
Nomor : FTIK/D/HM.01/699/09/2019 

Tentang 

PENGISIAN/INPUT KARTU RENCANA STUDI (KRS) BAGI MAHASISWA REGULER 1 

SEMESTER GASAL TA. 2019/2020 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN UNISNU JEPARA 

 

 

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Unisnu Jepara, 

bahwa ketentuan input KRS melalui SIAMA pada Semester Gasal Tahun Akademik 2019/2020 

diatur sebagai berikut : 

 

1. Mahasiswa wajib membayar SPP Tetap diawal semester (jika tidak melakukan registrasi SPP 

Tetap, maka mahasiswa tidak dapat input KRS)  

2. Input KRS mandiri berlaku bagi seluruh mahasiswa prodi PAI, PBI, PGPAUD dan PGSD, 

kecuali Semester 1 (Mahasiswa Baru angkatan 2019) 

3. Mahasiswa input Kartu Rencana Studi (KRS) secara mandiri melalui SIAMA 

(https://siama.unisnu.ac.id), adapun langkah-langkah dan cara input KRS sebagaimana 

terlampir 

4. Daftar Penawaran Mata Kuliah Semester Gasal TA 2019/2020 sebagaimana terlampir, dan 

dapat diakses melalui website fakultas (http://ftk.unisnu.ac.id) 

5. Mahasiswa melakukan input KRS mata kuliah dalam kelas/rombel yang sama, untuk 

menghindari bentrok jam perkuliahan. Tidak diperkenankan mengambil MK di lintas kelas.  

6. Input KRS dilaksanakan mulai tanggal 12 - 13 September 2019 (terbuka 24 jam non-stop) 

7. Mahasiswa tidak dapat input KRS diluar tanggal yang telah ditentukan fakultas 

8. Apabila mahasiswa tidak input KRS, maka dinyatakan cuti kuliah dan tidak berhak mengikuti 

perkuliahan di kelas. Dosen pengampu mata kuliah tidak dapat menambahkan nama 

mahasiswa dengan tulis tangan dalam buku presensi. 

9. Apabila mahasiswa mengalami pemasalahahan dalam Input KRS, harap segera berkunjung 

untuk meminta informasi dan bantuan ke kantor bagian Tatausaha Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Unisnu Jepara. 

 

Demikian pengumuman ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan 

terimakasih. 

 

Jepara, 11 September 2019 

Dekan, 

 

 

Drs. H. Mahalli, M.Pd. 

NIY. 2 611110 89 001 

 

https://siama.unisnu.ac.id/


 
1. Input KRS Mandiri wajib dilakukan oleh mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan sesuai 

waktu yang telah ditetapkan dengan syarat mahasiswa telah lunas pembayaran registrasi SPP Tetap 

semeter gasal TA 2019/2020  

2. Pastikan anda sudah mengetahui daftar paket penawaran mata kuliah di semester dan 

kelas/rombel (misal 3PGSDA1, 5PAUDA1, 7PBIA2, 3PAIA3, dll) yang akan anda tempuh pada 

Semester Gasal TA 2018/2019. Informasi tawaran paket mata kuliah silahkan download di 

http://ftk.unisnu.ac.id atau lihat di papan pengumuman fakultas 

3. Mahasiswa dimohon input KRS mata kuliah dalam kelas/rombel yang sama, untuk menghindari 

bentrok jam perkuliahan lintas kelas (misal hanya memilih kelas 3PAIA1 walau ada pilihan di kelas 

3PAIA2) 

4. Silahkan masuk di SIAMA (https://siama.unisnu.ac.id) melalui akun anda 

5. Pilih Menu KRS 

 
6. Klik Input KRS 

7. Muncul Tahun Akademik* (pilih Semester Gasal-1 2019/2020) 

8. Klik Buka Daftar Penawaran 

9. Akan muncul tabel Mata Kuliah Ditawarkan  seperti contoh gambar dibawah ini 

 

10. Klik menu Buka Jadwal, maka akan muncul seperti contoh gambar dibawah ini  

 

http://ftk.unisnu.ac.id/
https://siama.unisnu.ac.id/


11. Pilihlah (klik) mata kuliah sesuai kelas/rombel, prodi dan semester yang akan anda tempuh 

 
Contoh diatas adalah cara memilih Mata Kuliah Teknologi Pendidikan bagi mahasiswa kelas/rombel 

3PGSDA1 (Semester 3 Prodi PGSDA1) 

12. Ulangi langkah nomor 10 sesuai jumlah mata kuliah yang ditawarkan dalam semester dan kelas yang 

akan anda tempuh pada semester Gasal TA 2019/2020 

13. Setelah seluruh mata kuliah yang akan anda jalani terpilih/terambil semua anda dapat melihat mata 

kuliah dalam tabel Mata Kuliah Diambil dibagian atas tabel Mata Kuliah Ditawarkan  seperti contoh 

berikut : 

 

 
 

14. Untuk Memastikan KRS anda terinput dengan benar (tidak ada kesalahan mata kuliah, dan 

kelas/rombel) segera cek di menu Lihat KRS. 

Seperti contoh gambar berikut : 

 
 

15. Proses input KRS selesai.  

16. Jika ada hal-hal yang kurang jelas dan terjadi masalah, segeralah berkunjung untuk meminta 

informasi dan bantuan ke kantor bagian Tatausaha Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Unisnu 

Jepara. 

Jepara, 11 September 2019 

Dekan, 

 

 

Drs. H. Mahalli, M.Pd. 
NIY. 2 611110 89 001


