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A. KETENTUAN UMUM 

Salah satu langkah awal sebelum memulai perkuliahan pada setiap semester (ganjil 

maupun genap) di Universitas Nahdlatul Ulama Yogyakarta adalah setiap mahasiswa wajib 

untuk melakukan proses herregistrasi. Herregistrasi dimaksud sebagai langkah 

administratif pendataan kepada semua mahasiswa yang akan mengikuti perkuliahan 

dengan berbagai langkah yang salah satunya adalah melakukan pembayaran biaya 

Pendidikan. 

Pada masa herregistrasi ini mahasiswa dapat menentukan status aktivasi mereka untuk 

satu semester kedepan. Mahasiswa dapat memilih untuk menjadi mahasiswa aktif, cuti, 

atau mahasiswa non-aktif. Untuk menjadi mahasiswa aktif, mahasiswa perlu melakukan 

herregistrasi sebagai aktivasi mereka dalam satu semester kedepan. Panduan herregistrasi 

ini disusun untuk dapat memberikan pemahaman secara utuh tentang proses administrasi 

bagi semua mahasiswa serta untuk memantau jumlah aktif mahasiswa dari berbagai 

program studi dan angkatan. Adapun panduan bagi mahasiswa untuk pengisian Kartu 

Rencana Studi (KRS) untuk mengambil mata kuliah yang mereka pilih untuk ditempuh. 

 

B. PERSYARATAN HERREGISTRASI 

1. Membayar SPP semester yang akan ditempuh 

2. Membayar tunggakan dari semester sebelumnya 

3. Membayar uang pengembangan yang ada di awal tahun  

4. Perpanjangan Beasiswa (bagi mahasiswa beasiswa) 

5. Mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) melalui laman si.unu-jogja.ac.id 

 

C. WAKTU PELAKSANAAN 

Waktu pelaksanaan herregistrasi sesuai dengan kalender akademik adalah: 

KEGIATAN PELAKSANAAN 

Pembayaran Herregistrasi 05 - 20 September 2022 

Pengisian KRS 12 - 21 September 2022 

 

D. MEKANISME HERREGISTRASI 

1. Membayar uang spp semester yang akan ditempuh. 

2. Membayar kekurangan pembayaran semester sebelumnya. 

3. Konsultasi dengan Dosen Pembimbing Akademik (DPA) terkait nama mata kuliah yang 

akan diambil. 

4. Mengisi KRS sesuai dengan arahan DPA. 



 

 

 

E. CARA PEMBAYARAN 

1. Login ke https://si.unu-jogja.ac.id/ menggunakan detil: 

Username: NIM 

Password: (Sesuai password masing-masing) 

2. Klik profil mahasiswa, lalu pilih menu Riwayat Keuangan 

 

 

 

3. Pilih dan centang tagihan yang akan dibayarkan dan pilih Metode Pembayaran yang 

telah disediakan. 

 

 

 

 

https://si.unu-jogja.ac.id/


 

 

4. Selanjutnya klik tombol Bayar Tagihan 

 

 

 

5. Maka akan tampil halaman yang menampilkan kode virtual account (VA). Klik 

tombol Salin Nomor pada kolom Nomor Virtual Account dan lakukan pembayaran 

menggunakan kode VA yang sudah disalin sesuai dengan metode pembayaran yang 

dipilih. 

Note: Untuk mengetahui cara pembayaran sesuai dengan metode pembayaran yang 

dipilih, tersedia pula panduan pembayaran pada laman pembayaran siakad cloud. 

 

F. MAHASISWA NON-AKTIF DAN CUTI 

Mahasiswa yang tidak melakukan daftar ulang pada tanggal yang ditentukan, dianggap 

sebagai mahasiswa non aktif dan tidak bisa mendapatkan fasilitas dari Universitas 

Nahdlatul Ulama Yogyakarta.  

Bagi mahasiswa yang memutuskan untuk mengambil cuti kuliah dapat melakukan 

langkah-langkah sebagai berikut: 

1. Menyampaikan surat permohonan cuti kepada kaprodi (format terlampir) 

2. Menyampaikan alasan untuk cuti dalam surat permohonan 

3. Mengumpulkan surat permohonan cuti yang sudah ditandatangani oleh Kaprodi 

kepada Bagian akademik Universitas. 

4. Mendapatkan surat keterangan cuti dari kampus. 

5. Mahasiswa cuti tidak dipungut biaya pengembangan semester. 

 

 

 



 

 

 

G. MENGISI KARTU RENCANA STUDI (KRS) 

1. Konsultasi ke dosen Pembimbing Akademik (DPA) tentang mata kuliah yang bisa 

diambil. 

2. Setelah mendapatkan arahan dari DPA masing-masing harap mengisi KRS di laman 

si.unu-jogja.ac.id pada waktu yang telah ditentukan. 

3. Login ke https://si.unu-jogja.ac.id/ menggunakan detil: 

Username: NIM 

Password: (Sesuai password masing-masing) 

4. Perhatikan pada informasi Total Tagihan yang terletak di sebelah kanan, pastikan 

sudah tidak memiliki tagihan (Lunas). 

 

 

 

5. Pilih menu Akademik, kemudian klik Pengisian KRS. 

 

 

 

6. Silahkan klik pada    untuk memilih mata kuliah yang akan ditempuh 

pada semester ini. 

https://si.unu-jogja.ac.id/


 

 

 

 

7. Mata kuliah yang tampil adalah seluruh mata kuliah yang ditawarkan pada periode 

semester saat ini. 

 

 

 

8. Klik pada     untuk menampilkan mata kuliah yang sesuai dengan semester 

anda saat ini. 



 

 

 

 

9. Keterangan batas SKS yang dapat diambil akan muncul di bagian bawah. Apabila telah 

selesai, silakan klik Simpan KRS. 

 

 

 

 



 

 

 

 

Hal : Surat Permohonan Cuti Kuliah 

 

Kepada Yth 

Bapak/Ibu Kaprodi ………………………………………………….…… 

di tempat 

 

Dengan hormat, saya yang bertandatangan dibawah ini; 

 

Nama   : ………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………………… 

NIM   : ………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………………… 

Program Studi  : ………………………………………………………………………………………………..……………………………..……………………… 

 

Bermaksud megajukan permohonan cuti kuliah untuk semester Ganjil/Genap pada tahun 

Akademik ………………………………………………….……  Adapun alasan pengajuan permohonan cuti ini adalah: 

 

…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………..……………………… 

Demikian pengajuan ini saya sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas 

segala perhatiannya saya ucapkan terima kasih. 

Yogyakarta, ………………………………………………….…… 

 

 

 

 

  

(………………………………………………………………….………)   (……………………………………………………………………….………) 

    Dosen Pembimbing Akademik           nama lengkap mahasiswa 

 

 

 

 

 

(…………………………………………….…………………………….………) 

Kaprodi ………………………………………………….……    

AKD. F.05 


