
Panduan Pengisian
KEY IN REMEDIASI DAN

KEY IN RENCANA AKADEMIK SEMESTER (RAS)

Bismillahirrohmannirrohiiim
Untuk melakukan key in Remediasi syaratnya :

1. Aktif sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan
2. Mengikuti kuliah minimal 75%
3. Ujian Remediasi akan dijalankan dengan kuota peserta minimal jumlah tertentu

Cara key in mudah saja, silahkan masuk di unisy dengan paswordnya masing masing dan klik Key in 
Ras, otomatis semua mata kuliah yang diambil pada semester ini akan muncul semua :

Tinggal kita mengklik mata kuliah yang akan diikuti ujian ulang.
Tahap selanjutnya tinggal pembayaran di Bank
Key in Remediasi tidak dapat di revisi, mata kuliah yg tidak di bayar dalam waktu yang sudah 
ditentukan dianggap gugur (tidak mengikuti Remediasi)
Untuk melihat hasil studi remidiasi tinggal klik KHS semester …. Tahun akademik berapa yg diminta.
Contoh :
Hasil remediasi semester ganjil TA 2012/2013 

Hasil remediasi semester genap TA 2012/2013 

Jika hasilnya seperti ini…. Berarti belum keluar nilainya atau tidak mengambil semester yg bersangkutan.

Ok ya…. Jika kurang jelas silahkan langsung Tanya di  fb group “divisi perkuliahan dan ujian” (fb 
khusus perkuliahan dan ujian) atau langsung hp pak topo 081 826 1267



KEY IN RAS ON LINE
Untuk melakukan pengisian Rencana Akademik Semester atau KRS On-Line melalui internet, tahap-
tahap yang harus dilakukan yaitu :

1. Lakukan pembayaran angsuran I (jika semester ganjil) dan atau angsuran III (jika semester 
genap), pintu masuk key in adalah melalui bank yang terkonek dengan SIM UII. Bagi Mhs yg 
terlambat bayar otomatis tidak bisa key in dan akan terlambat, pembayaran yg terlambat key 
in nya oleh petugas perkuliahan.

              Bagi Mhs yg key in terlambat dan key in nya di waktu revisi akan terkena denda 3 sks  
              termasuk yg  pembayarannya terlambat.

2. Alamat URL yang dituju untuk akses RAS On-Line yaitu: http://www.uii.ac.id, dan Klick pada
menu Rencana Akademik Semester. Yang lebih cepat langsung ke https://unisys.uii.ac.id

3. Login ke system menggunakan User ID (nomor mahasiswa) dan Password sama dengan yang 
dipakai di pada saat mahasiswa baru (yg belum diganti), jika Password lupa silahkan segera 
minta ganti di Divisi Akademik dan Perkuliahan lantai 3

Ketika login berhasil, maka akan muncul menu pengisian Rencana Akademik Semester di layar bagian
kiri 

http://www.uii.ac.id/


Jika belum memenuhi prasyarat akan muncul seperti ini :

Jika sudah memenuhi prasyarat akan muncul :

Lanjut di klik kelas yg dipilih

Jika yg diambil bertubrukan waktunya dengan mata kuliah yg lain akan muncul :

Jika semua mata kuliah yg dipilih sudah diklik….lanjut ke isian RAS untuk melihat semua yg dipilih 
dan akan muncul :



Alamat tinggal di kost atau family di jogja wajib diisikan.
Lanjut klik simpan dan akan muncul :

Jika ingin merubah atau menghapus :

setelah selesai akhiri dengan log out . dan haturkan Alhamdulillah
Jika kesulitan hubungi  pak Topo  081 826 1267 ( XL ) , WA
                                          Pak Lutfi  085228614005 (As)    WA

Pak Zarkoni (khusus Ilmu Komunikasi) 085602372014  WA
                                          group facebook  (per prodi)

Akademika Psikologi UII
Akademika ILKOM UII
Akademika PBI UII
Akademika HI UII  

                                          file panduan ini juga dapat diambil di group fb masing masing prodi


