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INSTRUKSI KERJA :
1. Entri KRS dilakukan dilingkungan Univeristas Bina Darma melalui jaringan

INTRANET. (Hotspot UBD/ KIOSK / Warnet UBD).
2. Mahasiswa dapat melakukan menginputan data (entry) KRS setelah 2 hari
melaksanakan pembayaran biaya perkuliahan di BANK BNI 46.
3. Melalui intranet UBD tulis kunjungi : http://intranet1.binadarma.ac.id/entry_krs/
4. Akan muncul pada layar anda seperti berikut :

Isilah User Name dengan
Isilah Password dengan

: welehweleh
: qwerty123456

5. Setelah berhasil maka akan tampil layar sebagai berikut :

Pada proses ini anda harus memasukan NIM dan Password anda masing-masing.
(password = password intranet/elearning/khs online)
Catatan: Bila mahasiswa tidak dapat melakukan proses login, maka dapat
menghubungi bagian keuangan dengan membawa bukti pembayaran.
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6. Bila anda berhasil melakukan proses login maka akan tampil layar sebagai berikut :

Yang perlu anda perhatikan adalah :
Pastikan nama yang ada pada layar adalah nama anda.
7. Langkah selanjutnya adalah memilih mata kuliah.

8. Selanjutnya pilih kelas

Klik tanda
untuk memilih kelas, pilih lah kelas anda dan tekan tombol
Catatan : Bila kapasitas kelas telah penuh, maka kelas tersebut akan hilang dari
list pilihan secara otomatis dan tidak dapat dipilih.
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Bila proses ini telah dilakukan dengan benar, maka matakuliah yang anda pilih akan
berpindah ke tempat (frame) bagian bawah. (lihat gambar berikut)

Pada gambar diatas terlihat bahwa kita telah memilih matakuliah “ANALISIS PERANC
SIST. LANJ.” dan tombol
telah berganti menjadi tombol
dan Matakuliah tersebut telah berpindah ke frame bagian bawah.
9. Lakukanlah proses 7 dan 8 untuk memilih matakuliah lainnya.
10. Bila telah selesai maka KRS anda telah tercatat dan anda dapat mencetaknya dengan
menekan tombol.
.

Cetaklah layar ini melalui fasilitas print pada browser, dan periksa kembali jumlah
SKS dan Kelas.
Catatan : Sebelum dicetak periksalah matakuliah/kelas/jam/ruang dan jumlah
kredit (SKS)
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11. Bila ditelah dicetak langkah selanjutnya adalah menekan tombol

di bagian atas (dibawah nama dan nim).

12. Bila anda ingin membatalkan atau merubah kelas yang telah dipilih, dengan cara :

pilih mata kuliah yang akan dibatalkan/diubah, lalu tekan tombol
13. Bila ingin mengubah/ edit data maka lakukanlah langkah 7 dan 8.
14. Mahasiswa diberi kesempatan 3 kali untuk mengakses sistem ini selama masa entri

krs berlaku. Setelah 3 kali akses dan atau masa berlaku entri krs habis, maka
mahasiswa tidak dapat merubah data apapun. KRS yang berlaku adalah KRS yang
terakhir.
15. Seluruh data yang telah dipilih adalah tanggungjawab masing-masing mahasiswa,

UPT-SIM tidak bertanggung jawab terhadap jadwal yang tabrakan, salah kelas,
kurang SKS dan lain-lain.
16. Untuk mahasiswa yang mengambil mata kuliah bahasa inggris, pendaftaran dan

penjadwalan dilakukan di
http://elc.binadarma.ac.id
Palembang, 1 Agustus 2011
Terimakasih
UPT-SIM 2011
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