PETUNJUK PENGISIAN KRS ON-LINE
SIA POLTEKKES PERMATA INDONESIA
Petunjuk Umum :





Untuk sementara sistem diperuntukkan bagi mahasiswa semester genap angkatan
2012/2013. Untuk angkatan sebelumnya segera menyusul.
Sistem ini mulai diberlakukan untuk semester genap pada tahun akademik 2012/2013
Mahasiswa mendapatkan fasilitas berupa mengisi KRS secara on line dan melihat daftar
matakuliah yang ditempuh pada semester berjalan.
Untuk melihat nilai semester gasal 2012/2013 saat ini masih tertunda, tim ICT
POLTEKKES Permata Indonesia sementara mempersiapkan piranti untuk hal tersebut.

Petunjuk Penggunaan


Pastikan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) Anda tepat, dan memiliki Password yang telah
diaktifasi oleh Admin.



Pastikan perangkat PC / Laptop / Notebook Anda terkoneksi ke Internet dan telah
mengaktifkan web broser Opera ( yang memiliki logo seperti dibawah ini



Buka laman http://sia.permataindonesia.ac.id, maka akan tampil halaman berikut :
 Masukkan NIM Anda di kotak
User
 Masukkan Password Anda di
kotak Password. Lalu ketik
tombol login
 Bagi Anda yang belum memiliki
Password, hubungi Admin pada
hari Senin, 11 Maret 2013. Jam
09.00 – 11.00 WIB.
 Kampus menyediakan 1
perangkat PC untuk mengisi
KRS dan dapat digunakan oleh
Mahasiswa. PC terletak di loket
utara Ruang BAUK / Keuangan.



Jika Username dan Password Anda benar maka akan tampil halaman berikut :






Akan tampil biodata seperti ini.
Jika tidak keluar hubungi Admin
pada hari Senin, 11 Maret 2013.
Jam 09.00 – 11.00 WIB.
Untuk mengisi KRS klik Menu
Mahasiswa lalu pilih [ Isi KRS ]

Selanjutkan akan tampil halaman berikut :
 Baca dan ikutilah petunjuk
penggunaan pada kota berwarna
biru berikut.
 D mata kuliah yang tertera hanya
mata kuliah semester 2, di masa
yang akan datang, akan ada ada
mata kuliah semester 4 da 6.
 Setelah memilih mata kuliah akan
keluar halam KRS, seperti di
samping ini.
 Jika ingin menambah lagi gunakan
tombol Tambah Mata Kuliah
 Gunakan tombol Hapus, jika Anda
tidak jadi memilih mata kuliah
tersebut.

 Untuk kembali ke Menu Mahasiswa klik tombol Menu Mahasiswa, jika sudah selesai mengisi
KRS, senantiasa klik tombol [Logout]
 Setelah semua Anda kerjakan dengan tepat, maka data Anda telah tersimpan dalam sistem.
Selamat.
 Kritik dan saran terhadap sistem ini kami tunggu untuk pengembangan lebih lanjut.

