
 

TATA CARA PENDAFTARAN  
UJIAN ULANG KNOWLEDGE ON LINE 

SEMESTER GENAP 2018/2019 
TATA CARA PENDAFTARAN  

1. Pendaftaran Ujian Ulang melalui web: sia.fkunissula.ac.id, dengan tata tertib sbb : 

a. Ketentuan pengambilan sesuai dengan SK Dekan tentang Petunjuk Pelaksanaan Ujian 

Ulang Prodi PPSK Unissula. Adapun ketentuan tambahannya adalah sebagai berikut : 

UJIAN ULANG MODUL KNOWLEDGE 

Modul yang dibuka pendaftarannya sesuai dengan modul pada semester tersebut : 

Pada semester GASAL  modul yang dibuka hanya modul di semester GASAL 

Pada semester GENAP  modul yang dibuka hanya modul di semester GENAP 

 Jumlah maksimal SKS yang diambil dalam satu semester adalah 24 SKS :  

- Mahasiswa dapat mengikuti ujian ulang modul yang sedang diambil dalam KRS 

berjalan 

- Jika masih ada sisa SKS pada KRS semester GENAP 2018/2019 ini, dapat 

mengikuti ujian ulang modul selain yang diikuti dalam KRS berjalan, namun total 

jumlah SKS maksimal dalam 1 semester adalah 24 SKS 

- Mahasiswa yang hendak mengikuti ujian ulang OSCE pada satu modul, besaran 

SKS yang terhitung adalah SKS total modul, bukan hanya SKS skill saja 

- Jika mahasiswa mendaftar ujian ulang namun sudah melebihi 24 SKS, akan secara 

otomatis tertolak pendaftarannya oleh sistem.  

 Mahasiswa yang mendaftar ujian ulang seri I, mempunyai kesempatan untuk 

ujian ulang seri II (ketentuan pembiayaan sesuai SK Dekan ) 

 

UJIAN ULANG NON MODUL  

 Pengambilan Non Modul pada semester GASAL hanya untuk non modul yang 

diselenggarakan semester GASAL saja 

 Pengambilan Non Modul pada semester GENAP hanya untuk non modul yang 

diselenggarakan semester GENAP saja 

 

b. Dalam proses pendaftaran ujian ulang on line, mahasiswa dianjurkan untuk 

menggunakan LAPTOP ATAU KOMPUTER yang terkoneksi jaringan internet (dapat 

menggunakan fasilitas di perpustakaan elektronik) agar terhindar dari kesalahan 

klik tombol.   

c. Mahasiswa melakukan login dengan username masing-masing mahasiswa, jika mengalami 

masalah dapat menghubungi bagian IT FK Unissula (HINDARI KLIK BERULANG KALI). 

d. Bagi mahasiswa yang belum mengisi foto diharuskan mengisi foto (memakai jas 

almamater dengan background merah) dengan ukuran maksimal 500 KB. 

 Ketentuan pembayaran sesuai dengan SK Dekan tentang Biaya Ujian Ulang Knowledge.  



 

e. Pendaftaran hanya bisa dilakukan 1 (satu) kali, jika sudah di klik tombol “setuju” 

maka tidak dapat diedit/dibatalkan. Keterlambatan dan kesalahan pendaftaran 

dengan alasan apapun menjadi tanggung jawab mahasiswa. 

 

Alur Validasi dan Pengambilan kartu 
1. Mahasiswa melakukan konfirmasi keikutsertaan ujian ulang seri 2 melalui klik tombol 

“KONFIRMASI UJIAN ULANG SERI” di SIA masing-masing (PERHATIKAN ALUR 

PENDAFTARAN).  

Jika ada permasalahan dalam konfirmasi keikutsertaan ujian, hindari klik berulang dan 

segera lapor ke PSPK 

2. Mahasiswa kemudian datang ke loket validasi untuk meminta cetak kartu ujian ulang seri 

pada petugas  sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah di tentukan (di loket gedung A 

lt.2 FK) 

3. Mahasiswa menerima kartu ujian ulang dan memeriksa kesesuaian kartu ujian identitas, 

dan nama modul yang diambil. 

4. Mahasiswa menyimpan kartu ujian dan dibawa saat ujian.  

5. Jika kartu ujian hilang mahasiswa wajib melaporkan ke Koordinator Evaluasi maksimal 

satu hari sebelum ujian berlangsung. 

 

 

Demikian, pemberitahuan ini MOHON DIPERHATIKAN. 

Semarang, 25 April 2019 

Ka. Prodi PSPK 

 

 

 

Dr. dr. Joko Wahyu Wibowo, M.Kes   



 

ALUR PENDAFTARAN UJIAN ULANG SEMESTER Genap 2018/2019 

  
Masuk 

www.sia.fkunissula.ac.id 
Login 

  
 
 
1.   Klik Menu  pilih pendaftaran ujian ulang  Knowledge  akan 

muncul daftar modul ujian ulang 

 
 2.   Untuk ujian ulang knowledge langsung pilih modul yang ingin 

didaftarkan dengan mengklik checkbox pilih dan status berubah 
menjadi terpilih. 

3.   Cek kembali semua pilihan anda.  
      apakah sudah terpilih semua?  
4.   Jika belum, anda masih bisa merubah pilihan anda dengan 

menghilangkan checkbox “pilih”, maka status menjadi “tidak”. 
5.   Jika sudah klik tombol selanjutnya 

6.   Kemudian akan tampil list daftar modul/non modul yang anda 
pilih. 

7.   Jika list daftar modul tidak sesuai dengan yang dipilih (salah pilih) 
maka anda bisa membatalkan pilihan dengan klik tombol batal  

8.   Kemudian ulangi langkah no 2 dan seterusnya sampai anda 
yakin dengan pilihan modul yang didaftarkan 

 

 
  
 
 

9.   Kemudian klik tombol “daftarkan”  
10.  Kemudian akan muncul form verifikasi proses pendaftaran.  
11.  Ini adalah kesempatan terakhir kali anda merubah pilihan 

modul yang ingin anda daftarkan. 
12.  Jika masih ingin merubah maka klik tombol batal dan Ulangi   

langkah ke-2 sampai selesai 
13.  Jika sudah yakin silahkan isikan password anda pada textbox. 
14.  Klik tombol setuju 
15.  Kemudian akan muncul form bukti pendaftaran ujian ulang dan 

rincian pembayaran  
16.  Sampai langkah ini anda tidak dapat merubah / membatalkan 

pilihan. 
17.  Kesalahan menjadi tanggungjawab mahasiswa.  
 

http://www.sia.fkunissula.ac.id/


 

PENGUMUMAN 

KETENTUAN UJIAN ULANG SERI 2  
KETENTUAN UMUM 

 Ujian ulang seri 2 adalah ujian ulang knowledge yang dapat diikuti oleh peserta ujian ulang 

seri 1 yang belum lulus atau yang akan memperbaiki nilai 

 Mahasiswa yang tidak mendaftar ujian ulang seri 1 TIDAK DAPAT mendaftar seri 2 

 Mahasiswa yang mendaftar seri 2 dikenakan biaya   

 Nilai maksimum yang dapat diperoleh pada setiap seri ujian ulang adalah AB. Nilai terbaik 

ujian ulang diperhitungkan dalam pengolahan nilai modul  

 Nilai yang muncul pada SIA adalah nilai yang terbaik didapatkan melalui pengolahan nilai 

reguler atau nilai ujian ulang.  

 

KETENTUAN KHUSUS 

 KARTU UJIAN SETIAP SERI HARUS DICETAK & DIVALIDASI DI LOKET KARTU (sesuai 

jadwal terlampir) 

 Validasi dan cetak kartu ditutup sesuai jadwal yang ditentukan oleh Koordinator Evaluasi 

PSPK, dan TIDAK ADA PERPANJANGAN WAKTU VALIDASI dengan alasan apapun  

 SETIAP SERI UJIAN ULANG, MAHASISWA WAJIB MEMBAWA KARTU UJIAN ULANG YANG 

TELAH DIVALIDASI 

 Ujian Ulang seri 2 dilakukan sesuai jadwal yang terlampir, dan TIDAK ADA SUSULAN UJIAN 

ULANG 
 

Alur Validasi dan Pengambilan kartu 
1. Mahasiswa melakukan konfirmasi keikutsertaan ujian ulang seri 2 melalui klik tombol 

“KONFIRMASI UJIAN ULANG SERI” di SIA masing-masing  (PERHATIKAN ALUR 

PENDAFTARAN).  

Jika ada permasalahan dalam konfirmasi keikutsertaan ujian, hindari klik berulang dan 

segera lapor ke PSPK 

2. Mahasiswa kemudian datang ke loket validasi untuk meminta cetak kartu ujian ulang seri 

pada petugas  sesuai dengan jadwal dan tempat yang telah di tentukan (di loket gedung A lt.2 

FK) 

3. Mahasiswa menerima kartu ujian ulang dan memeriksa kesesuaian kartu ujian identitas, dan 

nama modul yang diambil. 

4. Mahasiswa menyimpan kartu ujian dan dibawa saat ujian.  

5. Jika kartu ujian hilang mahasiswa wajib melaporkan ke Koordinator Evaluasi maksimal satu 

hari sebelum ujian berlangsung. 

 



 

 

ALUR PENDAFTARAN UJIAN ULANG SERI 2  

 

 

  

Mahasiswa membuka SIA  

Klik “KNOWLEDGE”  

Klik “Pendaftaran Ujian Ulang”   

Datang ke loket validasi & cetak kartu  

Sampaikan NIM dan jenis ujian ulang   

Petugas memvalidasi & cetak kartu ujian ulang seri   

Mahasiswa memeriksa kesesuaian kartu dengan 

identitas & jenis ujian    

Kartu WAJIB dibawa saat UJIAN     

Klik “KONFIRMASI” (tidak perlu klik berkali-kali) 

BACA KETENTUAN KONFIRMASI UJIAN SERI  



 

JADWAL PENDAFTARAN  
UJIAN ULANG KNOWLEDGE ON LINE (Tahap 1) 

SEMESTER GENAP 2018/2019 
 

 

Diberitahukan kepada mahasiswa FK Unissula bahwa pendaftaran Ujian Ulang 

Knowledge On-Line akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut: 

 
Tempat Validasi : di Loket Gedung A Lt. 2 FK 
Demikian, jadwal ini mohon diperhatikan. 
 
Semarang, 25 April 2019 
Koor. Evaluasi Prodi PSPK 
 
 
 
 
dr. Nurina Tyagita, M.Biomed 
 
 

Seri 
Pendaftaran Online Pelayanan cetak 

kartu 
Modul 

Petugas 
Validasi 

 

 

 

1 

 

 

Senin , 29April 2019 

Jam 10.00 wib 

 

s.d 

 

Selasa, 30 April 2019 

Jam 12.00 wib 

10.00 – 16.00 wib 

 

 

Istirahat 

 

12.00 – 13.00 wib 

 Perilaku & Jiwa 

 Hematopoetin 

 Penyakit Tropis 

 Imun & Kulit 

 Enterohepatik 

 KB 

 

 
Sulastri 

Bu Tutik  

Widodo  

 

 

 

2 

Kamis , 9 Mei 2019 

Jam 09.00 wib 

 

s.d 

 

Jumat, 10 Mei 2019 

Jam 12.00 wib 

10.00 – 16.00 wib 

 

 

Istirahat 

 

12.00 – 13.00 wib 

 Perilaku & Jiwa 

 Hematopoetin 

 Penyakit Tropis 

 Imun & Kulit 

 Enterohepatik 

 KB 

 

 

Sulastri 
Bu Tutik  

Widodo  



 

JADWAL PENDAFTARAN  
UJIAN ULANG KNOWLEDGE ON LINE (Tahap II) 

SEMESTER GENAP 2018/2019 
 

 

Diberitahukan kepada mahasiswa FK Unissula bahwa pendaftaran Ujian Ulang 

Knowledge On-Line akan dilaksanakan dengan jadwal sebagai berikut : 

 
Tempat Validasi : di Loket Gedung A Lt. 2 FK 
Demikian, jadwal ini mohon diperhatikan. 
 
Semarang, 25 April 2019 
Koor. Evaluasi Prodi PSPK 
 
 
 
 
dr. Nurina Tyagita, M.Biomed 
 
 

Seri 
Pendaftaran Online Pelayanan cetak 

kartu 
Modul 

Petugas 
Validasi 

 

 

 

1 

 

 

Senin , 29 Juli 2019 

Jam 10.00 wib 

 

s.d 

 

Selasa, 30 Juli 2019 

Jam 12.00 wib 

10.00 – 16.00 wib 

 

 

Istirahat 

 

12.00 – 13.00 wib 

 Gerak  

 Hormonal 

 MP 

 Pendengaran 

 Penglihatan 

 Saraf 

 

 

 
Sulastri 

Bu Tutik  

Widodo  

 

 

 

2 

Kamis , 5 Agust 2019 

Jam 09.00 wib 

 

s.d 

 

Jumat, 6 Agust 2019 

Jam 12.00 wib 

10.00 – 16.00 wib 

 

 

Istirahat 

 

12.00 – 13.00 wib 

 Gerak  

 Hormonal 

 MP 

 Pendengaran 

 Penglihatan 

 Saraf 

 

 

 

Sulastri 
Bu Tutik  

Widodo  


