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1. Periode pengisian KRS SA sudah berakhir hari Sabtu 30 

Juni 2018 pukul 11.30 

2. Tidak ada perubahan KRS SA kecuali hanya yang 

disebabkan adanya makul yang tidak terselenggara 

karena tidak memenuhi kuota. 

3. Mahasiswa yang sudah entri makul SA tetapi makul 

tersebut tidak jadi diselenggarakan karena tidak 

memenuhi kuota, maka disediakan 2 pilihan : 

A. Pilihan 1 : Mengganti makul yang tidak terselenggara 

dengan makul SA yang lain, dengan prosedur sbb: 

a. Mahasiswa menghadap Kaprodi untuk meminta 

memo penggantian makul selambat-lambatnya hari 

Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 16.00. 

b. Kaprodi membuat memo yang ditujukan ke BO 

terkait penggantian makul dengan 

mempertimbangkan kapasitas kelas. 

c. Mahasiswa menyerahkan memo dari Kaprodi ke BO 

d. BO memproses penggantian makul 

e. Apabila sampai hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 

16.00 tidak menghadap Kaprodi, maka wajib 

memilih pilihan 2. 

B. Pilihan 2 : Mencairkan uang SA dengan prosedur sbb : 

a. Mahasiswa melapor ke BO terkait makul SA yang 

tidak jadi diselenggarakan selambat-lambatnya hari 

Jum’at tanggal 6 Juli 2018 pukul 16. 



b. BO membuat memo yang ditujukan ke Bag 

Keuangan terkait jumlah uang yang dapat 

ditunaikan 

c. Bag Keuangan melayani pencairan uang SA mulai 

hari Rabu tanggal 11 Juli 2018 atas dasar memo 

yang diserahkan mahasiswa dari BO 

4. Mahasiswa yang sudah membayar SA tetapi belum dan 

atau terlambat entri makul SA, tidak diperkenankan lagi 

mengisi KRS SA. Uang yang sudah dibayarkan akan 

dikembalikan tunai dengan prosedur sbb: 

a. Mahasiswa ke BO untuk melapor dan menyerahkan 

bukti pembayaran selambat-lambatnya hari Jum’at 

tanggal 6 Juli 2018 pukul 16.00 

b. BO membuat memo yang ditujukan ke Bag Keuangan 

terkait jumlah uang yang dapat ditunaikan 

c. Bag Keuangan melayani pencairan uang SA mulai hari 

Rabu tanggal 11 Juli 2018 atas dasar memo yang 

diserahkan mahasiswa dari BO 

5. Mahasiswa yang sudah entri makul SA sebelum Periode 

pengisian KRS SA berakhir dan tinggal meminta acc 

dosen pembimbing, masih diberi kesempatan mengurus 

SA selambat-lambatnya hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 

pukul 16.00 dengan prosedur sbb: 

a. Mahasiswa menghadap Kaprodi untuk meminta 

memo persetujuan acc KRS SA selambat-lambatnya 

hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 16.00. 

b. Kaprodi membuat memo yang ditujukan ke BO terkait 

persetujuan acc KRS SA dengan mempertimbangkan 

kapasitas kelas. 



c. Mahasiswa menyerahkan memo dari Kaprodi ke BO 

d. BO memproses persetujuan acc KRS SA 

e. Apabila sampai hari Kamis tanggal 5 Juli 2018 pukul 

16.00 mahasiswa tidak menghadap Kaprodi, maka 

entri makul SA dinyatakan batal. Uang yang sudah 

dibayarkan akan dikembalikan tunai dengan prosedur 

seperti point 3.a. sampai 3.d. 
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