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Sebelum mengisi KRS online, pastikan Anda telah: 

1. Membayar SPP/UKT 
2. Konsultasi matakuliah kepada Penasihat Akademik (PA) 

 
Langkah-langkah pengisian KRS online: 
1. Login ke Sistem Informasi Akademik (SIA) Universitas Negeri Makassar = http://sia.unm.ac.id 

 
 
2. Pilih menu yang ada di sebelah kiri Registrasi Mahasiswa => I - Semester  
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3. Tampilan menu Registrasi Semester  

 
Perhatikan keterangan data yang ditampilkan! 
Jika Anda telah membayar SPP/UKT, seharusnya muncul keterangan SUDAH pada Status Pembayaran dan 
jumlah tagihan/pembayaran di bagian bawah. Jika Anda terdeteksi belum membayar, maka tidak ada 
keterangan apapun (atau tanda garis datar). 
 
4. Pada bagian bawah terdapat daftar matakuliah yang ditawarkan (sebelah kiri) dan matakuliah yang 

telah diambil (sebelah kanan) 

 
 



MANUAL KRS ONLINE   -  SISTEM INFORMASI AKADEMIK UNM  2016

=== Jurusan Pendidikan Bahasa Asing – Fakultas Bahasa dan Sastra – Universitas Negeri Makassar === 

3 

 

 
5. Matakuliah ditampilkan sesuai dengan semester pengisian KRS. Misalnya; jika mengisi KRS semester 

genap, maka yang muncul hanya daftar matakuliah yang ditawarkan pada semester genap (semester 2, 
4, 6, dan 8).  
Untuk melihat matakuliah setiap semester, klik pada Pilih Tahun Semester! 

 
 
6. Perhatikan kode setiap matakuliah. Jangan memilih matakuliah yang tidak sesuai dengan kurikulum 

angkatan.  
Keterangan: 
Angkatan 2013 ke bawah menggunakan kode dengan awalan E31....... 
Angkatan 2014 ke atas (2014, 2015, 2016,....dst)  menggunakan kode dengan awalan 14E31..... 

 
 
7. Perhatikan! 

SKS  : sesuai dengan kurikulum 
Kelas : 01 = A 
    02 = B 
    03 = C , dst... 
Quota : Jumlah yang diterima di kelas tersebut.   

 
 
Catatan Penting: 
Jumlah kuota yang tercantum akan menentukan jumlah mahasiswa yang bisa ditampung di kelas tersebut. 
Kuota per matakuliah per kelas berbeda-beda. Contoh, pada kuota tercantum 50 yang berarti mahasiswa 
yang diperbolehkan untuk diterima di kelas tersebut adalah 50 orang. Apabila sudah mencapai 50 orang, 
maka mahasiswa ke-51 dan seterusnya tidak dapat lagi masuk ke kelas tersebut WALAUPUN mahasiswa 
tersebut memang adalah kelasnya. Hal ini dapat terjadi apabila banyak mahasiswa semester atas yang 
mengulang matakuliah tersebut. 
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Untuk mengetahui jumlah mahasiswa yang telah memilih kelas matakuliah tersebut, lihat pada kolom Isi 
seperti pada gambar berikut! 

 
 
8. Setelah memastikan matakuliah dan kodenya sudah benar, maka langkah selanjutnya adalah menekan 

tombol Ambil. 

 
 
9. Setelah itu akan muncul matakuliah yang telah dipilih tersebut pada menu sebelah kanan. 

 
 
10. Lakukan hal yang sama terhadap matakuliah lainnya yang akan diprogramkan! 
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Perhatikan jumlah SKS yang telah diprogramkan! Sistem akan membatasi pengambilan matakuliah Anda 
apabila melebihi 24 SKS atau melebihi yang seharusnya Anda ambil (sesuai Indeks Prestasi Semester). Lihat 
Peraturan Akademik untuk mengetahui jumlah SKS yang dapat diprogramkan sesuai jumlah IPS! 
11. Untuk membatalkan matakuliah yang telah dipilih, klik Batal pada Matakuliah Yang Telah Diambil! 

 
 
12. Langkah berikutnya, klik  

Simpan Sementara  : Apabila Anda hanya ingin menyimpan untuk sementara waktu. Hal ini tidak 
berarti Anda telah mengisi KRS. Anda juga masih dapat mengubah/mengoreksi 
KRS tersebut. 

Selesai Registrasi  : Apabila Anda telah yakin dengan matakuliah yang akan diprogramkan dan telah 
disetujui oleh PA. Hal ini menyebabkan matakuliah tersebut sudah tidak dapat 
diedit/diubah lagi (kecuali melalui Perubahan Rencana Studi atau PRS)  

 
 
13. Setelah menekan tombol Simpan Sementara atau Selesai Registrasi, akan 

muncul pop-up dialog. Klik OK. Jangan sekali-kali memberikan tanda 
centang pada “Prevent this page from creating additional dialogs” 
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14. Tampilan setelah menyimpan matakuliah yang akan diprogramkan. 

 
 
15. Selanjutnya, cetak bukti KRS. Pilih menu KSM Mahasiswa => Z – Cetak Ksm Mhs 

  
 
Perhatian! 
Cetak KRS online hanya dapat dilakukan apabila mahasiswa telah menekan tombol Selesai Registrasi 
pada saat mengisi KRS online. Jika hanya menekan Simpan Sementara, data KRS tidak akan muncul di 
bagian cetak KRS. 
 
16. Pastikan tahun akademik, semester, dan jenis registrasi (Normal) sudah benar. Apabila tidak ada data 

yang muncul, klik Refresh! 
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17. Klik Print! 

 
 
18. Tampilan preview (pracetak) KRS online. 

 
 
Tambahan Informasi: 

 Harap dibaca baik-baik keterangan pada poin 12! Simpan Sementara berarti proses pengisian KRS 
Anda belum selesai sedangkan Selesai Registrasi berarti Anda telah mengisi KRS online dan siap 
untuk dicetak serta divalidasi dan Approval oleh Penasihat Akademik). 

 Setelah pengisian KRS oleh mahasiswa yang ditandai dengan menekan  Selesai Registrasi, 
mahasiswa masih harus menunggu sampai dosen PA memvalidasi (approve) KRS mahasiswa 
bersangkutan supaya dapat muncul di daftar hadir perkuliahan. Apabila tidak dilakukan oleh PA 
sampai batas waktu Approval, maka nama mahasiswa tidak tercantum dalam daftar hadir 
perkuliahan dan yang lainnya. Hal ini dapat dilakukan oleh operator SIA jurusan (Ibu Suherah) 
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apabila diamanahkan oleh PA mahasiswa bersangkutan berdasarkan copy/salinan bukti KRS online 
yang dikumpulkan bersama bukti pembayaran. 

 Mahasiswa diharuskan untuk membuat copy/salinan bukti KRS online sebanyak 4 (empat) rangkap 
yang nantinya ditandatangani (asli) oleh PA. Kemudian membagi menjadi: 
a. satu rangkap diserahkan kepada PA, 
b. satu rangkap kepada Jurusan yang disertai bukti pembayaran SPP/UKT (melalui Ibu Suherah), 
c. satu rangkap kepada Kaprodi yang disertai bukti pembayaran SPP/UKT (melalui Ibu Suherah), 
d. Satu rangkap disimpan sebagai arsip pribadi mahasiswa.   

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


