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Terminology 

Term Merupakan tahun, periode, dan semester dari 

aktivitas yang bersangkutan dengan mahasiswa. 

Aktivitas yang dimaksud antara lain:  term masuk, 

term aktif dan sebagainya.  

Contoh kode term :  

1330 (dibaca: Tahun Ajaran 2013/2014 Semester 

Pendek) 

1410 (dibaca: Tahun Ajaran 2014/2015 Semester 

Ganjil)  

1420 (dibaca: Tahun Ajaran 2014/2015 Semester 

Genap ) 

Enrollment Confirmation Merupakan proses baru pada periode pengisian KRS, 

yaitu mahasiswa harus melakukan konfirmasi apakah 

ingin melakukan registrasi pada semester berikutnya 

atau tidak. Setiap mahasiswa yang sudah layak untuk 

melakukan pengisian KRSS, WAJIB melakukan 

“Enrollment Confirmation”. 



Validate Appointment (KRSS) Periode dimana mahasiswa akan memilih mata kuliah untuk 

dimasukkan ke dalam shopping cart. Tujuan dari Validate 

Appointment adalah : 

-Untuk menentukan jumlah kelas yang akan dibuka 

-Untuk membantu mahasiswa melakukan validasi prasyarat 

terhadap mata kuliah yang diambil 

-Untuk menghitung tagihan KRS 1 

 

Mahasiswa bisa melakukan Validate Appointment dari 

tanggal 9-17 April 2014, yang dibagi lagi tanggal 

pengisiannya sesuai jurusan sebagai berikut: 

a. Jurusan Akuntansi, Desain Interior, Desain Komunikasi 

Visual, Hotel Management, Manajemen, Psikologi, 

Sastra Inggris, Sastra China, Sastra Jepang, Teknik 

Industri, Teknik Sipil, Aristektur, Sistem Komputer, 

Program Ganda ( 9-17 April 2014) 

b. Jurusan Sistem Informasi, Komputerisasi Akuntansi dan 

Komunikasi Pemasaran ( 11-17 April 2014) 

c. Jurusan Teknik Informatika ( 14-17 April 2014) 
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Terminology 
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Pengisian  Enrollment (KRS)  Periode dimana mahasiswa akan memilih ulang mata kuliah 

yang sama yang sudah dipilih pada saat periode Validate 

Appointment, untuk kemudian di*enroll sehingga terdaftar 

dijadwal masing-masing mahasiswa.  

Mahasiswa bisa melakukan pengisian Enrollment ini yang 

dibagi menjadi 3 tahapan 

a. KRS Tahap 1 (22 Mei-9 Agustus 2014) : Mahasiswa 

yang boleh mengisi pada tahap ini adalah mahasiswa 

type A, yaitu sudah melakukan Validate Appointment, 

dan melakukan pembayaran BP3 dan SKS-1 tepat 

waktu.  

b. KRS Tahap 2 (4 Juni-9 Agustus 2014): Mahasiswa 

yang boleh mengisi pada tahap ini adalah mahasiswa 

type A  yang belum melakukan pengisian Enrollement 

(KRS) dan type B, yaitu sudah melakukan Validate 

Appointment , melakukan pembayaran BP3  tepat 

waktu tetapi terlambat dalam pembayaran SKS -1. 

c. KRS Tahap 3 (19 Agustus-13 September 2014) : 

Mahasiswa yang mengisi KRS pada tahap ini adalah 

mahasiswa type A dan B yang belum melakukan 

pengisian Enrollment (KRS) dan type C, yaitu mahasiswa 

yang tidak melakukan Validate Appointment. 
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Terminology (Cont’d) 

Variable Tuition Fee Merupakan istilah untuk biaya SKS (Satuan Kredit 

Semester) 

Shopping Cart Page yang digunakan untuk pengisian KRS (Kartu 

Rencana Studi) 

Add Class Untuk menambahkan mata kuliah dan kelas 

Drop Class Untuk membatalkan mata kuliah yang sudah dienroll. 

Mahasiswa bisa melakukan drop class selama 

pengisian KRS. 

Swap Class Untuk menukar kelas yang sudah dipilih. Mahasiswa 

bisa melakukan swap class selama pengisian KRS. 

Units SKS (Satuan Kredit Semester) 
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Terminology (Cont’d) 

Career Jenjang perkuliahan yang terdapat di Binus. 

Contoh : RS1 (Undergraduate) digunakan untuk 

mendeskripsikan jenjang S1 reguler yang ada di 

Binus 

Academic Group Nama Fakultas/School Binus 

Academic Organization Program Studi Binus yang menawarkan program / 

jurusan kepada mahasiswa 

Academic Program  Program atau jurusan yang terdapat di Binus. 

Contohnya: Sistem Informasi, Komputerisasi 

Akuntansi, Sastra Inggris, dsb. 

Academic Plan Peminatan yang terdapat pada masing-masing 

jurusan.  

Location Lokasi yang digunakan untuk perkuliahan 

Contoh : ASB (Alam Sutera Bridging) 
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Course Component Tipe perkuliahan pada sebuah mata kuliah. Terdiri 

dari :  

1.Lecture – Perkuliahan Teori  

2.Laboratory – Perkuliahan Praktikum  

3.Collaborative Learning – Perkuliahan gabungan 

beberapa kelas  

4.Tutorial – Perkuliahan tambahan untuk mahasiswa 

Course Attribute Informasi tambahan untuk mata kuliah tersebut. 

Contoh : Jumlah SKS Teori, Jumlah SKS Praktikum, 

Mata kuliah Thesis.  

Class Sections Nama Kelas 

Not satisfied Belum memenuhi requirement yang sudah 

ditentukan baik itu secara unit (SKS ) ataupun 

secara grade 

Grade Nilai dalam abjad  A,B,C,D,E dan F 

Terminology (Cont’d) 



My Requirement Daftar mata kuliah berdasarkan Jurusan, peminatan 

dan angkatan mahasiswa 

University Courses Merupakan mata kuliah Universitas yang akan 

diambil oleh semua mahasiswa di Binus. Mata kuliah 

yang termasuk dalam kategori ini antara lain adalah : 

CB, Entrepreneurship dan  English 

Core Courses Merupakan mata kuliah inti pada suatu jurusan 

General Courses Merupakan mata kuliah umum. Biasanya mata kuliah 

seperti kapita selekta, seminar proposal masuk ke 

dalam list general courses ini  

 

Streaming Courses Merupakan list mata kuliah yang ada di peminatan 

masing-masing. 

 

Terminology (Cont’d) 



Final Project/Thesis Merupakan mata kuliah skripsi dan mata kuliah lain 

yang sifatnya sama seperti skripsi. Contoh Tugas 

Akhir dll. 

 

Elective Courses  Merupakan mata kuliah pilihan yang bisa diambil 

Internship Courses Merupakan mata kuliah kerja praktek atau yang 

sifatnya sama (misal studi lapangan) 

Program Courses Merupakan mata kuliah yang hanya terdapat pada 

program tertentu. 
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Terminology (Cont’d) 



Pop Up Notification 

 http://binusmaya.binus.ac.id 
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- Pada masa pengisian KRSS Semester Ganjil 2014/2015, Binusmaya akan 

menampilkan pop-up notification pengisian KRSS 

- Setiap mahasiswa yang layak untuk melakukan pengisian KRSS Semester 

Ganjil 2014/2015, WAJIB melakukan ‘Enrollment Confirmation’. 



Pop Up Notification 

http://bm3.binus.ac.id 
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- Pada masa pengisian KRSS Semester Ganjil 2014/2015, Binusmaya akan 

menampilkan pop-up notification pengisian KRSS 

- Setiap mahasiswa yang layak untuk melakukan pengisian KRSS Semester 

Ganjil 2014/2015, WAJIB melakukan ‘Enrollment Confirmation’. 



Laman User ID dan Password 

Self Service Campus Solution 

 http://binusmaya.binus.ac.id 

Bina Nusantara 

Mahasiswa bisa melihat  informasi user ID dan default password yang akan 

digunakan untuk login ke http://bcs.binus.ac.id pada menu Self Service Campus 

Solutions di Binusmaya  masing-masing.  



Laman User ID dan Password 

Self Service Campus Solution 

 http://bm3.binus.ac.id 
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Mahasiswa bisa melihat  informasi user ID dan default password yang akan 

digunakan untuk login ke http://bcs.binus.ac.id pada menu Self Service Campus 

Solutions di Binusmaya masing-masing.  



Syarat Registrasi Semester Ganjil  

Tahun Ajaran 2014/2015 

Mahasiswa yang layak untuk melakukan registrasi Semester Ganjil 2014/2015 

adalah : 

• Mulai Binusian 2015, 2014, dst, untuk semua mahasiswa Single Degree 

yang aktif kuliah atau cuti resmi di Semester Genap 2013/2014. 

• Mulai Binusian 2014, 2013, dst, untuk semua Mahasiswa Program Ganda 

yang aktif kuliah  atau cuti resmi di Semester Genap 2013/2014. 
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• Bagi mahasiswa yang telah melakukan Validate Appointment (Pengisian 

KRSS) dan melakukan pembayaran SKS-1 tepat waktu, maka dapat 

melakukan Pengisian Enrollment (KRS) di tahap 1, 2, dan 3. 

 

• Bagi mahasiswa yang telah melakukan Validate Appointment (Pengisian 

KRSS), tetapi tidak melakukan pembayaran SKS-1 tepat waktu, maka  hanya 

dapat melakukan Pengisian Enrollment (KRS) di tahap 2, dan 3. 

 

• Bagi mahasiswa yang tidak melakukan Validate Appointment (Pengisian 

KRSS), maka  hanya dapat melakukan Pengisian Enrollment (KRS) di tahap 

3. 

 

• Tahap 1 : 22 Mei – 9 Agustus 2014 

• Tahap 2 : 4 Juni – 9 Agustus 2014 

• Tahap 3 : 19 Agustus – 13 September 2014  

Syarat Registrasi Semester Ganjil  

Tahun Ajaran 2014/2015 (Cont’d) 



Bagi mahasiswa yang melakukan Pengisian KRS Tahap 3 

di 19 Agustus – 13 September 2014 : 

 Bila mahasiswa mengisi KRS pada tanggal 19 Agustus 2014 

maka tagihan pembayaran SKS 100% hasil pengisian KRS 

akan diupload di bcs.binus.ac.id pada tanggal 20 Agustus 

2014 (H+1) 

 Pembayaran akan diauto debet pada tanggal 20 Agustus 

2014 (H+1) jika auto debet gagal maka diberikan 

kesempatan untuk melakukan auto debet kembali pada 

tanggal 21 Agustus 2014 (H+2) dan bila tanggal 21 Agustus 

2014 gagal maka mata kuliah yang telah diregistrasikan akan 

dibatalkan pada tanggal 22 Agustus 2014 (H+3). 

 Mahasiswa dapat mengisi KRS kembali pada tanggal 

berikutnya selama registrasi KRS dilaksanakan. 
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Pada hari pertama pengisian Enrollment, mahasiswa hanya diperbolehkan 

merubah mata kuliah yang dipilih sebanyak 2 pilihan. 

Contohnya pada saat periode Validate Appointment mahasiswa memilih mata 

kuliah A,B,dan C 

Pada saat Pengisian Enrollment jika mahasiswa memilih ulang mata kuliah 

tersebut dengan kombinasi : 

 A, B, C          : Diperbolehkan       

 A, B, C ,D ,E : Diperbolehkan 

A,C,D,F         :  Diperbolehkan 

A, B, D, E, F  : Tidak diperbolehkan karena sudah melewati batas 2 perubahan  

 

Syarat Registrasi Semester Ganjil  

Tahun Ajaran 2014/2015 (Cont’d) 
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1.Login ke http://bcs.binus.ac.id 

 Masukkan User ID dan Password 

  Default password : b!Nu$ddmmyyyy  

  (ddmmyyyy = tanggal, bulan, dan tahun lahir) 

 

Akses Self Service 

 Campus Solutions (Cont’d) 
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2. Setelah berhasil login, ubah password dengan mengklik menu Change My Password 

 

Akses Self Service 

 Campus Solutions (Cont’d) 
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3. Masukkan default password pada field Current Password, dan password baru pada 

field New Password dan Confirm  Password. Karakteristik password yang digunakan 

harus terdiri dari minimal 8 karakter dengan kombinasi  huruf besar, huruf kecil, simbol 

dan angka 

 

Akses Self Service 

 Campus Solutions (Cont’d) 
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4. Klik Tombol Change Password  

 

Akses Self Service 

 Campus Solutions (Cont’d) 
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5. Maka akan muncul konfirmasi telah sukses mengubah password  

 

Akses Self Service 

 Campus Solutions (Cont’d) 



Validate  Enrollment  
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1. Enrollment Confirmation 

a. Klik menu : Main Menu → Self Service → Student Center 

b. Klik pada link ‘Enrollment Confirmation’ sebagai berikut.  
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c. Pilih Term 1410 (2014,Odd Semester)  untuk enrollment, dan Pilih ‘Yes, I want to 

enroll’ dengan kondisi : 

• Sudah masuk masa pengisian Validate Appointment (9-17 April 2014) 

• Belum pernah mengisi Validate Appointment sebelumnya 

 Default pilihan Enrollment Confirmation adalah ‘Not Selected’. 

 Konsekuensi jika tidak memilih pilihan ‘Yes, I want to enroll’  adalah binusmaya 

mahasiswa akan diblok. 

d. Klik tombol Save 

 

Validate  Enrollment (Cont’d) 
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2.Page Shopping Cart 

 Setelah melakukan Enrollment Confirmation, masuk ke Self Service → Academic 

Planning → Enrollment shopping Cart  

 Page Shopping Cart ini akan digunakan mahasiswa untuk  memilih mata kuliah 

dan kelas yang ingin diambil pada term tersebut. 

  

Validate  Enrollment (Cont’d) 
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3.Klik Search By My Requirement. 

  

  

Validate  Enrollment (Cont’d) 
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4.Pilih mata kuliah yang ingin diambil pada KRS ganjil  

Course adalah kode mata kuliah. Terdiri dari 2 bagian yakni Subject Area 

yang menandakan group mata kuliah dan Catalog Number yang 

mengidentifkasikan nomor mata kuliah.  

Contoh : CB 412 , berarti CB adalah kode Subject Area dan 412 adalah 

Catalog Number 

Description adalah deskripsi dari nama mata kuliah 
Semester mata kuliah tersebut akan diambil 

Sks dari mata kuliah Kapan mata kuliah tersebut diambil. Jika sudah ada keterangan tahun 

dan semester berarti  mata kuliah tersebut sudah diambil pada tahun 

dan semester yang bersangkutan, tetapi jika masih kosong mata 

kuliah tersebut berarti belum diambil ataupun mata kuliah tersebut 

sudah diambil tetapi mendapatkan nilai failed (E dan F) 

Nilai minimum mata kuliah harus lulus Nilai yang diperoleh oleh mahasiswa 

Status dari 

mata kuliah 

:sudah 

diambil 

(taken), 

atau 

sedang 

dijalani ( in 

progress), Klik pada matakuliah yang ingin diambil 

Validate  Enrollment (Cont’d) 
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5.Kelanjutan dari langkah ke- 4 sebelumnya, maka akan muncul tampilan seperti 

berikut ini 

Validate  Enrollment (Cont’d) 

 Klik Select untuk pilih kelas 
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Course detail menampilkan informasi 

dari mata kuliah yang dipilih. Informasi 

disini mencakup career (jenjang mata 

kuliah) , units (sks mata kuliah) dan 

informasi lainnya.  

Untuk menampilkan section dari mata 

kuliah. Section disini adalah jadwal 

setiap mata kuliah untuk masing-

masing komponen, yakni komponen 

teori, lab, collborative dan  tutorial 

Open dan Closed 

disini sebagai 

keterangan dari 

logo yang akan 

muncul dibawah. 

Open berarti mata 

kuliah masih dibuka 

untuk bisa dipilih, 

sedangkan jika 

closed mata kuliah 

tersebut sudah 

ditutup (tidak bisa 

dipilih) 

Berupa kode 

dari class 

section-

komponen 

dan class 

number 

Berupa 

keterangan 

hari dari 

jadwal mata 

kuliah 

Berupa keterangan 

jam mulai dan 

berakhirnya jadwal 

kuliah mata kuliah 

Berupa keterangan 

lokasi pelaksanaan 

perkuliahan 

Berupa keterangan tanggal 

bulan dan tahun 

perkuliahan 

Menyatakan kelas 

ini statusnya masih 

open 

Berupa kode mata kuliah dan deskripsi 

dari mata kuliah tersebut 

Penjelasan dari isi tampilan yang dimunculkan pada langkah ke-5:  

Validate  Enrollment (Cont’d) 
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6.Klik tombol next untuk menambahkan kelas yang dipilih 

  

 

 

2 

Kode dari section. Untuk 

yang diawali L menandakan 

kelas teori, dan yang diawali 

dengan P menandakan kelas 

praktikum 

Menunjukkan komponen 

teori mata kuliah 
Menunjukkan hari dan jam 

kuliah untuk mata kuliah  

Menunjukkan  lokasi 

pelaksanaan  perkuliahan 

Menunjukkan tanggal 

perkuliahan untuk setiap 

pertemuan dari mata kuliah 

Klik tombol next untuk menambahkan kelas yang dipilih 

Validate  Enrollment (Cont’d) 
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7.Jika ingin menambahkan mata kuliah lain kedalam shopping cart, ulangi 

langkah no 3-6. Untuk melakukan validasi prasyarat mata kuliah yang ada di 

shopping cart, centang mata kuliah yang ingin divalidasi kemudian klik tombol 

validate  

 

Validate  Enrollment (Cont’d) 
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Setelah klik tombol validate, sistem akan memvalidasi mata kuliah yang dicentang 

apakah mahasiswa tersebut memenuhi persyaratan untuk mengambil mata kuliah 

tersebut.  

Validate  Enrollment (Cont’d) 

Contoh  Screenshot 1 : dari 4 mata kuliah yang divalidasi ada 1 mata kuliah 

yang belum bisa diambil karena mahasiswa belum lulus prasyarat mata kuliah 

tersebut   
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Validate  Enrollment (Cont’d) 

Contoh  Screenshot 2 : dari 4 mata kuliah yang divalidasi ada 1 mata kuliah 

yang tidak bisa diambil karena total unitnya sudah melebihi batas yang 

ditentukan. 
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Open Enrollment  

8.Pada masa pengisian Enrollment mahasiswa harus menghapus kelas sementara 

yang ada dishopping cart 

Masuk ke Self Service → Academic Planning → Enrollment shopping Cart 

Centang semua mata kuliah yang ada di shoppinc cart dan klik tombol delete yang 

ada disamping mata kuliah 
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9. Mahasiswa harus memilih ulang mata kuliah yang ingin diambil dengan 

mengulangi langkah yang ada pada no. 3-6, sampai mata kuliah masuk dalam 

shopping cart. Setelah itu mahasiswa harus mencentang semua mata kuliah tersebut 

dan pilih pilihan enroll   

Open Enrollment (Cont’d) 
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Open Enrollment (Cont’d) 

10. Klik ‘Finish Enrolling’. 

 

 

Berisi kode dari  

mata kuliah dan 

class number 

Description adalah deskripsi 

 dari nama mata kuliah Berisi hari dan 

jam dari jadwal 

yang dipilih 
Menunjukkan lokasi 

pelaksanaan perkuliahan 

Menunjukkan 

jumlah sks mata 

kuliah 

Statusnya open 
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11. Maka akan muncul konfirmasi mata kuliah tersebut sudah berhasil 

ditambahkan ke schedule. Mahasiswa bisa melihat mata kuliah yang sudah 

ditambahkan pada tombol My Class Schedule 

 

 

Open Enrollment (Cont’d) 
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Open Enrollment (Cont’d) 

 Selain melalui My Class Schedule yang muncul setelah Finishing Enrolling, 

mahasiswa juga bisa melihat mata kuliah yang sudah dipilih pada menu Self Service 

→ Academic Planning → My Class Schedule 
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Open Enrollment (Cont’d) 

 Setelah mahasiswa sukses melakukan submit, mata kuliah yang tadinya ada 

dishopping cart akan otomatis dihilangkan dari daftar shopping cart. 

 Mahasiswa WAJIB memastikan tampilan di shopping cart sudah kosong seperti 

tampilan berikut ini  



1.Masuk ke dalam menu Self Services → Enrollment → Drop Classes. 

Pilih kelas yang ingin didrop dengan mencentang checkbox yang ada disamping 

mata kuliah, klik tombol Drop Selected Classes. 

Mahasiswa  bisa melakukan Drop Class setelah enrollment selama masa 

Pengisian Enrollment (KRS). 

  

  

 

Drop Class  

After Enrollment  



2. Akan muncul konfirmasi untuk melakukan drop class, jika yakin untuk mendrop 

class tersebut, klik tombol Finish Dropping 

  

 

Drop Class  

After Enrollment (Cont’d) 



Drop Class  

After Enrollment (Cont’d) 
3. Maka akan muncul konfirmasi telah sukses mendrop kelas yang dipilih 

  

 



Mata kuliah yang 

sudah dienrol 

Pilihan untuk 

memilih  kelas 

atau mata kuliah 

yang baru 

Swap Class  

After Enrollment  
1.Masuk ke dalam menu Self Services → Enrollment → Drop Classes. 

Mahasiswa  bisa melakukan Swap Class setelah enrollment selama masa 

Pengisian Enrollment (KRS). 

  

  

 



2. Akan muncul konfirmasi untuk melakukan swap class, jika yakin untuk menukar 

kelas tersebut maka klik tombol Finish Swapping 

  

 

Swap Class  

After Enrollment (Cont’d) 



3. Maka akan muncul konfirmasi telah sukses menukar kelas yang dipilih  dengan 

kelas yang baru 

  

 

Swap Class  

After Enrollment (Cont’d) 
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Cara Menambahkan  Password Hint  

di Self Services, Campus Solutions 

1. Masuk ke Menu My System Profile → Change or set up forgotten 

password help 

2. Pilih  salah satu list question yang tersedia, isi response dengan jawaban 

yang ingin dijadikan hint 

3. Klik  tombol OK 
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4. Pilih  salah satu list question yang tersedia, isi response dengan jawaban 

yang ingin dijadikan hint 

5. Klik  tombol OK 

 

 

 

Cara Menambahkan  Password Hint 

 di Self Services  

Campus Solutions (cont’d) 
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Forgot Password 

1.      Klik Pilihan Forgot Password  
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Forgot Password (cont’d) 

2.      Masukkan User ID dan klik tombol continue 
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Forgot Password (Cont’d) 

3.  Masukkan response dari hint yang sudah diset sebelumnya, kemudian klik 

tombol Email New Password 
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Forgot Password (Cont’d) 

4.  Maka password baru akan dikirim ke email masing-masing mahasiswa. 

Email yang akan dikirimkan adalah sama dengan email untuk mengirimkan 

password baru Binusmaya 

 



 

BINUSMAYA         : SERVICE – CONTACT US  

FACEBOOK           : STUDENT REGISTRATION AND       

    SERVICE CENTER 

TWITTER                : @HAIBINUS 

Jika terdapat pertanyaan dapat di 

sampaikan melalui : 
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