutan pada semester ini,
klik ABSENSI di daftar layanan yang ada di atas halaman. Berikut adalah
contoh Absensi Mahasiswa.

Di tabel Absensi ditampilkan informasi Kode dan Nama Mata Kuliah, Kelas,
Jumlah Alpha, Jumlah Ijin, Jumlah kehadiran Dosen, dan Prosentase
keseluruhan. Absensi ini juga dapat disimpan sebagai PDF atau dicetak,
cukup dengan mengklik ikon dokumen PDF atau ikon printer di sebelah
atas tabel.
B. Informasi Keuangan
Untuk melihat Informasi Keuangan Mahasiswa, klik ikon Menu Keuangan di
bagian atas halaman. Berikut adalah tampilan awal layanan keuangan.

Untuk menampilkan informasi keuangan mahasiswa, pilih semester, kemudian
klik TAMPIL. Berikut adalah contoh tabel Informasi Keuangan.

Di tabel keuangan ini Anda dapat melihat jumlah total tagihan tiap semester
dan tagihan yang harus dibayarkan di bank, dan juga rincian pembayaran.

Demikian panduan singkat penggunaan SIAM UB. Jangan lupa untuk melakukan
logout dengan mengklik ikon Logout di pojok kanan atas halaman setiap kali
Anda selesai mengakses SIAM.

