
AAK 2021



Perwalian Online
(Khusus mahasiswa semester 3 dst)

Mahasiswa

https://perwalian.dinamika.ac.id/krs_mhs

Dosen Wali/Kaprodi

https://perwalian.dinamika.ac.id/krs_kar/

http://perwalian.stikom.edu/
https://perwalian.stikom.edu/krs_kar/


Batas Waktu
- Mahasiswa :

31 Agustus – 1 September 2021

- Dosen Wali & Kaprodi :

31 Agustus – 24 September 2021

( s/d M2 Perkuliahan )

Catatan :

Kamis, 2 September 2021, perwalian ditutup sementara untuk 
transfer data, dan akan dibuka kembali pk. 14.00 wib. Perwalian
langsung ke Dosen Wali



Syarat Perwalian 

 Tidak mempunyai tunggakan keuangan semester
sebelumnya (202)

 Bebas Perpustakaan

 Masih mempunyai masa studi



PENTING !!!!

Pahami :

Pedoman Akademik & 

Kurikulum  yang berlaku

(Cek konversi kurikulum prodi masing-masing)



Cek Konversi di sicyca Mahasiswa



Alur Perwalian

Registrasi dan
Perencanaan Studi

ONLINE

Persetujuan Dosen
Wali / Surat Kuasa

ONLINE
Cetak KRS

SYARAT
• Bebas tunggakan keuangan (SPP/SP/SEMA)
• Bebas pinjaman perpustakaan

REGISTRASI
• Status mhs berubah dari “Tidak Reg” menjadi

“Aktif”

PERENCANAAN STUDI
• Pilihan MK/MP masuk KRS (sementara)
• Jika tidak mendapat persetujuan Doswal, maka KRS

akan dihapus Aktif 0 sks

SURAT KUASA
• Menguasakan ke Dosen Wali (bukan ke mhs lain)

PROSES
• Doswal melakukan “Approval”
• KRS sementara menjadi permanen

• KRS yang akan dicetak dipastikan
ada watermark “APPROVAL”

• Cetak bisa dilakukan secara mandiri
(lewat sicyca)

• Bisa juga hanya menyimpan file pdf-
nya



Herregistrasi / Perwalian

Jika TIDAK MELAKUKAN HERREGISTRASI, maka :

 Tidak aktif  tidak terdaftar sebagai peserta kuliah / praktikum
 Segera ajukan cuti kuliah (BSS)
 Diperhitungkan sebagai masa studi
 Dikenakan BOP
 Jika tidak registrasi selama 2 (dua) kali berturut-turut, maka

semester berikutnya otomatis dianggap mengundurkan diri (status
OUT)



Herregistrasi / Perwalian
Perubahan KRS (Minggu ke-1)
 Jika MK/MP dibatalkan oleh Prodi
 Boleh mengganti (sesuai jadwal)

Pembatalan KRS (Minggu ke-4)
 Hapus MK/MP terlalu berat (status Baru)
 Ketidakhadiran melebihi 25% jumlah pertemuan
 Pembatalan KRS bias dilakukan lewat sicyca



Herregistrasi / Perwalian
Khusus Mahasiswa yang bekerja

 Mengumpulkan surat keterangan kerja dari perusahaan (Format
resmi, ada kop + pengesahan perusahaan) ke AAK

 Dikumpulkan maksimal 1 minggu sebelum UTS

 Persentase kehadiran dalam perkuliahan/praktikum = 60%



Ketidak Kehadiran kuliah/praktikum :

• Mengajukan surat permohonan ijin perkuliahan
(termasuk praktikum) ke kabag.AAK, mengetahui
dosen wali dan disetujui Kaprodi, serta dilampiri
bukti penguat (surat dokter atau surat tugas
kampus).

• TIDAK ADA JATAH BOLOS KULIAH !!!

Perkuliahan/Praktikum



BSS/Cuti kuliah online

√ Tidak bisa ikut kegiatan akademik apapun
√ Tidak dikenakan biaya asal sesuai ketentuan yg berlaku
√ Maksimal 2 (dua) kali selama studi, mulai semester ke-3
√ Mahasiswa aktif boleh mengajukan cuti maksimal di Minggu ke-4

perkuliahan
√ Tidak mempunyai tunggakan perpustakaan
√ Cuti dilakukan secara online lewat sicyca
√ Info lebih lanjut baca alur cuti online di pengumuman web dinamika:
https://www.dinamika.ac.id/read/pengumuman/421/alur-administrasi-
mahasiswa
Pengajuan cuti kuliah lebih dari ketentuan waktu diatas dikenakan biaya
sesuai aturan yang berlaku

https://www.dinamika.ac.id/read/pengumuman/421/alur-administrasi-mahasiswa


BST / Mengundurkan Diri

 Download dan mengisi form BST dari sicyca
 Form ditandatangani dosen wali dan kaProdi
 Tidak mempunyai tunggakan keuangan
 Tidak mempunyai tunggakan perpustakaan (buku/denda)
 KTM dikembalikanke AAK
 Form diproses
 Akan diterbitkan : Surat keterangan pernah kuliah dan Transkrip Nilai
 Informasi tentang BST bisa dilihat di pengumuman web :
https://www.dinamika.ac.id/uploads/5/2020-01/alur_kegiatan_baak_page5.jpg

https://www.dinamika.ac.id/uploads/5/2020-01/alur_kegiatan_baak_page5.jpg


Perwalian Susulan
Mahasiswa yang tidak melakukan perwalian bisa mengajukan 
perwalian susulan, maksimal M2 perkuliahan dengan cara :

Mengajukan surat permohonan  perwalian Susulan /* ditujukan ke 
Kaprodi  ditandatangani mhs ybs mengetahui dosen wali 
disetujui Kaprodi, 

Kaprodi membuka Lock mahasiswa tersebut

Selanjutnya Dosen wali bisa mewalikan mahasiswa tsb. Seperti biasa 
dan… Jangan lupa -> Approve. 

/* surat bisa dikirimkan lewat email ke baak@dinamika.ac.id



Tampilan
Perwalian Mahasiswa

Baca Panduan Perwalian



Informasi Vaksin Covid 19 

Wajib dipilihdan harus jujur.  

Jika sudahvaksinharus upload bukti/sertifikatvaksin



Usulan KRS / Perencanaan Studi
untuk mahasiswa

Jangan lupa simpan – hubungi dosen wali untuk approval !



MBKM 
(Merdeka Belajar Kampus Merdeka)

Hanya untuk mahasiswa yang sudah disetujui program MBKM oleh dosen wali dan Kaprodi



MBKM 
(Merdeka Belajar Kampus Merdeka)

Informasi penyetaraanSKS MBKM oleh team MBKM



MBKM 
(Merdeka Belajar Kampus Merdeka)

KRS MBKM



Approval dosen wali
Setelah dosen wali approval pada KRS, maka ada notifikasi terkirim  ke 

mahasiswa :



Nama dosen pembimbing muncul
di KRS

Pastikan ada tanda
“approved” 

Format KRS



Cek Jadwal di sicyca

1. Cek Jadwal kuliah di sicyca, 2 hari
sebelum kuliah dimulai

2. Pastikan jadwal tidak crash

3. Semua mk di KRS muncul di jadwal



KALENDER  AKADEMIK 211



KALENDER  AKADEMIK 211



Terima kasih

Jika ada pertanyaan kirim ke email :

baak@dinamika.ac.id


