
Nomor : 39/WR.I/AKM-19/UNIJA/II/2021 Sumenep, 08 Februari 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pelaksanaan Herregistrasi

dan Pengisian KRS Genap TA.2020/2021

Kepada Yth. Dosen Wali dan Mahasiswa
Di Lingkungan Universitas Wiraraja
Di –

S U M E N E P

Dalam rangka pelaksanaan herregistrasi dan pengisian KRS Semester Genap

TA.2020/2021 yang dijadwalkan tanggal 15 s.d 26 Februari 2021, maka kami

sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Herregistrasi dan Pengisian KRS Genap TA.2020/2021 dilakukan

secara daring.

2. Prosedur pengisian KRS secara daring (Lampiran 1):

a) Mahasiswa telah memenuhi persyaratan pengisian KRS antara lain:

- Melunasi biaya administrasi;

- Telah mengisi Evaluasi Kinerja Dosen

(http://pjm.wiraraja.ac.id/evaluasi/);

- Telah melakukan konsultasi pengambilan mata kuliah yang disetujui

oleh dosen wali untuk diaktifkan akun SIAKAD mahasiswa yang

bersangkutan;

b) Dosen wali melalui aplikasi SIINDO mengaktivasi akun mahasiswa yang

sudah melakukan konsultasi perwalian agar bisa melakukan pengisian

KRS (approve aktivasi);
c) Mahasiswa bisa login menggunakan akun SIAKAD masing-masing dan

melakukan pengisian KRS setelah diaktifkan akunnya oleh Dosen Wali;

d) Dosen wali melalui aplikasi SIINDO menyetujui pengambilan mata kuliah

mahasiswa (approve mata kuliah);
e) Mahasiswa dinyatakan telah melakukan herregistrasi akademik (KRS)

setelah dilakukan approve mata kuliah oleh dosen wali;

∟ f) TU Fakultas…
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Tembusan :
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Lampiran 1 : Surat Wakil Rektor I
Nomor : 39/WR.I/AKM-19/UNIJA/II/2021
Tanggal : 08 Februari 2021
Perihal : Pelaksanaan Herregistrasi

dan Pengisian KRS Genap TA.2020/2021

BAGAN ALIR HERREGISTRASI DAN
PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS)

SEMESTER GENAP TA.2020/2021 SECARA DARING

∟ Lampiran 2…

Mahasiswa memenuhi persyaratan KRS antara lain:
- Melunasi biaya administrasi

- Mengisi Evaluasi Kinerja Dosen (http://pjm.wiraraja.ac.id/evaluasi/)

Mahasiswa melakukan konsultasi pengambilan mata
kuliah kepada Dosen Wali masing-masing

Dosen Wali melalui aplikasi SIINDO melakukan
approve aktivasi akun SIAKAD mahasiswa yang telah

melakukan konsultasi perwalian

Mahasiswa login ke SIAKAD dan melakukan entry
pengambilan mata kuliah

Dosen Wali melalui aplikasi SIINDO
melakukan approve mata kuliah

mahasiswa yang telah mengentry KRS

Mahasiswa selesai melakukan herregistrasi akademik
(KRS) jika Dosen Wali telah mengapprove pengambilan

mata kuliah mahasiswa yang bersangkutan

TU Fakultas mencetak secara kolektif dan melakukan
pengesahan KRS untuk diserahkan kepada BAAK dan

sebagai arsip

1

2
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7

3

4

6
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Lampiran 2 : Surat Wakil Rektor I
Nomor : 39/WR.I/AKM-19/UNIJA/II/2021
Tanggal : 08 Februari 2021
Perihal : Pelaksanaan Herregistrasi

dan Pengisian KRS Genap TA.2020/2021

PETUNJUK PENGGUNAAN
APLIKASI SIINDO BAGI DOSEN

UNTUK PELAKSANAAN KRS SEMESTER GENAP TA.2020/2021
SECARA DARING

1. Akses SIINDO di http://www.baak.univwiraraja.com/siindo

2. Masukkan  username dan  password pada  kotak login. (Username dan

password  tersebut sesuai dengan akun pengisian nilai). Kemudian klik tombol

“Login” (Hubungi BAAK jika mengalami masalah untuk Login). Maka akan

tampil halaman “Home” sebagai berikut:

Gambar 1. Tampilan Home SIINDO

3. Pada halaman “Home” ini terdapat Menu “Perwalian” yang memiliki 2

(dua) sub menu yaitu “Approve Aktifasi” dan “Approve KRS”.
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Gambar 2. Tampilan Menu Perwalian

4. Menu “Approve Aktifasi” digunakan untuk mengaktifkan akun SIAKAD

mahasiswa yang telah melakukan konsultasi perwalian sehingga mahasiswa

tersebut dapat melakukan pengisian KRS online di portal SIAKAD. Jika

mahasiswa tidak melakukan perwalian dan atau dosen wali tidak melakukan

“Approve Aktifasi” maka mahasiswa tidak dapat melakukan pengisian KRS

online di portal SIAKAD. Berikut tampilan halaman “Approve Aktifasi”.

Gambar 3. Approve Aktifasi

Halaman ini berisi daftar mahasiswa yang menjadi perwalian anda
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 Kolom “Status” berisi informasi pembayaran dan jumlah mata kuliah yang

diambil mahasiswa.

 Kolom “Keterangan” berisi informasi status perwalian mahasiswa.

Mahasiswa yang belum melakukan pembayaran dan belum melakukan

perwalian akan ditandai dengan tulisan berwarna merah.

Untuk mengaktifkan akun mahasiswa yang sudah melakukan perwalian

dengan cara mengklik tombol “Aktifasi” pada tabel mahasiswa yang

bersangkutan.

5. Mahasiswa melakukan pengisian KRS melalui portal SIAKAD dan memilih

daftar pengambilan mata kuliah.

6. Setelah mahasiswa melakukan pengisian KRS, mahasiswa yang bersangkutan

mengkonfirmasi kepada dosen walinya untuk dilakukan persetujuan

pengambilan mata kuliah (“Approve KRS”).

7. Menu “Approve KRS” digunakan untuk menyetujui pengambilan mata kuliah

yang sudah dipilih oleh mahasiswa. Berikut tampilan halaman “Approve KRS”.

Gambar 4. Approve KRS
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