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PEMBERITAHUAN

Diberitahukan kepada mahasiswa Institut Sains & Teknologi AKPRIND Yogyakarta
bahwa, ENTRY PRA KRS (Perencanaan Mata Kuliah Semester Genap TA.
2Ot7l2OI.8) WAJIB bagi SEMUA MAHASISWA IST AKPRIND dengan
ketentuan sbb:

1. Mahasiswa mengambil blangko PRA KRS dan Jadwal Perkuliahan di Jurusan
masing-masing selanjutnya melakukan perwalian dengan dosen wali mulai 20
November 2OL7 dan paling lambat tanggal 02 Februari 2018,
Pembimbingan akademik mahasiswa ke dosen wali dimulai tanggal 2O November
-02 Februari 2018.

2. Proses perwalian dengan mengisi 2 lembar blangko KRS (satu lembar dibawa oleh
mahasiswa dan satu diserahkan ke dosen wali).

3. Mahasiswa wajib berkonsultasi dengan Dosen Wali untuk memperoleh 2
digit PIN dan memilih mata kuliah pada KRS Semester Genap TA. 20t7/20L8
kemudian mahasiswa mengambil2 digit PIN di BAA.

4. Mahasiswa yang sudah mempunyai 4 digit PIN (2 digit peftama dari BAA
dan 2 digit PIN berikutnya dari dosen wali) dapat melakukan entry PRA

.,,KRS online paling lambat l?p^s:19_T_guari 2018.
HERREGISTRASI, . 

.:

1. Mahasiswa wajib melakukan herregistrasi:
a. Mahasiswa yang melakukan pembayaran untuk herregistrasi dari luar

kampus maksimal transfer pembayaran paling lambat tanggal 09
Februari 2018. Pembayaran herregistrasi bisa dilakukan via bank
mandiri (online) atau bank lainnya (mengirim bukti setoran bank ke BM
melalui email baa@akprind.ac,id untuk dilakukan validasi oleh Biro Keuangan

selanjutnya dilakukan aktivasi oleh BM).
b, Mahasiswa yang melakukan herregistrasi langsung di kampus paling

melakukan pembayaran lambat tanggal 12 Februari 2018.
2. Data Pra KRS akan menjadi data KRS Online setelah melewati masa

herregistrasi.
3. Mahasiswa yang tidak herregistrasi tanggal 05-12 Februari 2018,

pengisian entry pra krs batal (drop) oleh sistem pada tanggal 13
Februari 2017.

4. Bagi mahasiswa yang belum melakukan entry PRA KRS sampai batas akhir
pengisian PRA KRS selesai, dan tidak heregistrasi pada semester Genap TA'
2AL7nAL9, maka mahasiswa tersebut berstatus tidak aktif,

5. Mahasiswa dapat mencetak KRS secara mandiri dan meminta
persetujuan (tanda tangan) ke dosen wali dan cap BAA' (Print Out
secara Mandiri)

1. Perubahan KRS Semester Genap TA.201712018 dilakukan pada tanggal
26 Februari - 01 Maret 2018.

2, Masa perubahan KRS tidak menerima herregistrasi baru, hanya mengubah
mata kuliah yang sudah terentri pada masa entry pra krs.

3. Pembatalan kelas kecil diumumkan sebelum perubahan krs di lurusan masing-
masing.

Demikian pengumuman berkaitan dengan pendaftaran KRS Semester Genap TA.

20L712078, harap menjadikan perhatian dan terimakasih atas kerjasamanya.
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BAGAN ALIR PROSES PRA KRS ONLINE
DAN HEttGISTRAS117.2

KONS TLTASI KE DOSEN WALI

Mengambil petunjuk pendaftaran KRS di Jurusan dan
proses perwaiian dengan dosen wali mengisi 2

blanko KRS (satu dosen wali dan satu mahasiswaJ
Mahasiswa mendapat 2 digit PIN dari dosen

wali untuk I(RS online
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baa@akprind.ac,id untuk dilakukan
validasi oleh Biro Keuangan selanjutnya
dilakukan aktivasi oleh BAA.

´

…

…

1

T21 19 Februari 2018
PENGESAHAN KRS FINAL

Mulai T21 19 Februari 2018
PERKULIAHAN

Mengikuti kuliah dengan menunjukkan
KRS yang telah disahkan dosen wali dan

BM

Mahasiswa mencetak KRS (PRINT OUT secara
MANDIRI)
Mahasiswa meminta persetujuan(tanda tangan)
dosen wali pada Print Out KRS, kemudian,
pengesahan lurusan (cap |urusan) dan BAA (cap
BAAI
Bagi mahasiswa yang rnelakukan daftar ulang
dari luar waiib menyerahkan berkas
herregistrasi dan KTM untuk divalidasi.

K幽 政雨 Akad鋼 k

MaHa Ti年 h Jatipaningrum′ S.SL M.sc.

Catatan :

- Mahasiswa wajib melakukan daftar ulangl herregistrasi pada tangBal 05-12 Februari 2018 setelah
melakukan entry Pra Krs, jika herreg di luar batas waktu yang tersedia, data Pra Krs akan terhapus
otomatis (dropped) oleh sistem.

- Data Pra KRS akan menjadi data KRS Online setelah melewati masa herregistrasi.
- Mahasiswa yang tidak melakukan proses pra krs dan tidak herregistrasi, wajib mengajukan cuti.

Tg120 November_02 Februari 2018
LOKET BAA

MahasisⅥ″a rnendapat

2 digit PIN di BAA

DIGIT_1_2〔 Bんへ〕
DIGIT_3_4〔 DOSEN llVALI〕

Mulai Tel 26 Februarj - 01 Maret 2018
PERT]BAHAN KRS

o Masa perubahan KRS tidak menerima
herregistrasi baru, hanya mengubah mata
kuliah yang sudah terentri pada masa
entry pra krs.


