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PEMBERITAHUAN

Diberitahukan kepada mahasiswa institut sains & Teknologi AKPRIND yogyakarta
bahwa, ENTRY pRA KRs (perencanaan Mata Kuriah 

-semester 
Genap TA.20r7l2ara) wArrB bagi SEMUA MAHASTSWA rsf -lxpnruo 

denganketentuan sbb:
flri'liii&ff;r i r-t,ir limfllm@$/ffifi11.8;;+f.1,i,,,,7+ii,Xi1y,1+,,jil,1€

1. Mahasiswa mensambir br;;s[o pil"rcs'-ain :io*Ji'iliiiiri"r,an di Jurusanmasing-masing selanjutnya melakukan perwalian dengan Ooien wati mulai 20November 2o,L7. d3n pating rambat tangg;l or- reoruari 2or'.Pembimbingan akademik mahasiswa ke dosen wati a'iirutai tanggat 20 November-02 Februari 2018.
2. Proses perwalian dengan mengisi 2 lembar blangko KRS (satu lembar dibawa oleh

3. Mahasiswa wajib berkonsuttasi dengan Dosen wari untuk memperoreh 2digit PrN dan memilih mata kuliah pada KRS semester eenap -rA. zorilzors
kemudian mahasiswa mengambit 2 digit pIN di iAA. --"4, Mahasiswa yang sud_ah mempunyai i aigit pr,r (i oigit pertama dari BAAd1n 2 digit prN berikutnya dari-dosen wari) dipat iretatut<an entry rm
KRS online paling tambat tanggat O2 FebruariiOrb,

'i; r -{q-", ,.HERREGIqTRASI .,:s- j,., *,,r.- 
.,1. Mahasiswa wajib melakut<an treiiegistrasi;

a. Mahasiswa y?ng melakukan pembayaran untuk herregistrasi dari ruarkampus m1f1m3l transfer pembayaran pafing fa-mUat tanggat OSFebruari 20.18. pembayaran herregistrasi risi dilakukan viJ bankmandiri (online) atau bank lainnya (mengirim bukti setoran bank ke BAA
melalui email. baaJ@akprind.ac.id untut altakulan validasi oleh Biro t<euangan

. selanjutnya dilakukan aktivasi oleh BM).
b, Mahasiswa yang merakukan herregiitrasi rangsung di kampus paring

melakukan pembayaran lambat ianggar 12 Februiri 2o18.2. Data Pra KRS akan menjadi data Kndbnline setelah metewati masaherregistrasi,
3. Maha-siswa yang tidak herregistrasi tanggar 05-12 Februari 2org,pengisian entry pra krc batai (drop) ordri sistem pada tanggar ii

Fehruari z0tt.
4. Bagi mahasiswa yang belum melakukan entry pRA KRS sampai batas akhir

pengisian PM KRS selesai, dan tidak herregistrasi pada semester Genap TA.
20L712018, maka mahasiswa tersebut berstatus tidak aktif.5' Mahasiswa dapat mencetak KRs secara mandiri dan memintapersetujuan (tanda tangan) ke dosen wali dan cap BAA, (print out
secara Mandiri)
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_i ,",.,, . r 'il,,rtr-#,ll;=.,,ip.,FBt#E4EA,l$fff.ir,.i_.,1,1t1;,,l,4={j,,;,xx]ir.:;_.,,_, 
,{,f;1. perubahan KRS semester Genap ia. zoiii iio18 dir;dian paal t,nft;t

26 Februari - 0t Maret 201g.2. Masa perubahan KRS tidak menerima heregistrasi baru, hanya mengubah

^ Tat? kuliah yang sudah terentri pada masa entry pra krs,3. Pembatalan kelas kecil diumumkan sebelum peiubahan krs di Jurusan masing_
masing.

lgqrkian pengumuman 
..berkaitan dengan pendaftaran KRS semester Genap TA.

20L712078, harap menjadikan perhatian dan terimakasih atas r.eriirarinya.
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BAGAN ALIR PROSBS PRA KRS ONLINE
DAN HERREGISTRASI 17.2

KONSI]LTASI KE DOSEN WALI

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

blanko KRS (satu dosen wali dan satu mahasiswa)
Mahasiswa merdapat 2 digit PIN dari dosen

wali untuk I(RS online

PROSES DAF"TAR ULANG/HERREG
(via BANK MANDIRI/ bank lainnya)

o Langsung di l{a4pus
tgl 05-12 Februari 2018

. Dari Luar Ka4rous
tgl 05-09 Februari 2018

Tsl 05 - 12 Februafi 2018
AKTTVASI STATUS MAHASISWA

r Untuk daftar ulang di kampus
mahasiswa menyerahkan Blangko
Herregistrasi, dan KTM

r Daftar ulang di luar kampus (selain via
bank Mandiri) mengirim bukli setoran
bankke BAAmelalui email
baa@akorind.ac,id untuk dilakukan
validasi oleh Biro Keuangan selanjutnya
dilakukan aktivasi oleh BAA.

Mulai Tsl l9 Februari 20I8
PERI(TILIAHAN

Mengikuti kuliah dengan menunjukkan
KRS yang telah disahkan dosen wali dan

Mulai Tel 26 Februari - 0l Maret 2018
PERUBAHAN KRS

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

LOKET BAA
Mahasiswa mendapat

2 digir PIN di BAA
DIGIT-1_2 IBAAJ

DrGrr_3 _4 [D0SEN WALD

Tsl 19 Februari 2018
PENGESAHAN KRS FINAL

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

BAA
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fUaria Tiiph Jatipaningrum, S.Si, M,Sc.

Tgl20 NoV..: 02 Februari 2018
ENTRYPRA KRS ONLINE

(4 Drcrr PrN)
PROSES ENTRY PRA KRS

DROP ENTRY PRA KRS BAGI MTIS
YANG BELTIM REGISTRASI OLEH

SISTEM

Seluruh Mahasiswa r.Y4iib entry pra krs,
kemudian daftar ulang pada pekan

herregistrasi.

Catatan :

- Mahasiswa wajib melakukan daftar ulangl herregistrasi pada tanggal 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 mengaiukan cuti.


