
 

PENGUMUMAN REGISTRASI  
(KURIKULUM LAMA ANGK. 2013-2018) 

SEMESTER GENAP 2019/2020 
Nomor :    / P/SA-K-PSPK/I/2020 

 

Assalamu’alaikum Wr. Wb. 

Diberitahukan kepada seluruh mahasiswa angk. 2013 – 2018 FK 

Unissula bahwa : 

1. Perkuliahan Semester Genap 2019/2020 dimulai tanggal 2 Maret – 

25 Juli 2020. 

2. Seluruh mahasiswa wajib melakukan registrasi, perwalian dan 

mengisi KRS yang dilaksanakan pada tanggal 25 – 28 Februari 

2020 (penutupan kegiatan registrasi & perwalian : tanggal 28 

Februari 2020 jam 12.00 WIB). 

3. Prosedur registrasi, daftar dosen wali dan pengisian KRS On-Line  

dapat dilihat di website www.sia.fkunissula.ac.id. 

4. a.  Perwalian dan pengisian KRS On-line mahasiswa dibimbing oleh 

dosen wali masing-masing dan waktu pelaksanaannya      

diserahkan kepada dosen wali. 

b.  Tempat pelaksanaan di ruang rapat gedung C lt. 2 FK Unissula 

atau diserahkan kepada dosen wali masing-masing. 

 c.  Mahasiswa yang tidak melakukan registrasi dinyatakan TIDAK 

AKTIF dan tidak terdaftar sebagai peserta semester genap 

2019/2020 yang selanjutnya tidak berhak memperoleh 

pelayanan akademik (salah satunya tidak diperbolehkan 

mengikuti ujian ulang) 

d. Mahasiswa yang hanya mengambil ujian ulang tetap harus 

melakukan KRS Online dan mengisikan modul/non modul yang 

akan dilakukan ujian ulang dalam KRS (proses ini sekaligus 

sebagai pendaftaran ujian ulang di awal semester dan kontrol 

penyesuaian aturan PIN). Biaya ujian ulang akan ditagihkan 

lebih lanjut (saat ujian ulang akan dilaksanakan). Apabila 

mahasiswa tidak melakukan proses ini maka tidak dapat 

melaksanakan ujian ulang tersebut. 

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


 

e. Mahasiswa yang mengambil modul/non modul dalam KRS  

semester ini (reguler) tidak perlu melakukan pendaftaran ujian 

ulang di awal semester. 

5. Masa Batal Tambah pada tanggal 2 – 5 Maret 2020. Registrasi 

pada masa batal tambah TIDAK DILAYANI (terakhir registrasi 

tanggal 28 Februari 2020 jam 12.00 WIB).  

6.  Mahasiswa yang berencana melaksanakan ibadah haji pada 

semester ini, wajib mengajukan surat permohonan tidak 

mengikuti kegiatan akademik kepada Kaprodi PSPK di awal 

semester (disertai dengan prediksi waktu pelaksanaan ibadah 

haji). Batas pengajuan surat sesuai dengan masa registrasi.  

7.  Pengajuan susulan ujian OSCE (reguler atau ujian ulang) hanya 
diperbolehkan untuk alasan : 

 sakit rawat inap 

 ibadah haji 

 delegasi mahasiswa 
8.  Mahasiswa yang akan mengikuti wisuda April 2020 tetap di 

wajibkan registrasi di PSPK dan menghadap dosen wali. 

9. Mahasiswa yang selama 2 (dua) semester sampai dengan 6 

(enam) semester berturut-turut tidak aktif dan berniat akan 

mengaktifkan kembali, diwajibkan menghadap ke prodi dan 

memenuhi kewajiban administrasi keuangan (Readmisi), sesuai 

ketentuan yang berlaku. 

Demikian pengumuman ini, atas perhatiannya diucapkan terima kasih. 

Wassalamu ‘alaikum Wr. Wb. 

 

Semarang, 11 Februari 2020 
Ka. Prodi PSPK 

 

 

dr. Ulfah Dian Indrayani, M.Sc 

 

 

 



 
REVISI PEDOMAN PENGISIAN KARTU RENCANA STUDI (KRS) MAHASISWA 

PROGRAM PBL SEMESTER GENAP 2019/2020 

1. Mahasiswa semua angkatan  (2013 – 2018) : 

a. Berhak mengambil modul/non modul Semester Genap dengan batas pengambilan 

maksimal 24 SKS (sudah termasuk modul/non modul yang akan diambil pada ujian 

ulang). 

b. Modul semester 2 (dua) HARUS diselesaikan dalam semester ini, karena modul-

modul tersebut tidak akan diselenggarakan lagi di semester genap berikutnya. 

c. Modul semester 2 (dua) yang mendapatkan NILAI CD, ATAU D ATAU E HARUS 

diulang (ulang modul). 

d. Modul semester 2 (dua) dengan NILAI C dapat diselesaikan dengan ujian ulang 

OSCE (lihat poin 1 b). 

e. Modul yang telah diambil pada Semester Antara TA. 2018-2019 namun masih 

mendapatkan nilai CD, atau D atau E, maka wajib diulang (ulang modul). 

f. Modul yang telah diambil pada Semester Antara TA. 2018-2019 namun masih 

mendapatkan nilai C, dapat diselesaikan dengan ujian ulang OSCE (KRS Ujian 

Ulang). 

g. Modul/non modul yang diprioritaskan diulang (ulang modul) adalah modul/non 

modul Semester Genap yang mendapatkan nilai E (berdasarkan nilai terkini, bukan 

nilai diakui). Nilai terkini dapat dilihat pada SIA mahasiswa pada menu History Nilai 

Matakuliah. 

h. Modul/non modul semester genap yang belum lulus pada periode sebelumnya wajib 

diambil melalui ulang modul/non modul atau ujian ulang.  

i. Bagi mahasiswa tahap akhir atau yang mempunyai rencana untuk wisuda 

periode bulan April 2020, WAJIB MEMASTIKAN sks Skripsi dan KKN sudah 

pernah dibebankan pada sks periode sebelumnya (cek History Nilai atau DKN), 

dengan ketentuan berikut : 

 Sesuai dengan batas pengambilan maksimal 24 sks per-semester. 

 Sks tersebut dibebankan maksimal periode Semester Gasal TA. 2019-2020. 

j. Bagi mahasiswa angkatan 2017 yang sudah melakukan pendaftaran Skripsi 

(melalui Skripsi Online) pada periode Semester Gasal TA. 2019-2020 lalu, 

HARUS melaksanakan berikut : 

 Memasukkan sks Skripsi ke dalam KRS Semester Genap TA. 2019-2020 

(perhatikan batas pengambilan maksimal 24 sks per-semester). 

 Menyelesaikan dan melaksanakan sidang Skripsi pada Semester Genap TA. 

2019-2020 sks sesuai batas waktu pelaksanaan sidang yang ditentukan oleh 

Unit Skripsi, sehingga nilai dapat dilaporkan ke dalam Forlap Dikti di akhir 

semester. Mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan Skripsi sampai batas 

waktu yang telah ditentukan, akan diberikan sanksi dari Unit Skripsi dan 

akan diberikan nilai huruf C dalam Forlap Dikti.  

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Ketentuan jika mengambil 2 (dua) modul/non modul yang waktu kegiatannya 

bersamaan: 

KONDISI KETENTUAN 

Modul (baru/ulang) + non modul Tidak diperbolehkan 

Modul baru + modul baru Tidak diperbolehkan 

Modul baru + ulang modul Diperbolehkan, dengan ketentuan kehadiran 

minimal untuk semua kegiatan (SGD, 

praktikum/skills lab, kuliah pakar) dalam setiap 

modul (untuk dapat diajukan susulan) adalah 50%. 

 

Rincian Mata Kuliah Semester Genap 2019/2020 Program Pendidikan Sarjana 

Kedokteran : 

Mata Kuliah Modul MK Non Modul ∑ 

SMT Judul Modul SKS MK SKS SKS 

II 1. Hematopoetin  
2. Sistem Imun dan Kulit 
3. Hormon dan Metabolisme 
4. Gerak dan Muskuloskeletal 

4 
5 
5 
5 

1. Pendidikan Agama Islam 
2  

2. Pancasila  

3 
2 

24 

IV 1. Enterohepatik  
2. Penyakit tropis 
3. Sistem saraf  
4. Metodologi Penelitian 

5 
4 
5 
5 

1. Agama Islam 4  
2. Bahasa Inggris 

3 
2 

24 

VI 1. Perilaku dan Jiwa  
2. KB dan Kependudukan 
3. Penglihatan 
4. Pendengaran, Penciuman dan 

Tenggorok  

5 
4 
5 
5 

 

1. Skripsi 
 

4 
 

23 

 
Semarang, 19 Februari 2020 
Ka. Prodi PSPK 
 

 

dr. Ulfah Dian Indrayani, M.Sc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Alur Pedoman KRS 

 

 

 

 

Kondisi nilai 

terakhir 

(history) 

Mahasiswa tidak lulus modul 

semester II / IV / VI 

Kondisi nilai 

terakhir 

(history) 

Ambil modul 

semester IV / VI 

Nilai C Nilai CD, D, E 

Ujian Ulang Ulang modul 

Lulus modul 

semester II 

Tidak lulus modul 

semester II 

Nilai C, CD, D Nilai E 

Ujian Ulang Ulang modul 

Ulang modul 

Nilai CD, D, E 

Nilai C 

Ulang modul 

Ujian Ulang 

Semester 

antara 

Reguler 


