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Gambar 1. Halaman Login 

Untuk mengakses fasilitas yang ada di KRS Online, kunjungi website https://krs.uajy.ac.id. 
Pada halaman Login, terdapat 2 isian, yaitu : 
1. Username, diisi dengan NPM. 
2. Password, isi dengan password anda. Password sama dengan SIATMA. 
 
Kemudian tekan tombol Login. 
Jika login sukses maka akan muncul halaman home seperti gambar 2. 
Fasilitas yang ada meliputi : 
1. Home. 
2. Input KRS. 
3. Rekap KRS. 
4. Sisa Kelas. 

 

Gambar 2. Halaman Home 



 

Gambar 3. Kuesioner Kepuasan Mahasiswa (Pascasarjana)  

 

Sebelum lanjut untuk mengisi KRS, khusus mahasiswa Pascasarjana UAJY wajib mengisi 
kuesioner kepuasan mahasiswa terhadap UAJY. Ada 5 pertanyaan yang harus dijawab oleh 
mahasiswa, jika salah satu tidak dijawab maka tidak dapat menyimpan data. Setelah proses 
ini, mahasiswa dapat melakukan pengisian KRS. Namun untuk mahasiswa S1 tidak ada 
form kuesioner kepuasan mahasiswa. 

 



 

Gambar 4. Pengisian / Input KRS 

 
Pada menu input KRS terdapat fasilitas sebagai berikut: 

1. Menampilkan matakuliah penawaran yang lolos prasyarat untuk setiap NPM. Artinya 
apabila matakuliah tidak muncul didaftar berarti belum berhak mengambil KRS 
karena prasyarat belum terpenuhi. 

2. Mahasiswa dapat mengambil dengan melakukan klik checkbox Ambil dan 
membatalkan dengan melakukan klik checkbox Batal 

3. Lihat Detail Jadwal, dapat dilakukan dengan klik link Detail 

 

Gambar 5. Contoh Halaman Detail Jadwal 



4. Ambil KRS, cara pengambilan krs cukup mudah yaitu dengan cara centang pada 
matakuliah terpilih. Perlu diperhatikan dipengambilan KRS akan ada peringatan 
sebagai berikut: 

a. “Matakuliah tersebut sudah diambil!” artinya matakuliah sudah diambildi kelas 
yang lain. 

b. “Kelas sudah penuh!” artinya kapasitas kelas sudah habis. 
c. “Jadwal kuliah tabrakan dengan matakuliah ......” artinya jadwal kuliah 

tabrakan. 
d. “Jadwal UTS tabrakan dengan matakuliah” artinya jadwal UTS tabrakan. 
e. “Jadwal UAS tabrakan dengan matakuliah” artinya jadwal UAS tabrakan. 
f. “SKS anda tidak cukup untuk mengambil matakuliah ini” artinya batas sks 

tidak mencukupi. 
 

5. Batal KRS, apabila matakuliah sudah diambil maka centang batal akan aktif. Untuk 
membatalkannya cukup centang batal KRS. 

6. Ringkasan KRS yang telah terambil, akan muncul disebelah kiri dan dapat ditutup 
dengan klik close di atas daftar matakuliah sebelah kanan atas. 
 

Mahasiswa dapat melihat secara terperinci kode mata kuliah, nama mata kuliah, dosen dan 
kelas serta jadwal kuliah ditunjukkan gambar 5. 

 

Gambar 6. Contoh Popup Ringkasan KRS 

Setiap transaksi pengambilan dan pembatalan mata kuliah, popup ini berfungsi untuk 
menampilkan data cepat sekaligus mengkonfirmasi mahasiswa mata kuliah yang sudah 
diambil dan dibatalkan. 

 

Gambar 7. Jatah dan Sisa KRS 

 



 

Gambar 8. Contoh Popup di halaman KRS 

Menu Rekap KRS menampilkan transaksi yang sudah dilakukan mahasiswa dan sebagai 
bukti dalam pengambilan KRS. Mahasiswa diwajibkan untuk mencetak surat bukti 
pengambilan kelas di TU fakultas. 

Pada menu informasi sisa kelas terdapat fasilitas yaitu menampilkan sisa kursi pada kelas 
dimatakuliah tersebut. Data yang ditampilkan secara real time refresh 1 detik sekali. 
Tujuannya agar mahasiswa dapat memantau sisa ketika merekaingin mengambil mata 
kuliah yang diinginkan. 
 

 



Gambar 9. Halaman Sisa Kelas 

Mahasiswa dapat melihat sisa kelas di mata kuliah dan kelas tersebut. Artinya jika sisa kelas 
0 maka mahasiswa tidak dapat melakukan pengambilan kelas, kecuali bila ada mahasiswa 
lain membatalkan mata kuliah tersebut. 

 

 


