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PANDUAN KRS ONLINE BAGI MAHASISWA 

 
Bagi Para Mahasiswa yang belum mengetahui dan mengerti betul cara mengisi KRS secara Online agar 
dapat membaca isi Panduan KRS Online ini sebelum melakukan pengisian KRS Online.  
Langkah-langkah pengisian KRS Online yang harus diperhatikan :  

1. Buka browser (Mozila Firefox, Opera, Chrome, dll) masukkan url : http://siasimar.unsimar.ac.id  

 

Halaman depan SIASIMAR 

 

2. Silahkan log in kedalam SIASIMAR dengan mengisi username dan password. Saudara dapat 

memperoleh login ID di kantor ICT Center Unsimar. 

 

Masukkan login ID 

Apabila proses log in kedalam SIASIMAR berhasil dilakukan, akan muncul laman seperti ini : 

http://siasimar.unsimar.ac.id/
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3. Ambil KRS 

Selanjutnya Anda dapat mengambil KRS secara mandiri melalui menu ini. Nilai IPK saudara 

berpengaruh terhadap jumlah SKS yang anda dapat ambil dalam semester ini. 

Apabila kuota jumlah mahasiswa dalam suatu kelas sudah penuh, maka anda tidak bisa lagi 

mengikuti kuliah di kelas tersebut dan dipersilahkan mencoba mengikuti di kelas lainnya. 

 
Klik pada menu Perkuliahan >> KRS untuk mengisi KRS semester berjalan. 

 
4. Anda bisa saja membatalkan mengambil suatu matakuliah dalam kelas tertentu, dengan syarat 

pengajuan anda belum diapprove oleh sistem akademik online. 

Sistem akan meng-approve permintaan anda setelah anda membayar BPP. Setelah itu anda tidak 
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dapat mengajukan matakuliah / menghapus permintaan sampai semester berikutnya. 

 

Perhatikan informasi kelas. Kelas 2015A artinya MK tersebut berlaku untuk angkatan 2015 kelas A. 

Selanjutnya, Anda dapat melakukan Cetak KRS apabila Anda sudah membayar BPP dan 

menyerahkan Slip Setoran ke bagian Keuangan Biro ADUM UNSIMAR. 

 

Lakukan pencetakan dengan mengklik tautan “Klik Disini Untuk Mencetak” yang terletak dibagian 

atas KRS Anda. Cetak KRS sebanyak 3 (tiga) rangkap. Masing-masing diserahkan ke : Program Studi, 

Biro ADAK, Dosen Wali. KRS dianggap Sah apabila telah ditandatangani dan distempel oleh 

Fakultas/Prodi. 

5. Transkip Nilai Online 

Anda dapat melihat semua nilai yang anda peroleh melalui menu ini. Baik itu nilai mata kuliah, nilai 

IP Semester atau IP Komulatif. Anda dipersilahkan mengulang matakuliah apabila terdapat 

matakuliah dengan nilai dibawah standar kelulusan. Apabila ada 2 matakuliah yang sama, maka nilai 

yang dipakai bukanlah nilai yang tertinggi, tetapi nilai dari matakuliah yang terakhir anda ikuti. 
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Anda juga dapat melakukan cetak KHS secara mandiri menggunakan menu Nilai Kuliah >> Cetak KHS 

 

 
Kartu Hasil Studi semester berjalan hanya bias dicetak semester depan. Apabila Anda membutuhkan 

transkrip nilai sementara, dapat mengubungi Admin Fakultas/Program Studi masing-masing. 

Penting : Nilai semester dan KHS Anda baru dapat diterbitkan apabila Anda sudah melunasi seluruh 

tagihan BPP di Biro ADUM UNSIMAR. KRS yang anda entry pada semester berjalan tidak akan pernah 

diproses selama tagihan belum Anda lunasi.  

 

 



  

Panduan SIASIMAR Level Mahasiswa 

6. Edit Biodata 

Anda dapat mengedit biodata anda di Sistem Informasi Akdemik. Semua isian biodata dapat anda 

ubah sendiri kecuali : Nama anda dan tanggal lahir anda. 

Kedua isian tersebut mempunyai cara sendiri untuk mengeditnya (apabila terdapat kesalahan), 

yaitu melalui Admin dengan disertai Scan KTP anda. Admin lalu mengubah biodata anda melalui 

web http://forlap.dikti.go.id, dan setelah disetujui oleh Dikti baru data anda akan dapat diubah. 

Dianjurkan anda juga mengu-upload foto diri anda. Perhatikan ketentuan ketika meng-upload foto 

diri. 

 

Ketentuan upload foto : hanya yang menggunakan almamater Unsimar.  

Contoh Foto yang disetujui: 

   

 

  

http://forlap.dikti.go.id/
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7. Pendaftaran Yudisium 

Apabila anda telah menempuh semua matakuliah dan SKS anda telah mencukupi, anda dapat 

mendaftarkan diri sebagai peserta yudisium. 

 
8. Mata kuliah berbayar. 

SIASIMAR dirancang secara khusus untuk melakukan tagihan bagi mahasiswa yang 

memrogramkan mata kuliah berbayar. Mata kuliah tersebut diantaranya adalah : Kuliah Kerja 

Nyata (KKN), Kuliah Kerja Profesi Hukum (KKPH). PPL, Skripsi, Wisuda, dll. Setelah Anda 

memprogramkan MK tersebut, Anda diwajibkan melunasi tagihannya di Biro ADUM UNSIMAR. 

Penting untuk diketahui, transkrip akademik akhir mahasiswa diterbitkan melalui SIASIMAR. 

Transkrip Akademik Anda tidak akan pernah diterbitkan apabila masih terdapat 

tunggakan/tagihan yang belum dilunasi pada Biro ADUM Unsimar. 

 

Hal-hal lain yang belum jelas silahkan mengubungi ICT Center UNSIMAR pada jam kerja. Atau melalui 

Fanpage UNSIMAR di http://www.facebook.com/unsimar dapat pula melalui email di : ict@unsimar.ac.id  

 

TERIMA KASIH 

http://www.facebook.com/unsimar
mailto:ict@unsimar.ac.id

