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Mahasiswa melakukan pembayaran (Tahap I) untuk aktivasi SIA 

Pembayaran hanya dapat dilakukan di BPD (Konvensional atau Syari'ah) dengan menyebutkan 
mahasiswa Farmasi FK Unissula  

Mahasiswa melaksanakan perwalian ke-1 dengan Dosen Wali 

Mahasiswa mendapatkan KHS dari dosen wali, lalu dosen wali akan melakukan acc ke DKN dan 
menuliskan progres akademik mahasiswa. Kemudian mahasiswa merencakan modul/MK yang 
akan diambil oleh mahasiswa di semester berikutnya atas persetujuan dosen wali dengan 
memberikan ttd di form KRS manual. 

Yang harus disiapkan mahasiswa: form kemajuan akademik dan DKN (diunduh dari SIA), serta 
KRS manual (diunduh dari web farmasi) 

Mahasiswa mengisi KRS ONLINE 

Mahasiswa secara online mengisi KRS Online (melalui SIA Farmasi) dengan memilih Modul/MK 
yang telah diprogramkan bersama dosen wali, kemudian mencetak KRS Online tersebut. 

Mahasiswa melaksanakan Perwalian ke-2 

KRS Online yang dicetak akan dicocokkan oleh dosen wali apakah Modul/MK yang dipilih 
mahasiswa telah sesuai dengan yang diprogramkan, apabila telah sesuai maka dosen wali dapat 
melakukan acc. Kemudian dosen wali dan mahasiswa memprogram sistem dan cara belajar serta 
target nilai modul untuk semester yang akan dilaksanakan. Record perwalian dituliskan di buku 
perwalian. 

Mahasiswa melaksanakan Perwalian ke-3 (periode Ujian Ulang I) 

Tengah Semester 

Mahasiswa memprogram ujian ulang yang akan diambil dengan persetujuan dosen wali dengan 
menandatangani formulir pendaftaran ujian ulang. Record perwalian meliputi evaluasi modul yang 
telah berjalan serta saran sistem belajar yang efektif dituliskan dalam buku perwalian. 

Mahasiswa melaksanakan Perwalian ke-4 (periode Ujian Ulang II) 

Akhir Semester 

Mahasiswa memprogram ujian ulang yang akan diambil dengan persetujuan dosen wali dengan 
menandatangani formulir pendaftaran ujian ulang. Record perwalian meliputi evaluasi modul yang 
telah berjalan serta saran sistem belajar yang efektif dituliskan dalam buku perwalian. 


