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PERWALIAN ONLINE 

1. Login ke SIMAK UNIGA 

Untuk membuka website SIMAK yaitu pada browser buka website uniga.ac.id → SIMAK → maka akan muncul 

seperti gambar di bawah. Untuk bisa masuk ke halaman web, user harus melakukan login terlebih dahulu, nama 

pengguna dan kata sandi yang telah disediakan oleh operator.  

 

2. Melihat Kemajuan Studi 

Sebelum Proses perwalian, Mahasiswa harus melihat kemajuan studinya. Kemajuan studi mahasiswa untuk 

melihat matakuliah apa aja yang sudah diambil ataupun belum diambil oleh mahasiswa tersebut, Data kemajuan 

studi Mahasiswa dapat dilihat langsung di menu utama → Informasi →  Profil Mahasiswa → Kemajuan Studi, 

maka akan muncul tampilan berikut 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Kemajuan Studi Mahasiswa 

 Tanda merah berarti: 

▪ Matakuliah tersebut tidak atau belum diambil. 

▪ Matakuliah tersebut sudah diambil tapi belum ada nilainya atau nilainya E. 

▪ Matakuliah konsentrasi yang lain ( misal kons.PR tidak wajib mengambil matakuliah Kons.Jurnal, data 

kurikulum bisa dilihat di bit.ly/downloadfikom ) 

Jika terdapat tanda merah di matakuliah semester sebelumnya maka diutamakan untuk mengambil matakuliah 

tersebut, misal mahasiswa semester 4 maka harus mengambil matakuliah bertanda merah di semester 2. 

  
  

  
Gambar 1. Login SIMAK UNIGA   
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3. Proses Perwalian 

Untuk perwalian yang harus dilakukan adalah pada menu utama → Layanan Mahasiswa → “Pengisian KRS”, 

sehingga tampil seperti pada gambar berikut: 

                         
Gambar 3. Pengisian KRS 

Jika tidak muncul tampilan tersebut pastikan sudah melakukan pembayaran dan konfirmasi ke bagian keuangan 

untuk mengaktifkan status mahasiswa di simak. 

a. Tambah KRS, Untuk menambah KRS (Kontrak Rencana Studi) Tekan Tombol Tambah KRS → maka akan muncul 

seluruh jadwal pada setiap semesternya, kemudian centang    pada kontrak sesuai dengan jadwal yang 

diinginkan ( sesuaikan dengan Konsentrasi masing-masing, Data Kurikulum bisa dilihat di bit.ly/downloadfikom ) 

sesuaikan supaya tidak bentrok → jika selesai tekan tombol Kontrak Matakuliah. Seperti pada gambar berikut. 

                    
Gambar 4. Tambah KRS ( Kontrak Rencana Studi ) 

b. Menghapus KRS, Untuk membatalkan/menghapus KRS tekan tombol hapus     pada matakuliah yang akan 

dihapus → klik tombol Hapus → maka KRS berhasil di Hapus,  

           

Gambar 5. Menghapus KRS 

Setelah Selesai mengisi KRS kemudian konfirmasi ke Dosen Wali masing-masing sesuai dengan jadwal yang ditentukan 

oleh prodi untuk diproses oleh dosen wali masing-masing (dengan menunjukkan Print Screen Kemajuan Studi 

Mahasiswa [Gambar 2]). sehingga tampil seperti gambar berikut. 

 

Sebelum diproses                                                                          Setelah diproses Dosen Wali 

          

  Gambar 6. sebelum dan sesudah diproses Dosen Wali 
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4. Proses Perubahan Perwalian 

Perubahan perwalian / Perubahan Rencana Studi (PRS) dilakukan jika ada Rencana Studi yang akan dirubah atau 

untuk membatalkan Rencana Studi setelah melakukan Kontak Rencana Studi (proses perwalian), perubahan 

perwalian hanya dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh akademik,  untuk melakukan 

proses perubahan perwalian yaitu dengan cara: 

1) menghapus rencana studi yang ingin dirubah / dihapus dengan menekan tombol hapus       → klik tombol 

hapus→ kemudian akan muncul di bawah dengan status DROP → kemudian klik tombol hapus pada 

rencana Studi DROP → klik tombol hapus DROP, maka rencana studi tersebut telah terhapus.  

2) Setelah dihapus dapat mengganti dengan rencana studi lain seperti pada proses perwalian. 

3) Kemudian konfirmasi ke Dosen Wali masing-masing atau ke bagian Akademik 

4) Selesai. 
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