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Tujuan: 
Menjamin proses identifikasi kebutuhan mata kuliah oleh mahasiswa untuk semester yang 

akan berlangsung  

 

Ruang Lingkup: 
Penjaminan mutu proses administrasi akademik di Fakultas Kedokteran Gigi Universitas 

Airlangga 

 

Referensi: 
 Kebijakan akademik Universitas Airlangga 

 Standar akademik Universitas Airlangga 

 Buku Panduan Pelaksanaan  Pendidikan FKG Unair 

 

Intruksi Kerja KRS 
 

1. Pengisian KRS adalah kegiatan yang dilakukan pada awal semester sebelum perkuliahan 

dimulai untuk merencanakan mata kuliah yang akan diikuti;  

2. Mahasiswa wajib mengisi KRS sebagai syarat mengikuti perkuliahan;  

3. Ketentuan pengisian KRS mencakup:  

a. Kurikulum Lama: 

1. Jumlah SKS yang diprogramkan tidak boleh melebihi jumlah SKS yang telah 

ditentukan di KHS dengan alasan apapun 

2. Apabila mahasiswa memprogram jumlah SKS melebihi jumlah maksimal 

yang telah ditetapkan pada semester yang bersangkutan, maka mata kuliah 

urutan terakhir yg tercantum pada KRS akan dihapus;  

3. Mata kuliah prasyarat (bila ada) harus telah diambil, dengan nilai minimal D 

4. Mahasiswa tidak boleh memprogram dua atau lebih mata kuliah yang jadwal 

perkuliahannya bersamaan;  

5. Mahasiswa dapat melakukan KRS secara daring  

6. Mahasiswa tidak diperbolehkan mewakilkan pengisian KRS kepada orang 

lain 

 

 

b. Kurikulum Baru: 

1. Jumlah SKS yang diprogramkan berupa paket yang harus diambil semua oleh 

mahasiswa untuk mata ajar pada Sub Program 1 dan 2 

2. Mahasiswa dapat melakukan KRS secara daring  

3. Mahasiswa tidak diperbolehkan mewakilkan pengisian KRS kepada orang 

lain 

 

4. Tahapan melakukan KRS : 

a. Mahasiswa berkonsultasi ke dosen pembimbing melalui email atau Chatting 

b. Setelah disetujui oleh dosen pembimbing mahasiswa melakukan proses KRS melalui 

UACC (melalui website : www.cybercampus.unair.ac.id) sesuai dengan manual yang 

dapat didownload di UACC  

c. Setelah KRS di approved oleh dosen pembimbing, mahasiswa mencetak KRS  dan 

mengkopinya sebanyak 3 kali untuk dimintakan tanda tangan dosen pembimbing 

secara virtual 

d. Penandatangan dosen wali  dengan cara mengirim scan hasil print out pada dosen wali 

melalui email dosen wali/ Departemen 

e. Setelah dosen wali menandatangani, hasil scan print out KRS dikirimkan melalui 

email kepada SBAK 

 

 

http://www.cybercampus.unair.ac.id/


Instruksi Kerja KPRS 
1. Pengisian KPRS adalah kegiatan mahasiswa untuk mengubah mata kuliah yang telah 

diprogramkan di KRS.  

 

2. Pengisian KPRS dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa 

mengukur beban mata kuliah yang diambil dan mempertimbangkan kesesuaiannya 

dengan kemampuan yang dimiliki.  

 

3. Ketentuan pengisian KPRS meliputi:  

a. KPRS hanya boleh diisi bila KRS telah diisi dan diserahkan ke SBAK.  

b. Dalam KPRS mahasiswa hanya boleh mengurangi, mengganti dan atau menambah 1 

mata kuliah yang telah diprogramkan dalam KRS  

c. KPRS dimulai  2 minggu setelah perkuliahan berlangsung, dan selambat- lambatnya 

satu minggu setelahnya.  

 

4. Tahapan melakukan KPRS : 

a. Mahasiswa berkonsultasi ke dosen melalui email/ Chatting 

b. Setelah disetujui oleh dosen pembimbing kemudian mahasiswa entri data KPRS 

melalui UACC (melalui website : www.cybercampus.unair.ac.id)  

c. Mahasiswa melaporkan KPRS pada SBAK melalui email/ WA chatting 

d. SBAK akan cek pada UACC 

e. Mahasiswa yang tidak melakukan prosedur a dan b maka yang bersangkutan tidak 

bisa mengikuti perkuliahan 

 

 

http://www.cybercampus.unair.ac.id/

