
PANDUAN PENGUNDUHAN & PENGISIAN KRS 

1. Pengertian KRS 

- KRS adalah (Kartu Rencana Studi, walaupun pas dicetak bentuknya 1 lembar kertas), 

- KRS berisi informasi data mahasiswa dan matakuliah yang akan dipelajari di semester yang akan dijalani. 

Seperti ini bentuknya. 

 
 

- KRS wajib diisi setiap mahasiswa di awal semester perkuliahan. Mengisi KRS artinya mahasiswa sedang 

menetapkan daftar mata kuliah yang diambil untuk semester yang akan dijalani. 

- KRS juga berfungsi sebagai bukti lampiran untuk syarat pengambilan KHS (Kartu Hasil Studi) 

Nah, KHS itu adalah laporan hasil dari nilai kamu selama satu semester kamu belajar (Seperti 

Raport), jadi bedakan ya antara KRS dengan KHS. 

- Untuk pengisian KRS, kamu mengisinya secara online, dari www.siakad.stimsukmamedan.ac.id 

- Setelah KRS diisi maka kamu simpan lalu didownload, (nanti format file nya berupa pdf) 

- Setelah file KRS nya di download di HP atau laptop, kamu tinggal cetak KRS nya. 

- Setelah KRS nya kamu cetak, maka : 

1. Kamu tanda tangani KRS nya, 

2. Kemudian minta tanda tangan Dosen Penasehat Akademik (Tanda tangan yang ditengah), 

3. dan terakhir kamu minta tanda tangan Ketua Program Studi,  

4. Setelah itu minta stempel ke bagian akademik 

5. Setelah KRS di stempel, maka kamu foto, dan upload ke Link yang dibagikan Akademik 

https://forms.gle/PUpt6nG6KEhSs5LcA (Link Upload Foto KRS) 

6. Lalu KHS bisa kamu ambil setelah menunjukan KRS yang telah di stempel atau Fotonya juga 

boleh (Manatau KRS kamu ketinggalan)  

7. KRS wajib kamu simpan, karena di semester 7 nanti semua KRS mulai dari semester 1 sampai 7 

akan dikumpulkan, sebagai syarat pengajuan tugas akhir. 

8. KRS atau file nya jangan sampai hilang, Kehilangan KRS ataupun file nya bisa dikenakan Sanksi 

Denda sebesar Rp.50.000 

9. Jika file KRS masih ada kamu simpan, maka kamu masih boleh cetak dan minta ttd kembali. 

10.  Simpan file KRS kamu dengan aman, (contoh bisa disimpan di google drive dan sebagainya) 

http://www.siakad.stimsukmamedan.ac.id/
https://forms.gle/PUpt6nG6KEhSs5LcA


Langkah – Langkah Pengisian KRS 

1. Buka Browser di HP atau Laptop (Google Chrome, Firefox) 

Lalu ketikkan www.siakad.stimsukmamedan.ac.id 

2. Kemudian ketika di tampilan login, masukkan Username dan Password dengan NPM kamu 

Username  : 22120001 (NPM Masing – Masing) 

Password  : 22120001 (NPM Masing – Masing) 

(Jika Tidak Bisa login harap Menghubungi bagian Akademik) 

 

 

http://www.siakad.stimsukmamedan.ac.id/


3. Setelah masuk ke tampilan selamat datang, Tekan Ikon Garis 3 di pojok kiri atas untuk memunculkan menu 

 

  



4. Setelah ikon menu telah muncul pilih KRS 

 

  



5. Setelah muncul tampilan KRS maka geser tampilan ke kanan untuk melihat kotak centang pilihan matakuliah 

kemudian centang semua matakuliah berdasarkan semester yang akan kamu jalani 

(kamu bisa mengisi ini ketika mau masuk semester 2 nanti, karena untuk KRS semester 1 sudah 

diisikan oleh akademik jadi kamu tinggal cetak saja, caranya geser tampilan ke bagian bawah) 
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6. Geser kebawah untuk mencari tombol simpan (Lakukan ini untuk pengisian KRS semester 2) 

  

  



7. Notifikasi Sukses (Lakukan ini untuk pengisian KRS semester 2) 

 

  



8. Tekan tombol “Cetak KRS” 

Setelah itu maka KRS akan terdownload otomatis ke HP kamu, atau jika dari komputer/laptop, kamu 

bisa klik Ikon download di sebelah kanan Atas 

    





9. Jika File KRS nya dibuka di HP maka tampilannya seperti ini, dan silahkan kamu cetak 

 

 

Jika ada ketidak sesuaian data diri kamu, silahkan mengisi formulir dibawah: 

https://forms.gle/57TyK11cuLFn7Ra4A (Formulir Perbaikan data mahasiswa) 

Mohon agar tidak memasukkan (upload) foto ke dalam data KRS kamu, karena di sistemnya terjadi kesalahan ketika 

kamu memasukkan foto, data kamu akan hilang semua 

Jika masih ada yang kurang dimengerti, atau terjadi error silahkan hubungi akademik 

https://forms.gle/57TyK11cuLFn7Ra4A

