
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SENI II\DONESIA PADAIIGPANJANG

.Ialan Bahder Johan Padangpanj ang27l2t, Sumatera Barat;
T elp - (07 52) 82a7 7, F ax. a7 52 -82 803 ; e-mail ; isi@isi-padangpanjan g. ac. id

Website : www.isi-padangpanj ang.ac.id

PENGUMUMAN
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Diumumkan kepada seluruh mahasiswa lama Institut Seni lndonesia Padangpanjang bahwa Jadwal
Pendaftaran Ulang Semester Ganjil Tahun Akademik 2A2A,2021adalah sebagai berikut :

1. Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada tanggal 03 s.d 14 Agustus 2020 dilakukan
langsung pada Teller Bank Nagari dengan menyebutkan NAMA dan NIMA{pM (tanpa
menggunakan slip setoran). Rincian UKT terlampir.

2.Mahasiswamendaftarulangmela1uiaplikasionlineSIAKADISIPadangpanjang@.
pqdansDanians.ac.id / isikreatifdesain.neil dengan ketentuan sebagai berikut :

a' Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) dapat dilakukan setelah pernbayaran UKT yaitu tanggal
10 s.d 21 Agustus 2020;

b- Mengisi KRS dan divalidasi oleh Penasehat Akademik (PA) secara online melalui aplikasi
SIAI(AD;

c. Subbag. Akademik dan Kemahasiswaan mencetak KRS sebagai bukti tanda mahasiswa
terdaftar.

Bagi mahasiswa yang tidak menyelesaikan selunrh administrasi sebagaimana disebutkan pada
point (l) dan (2) di atas, maka dianggap sebagai rnahasiswamangkir (tidak terdaftar);

Kuliah Semester GanjilTahun Akademik 202012021dimulai tanggal 14 Septemb er 2020;

Jadwal Perubatran KRS tanggal 14 s.d 18 September ZA20;

Perubahaa fiS aiUmt* harus disetujui oleh pA;

Mahasiswa yang ingin memperbaiki nilai harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

a. Mata kuliah yang diperbaiki terjadwal pada semester berjalan dan mengikuti kuliah secara
keseluruhan;

b. Beban studi tidak melebihi ketentuan;
c. Perubahan KRS dan perbaikan nilai di lum batas waktu yang telah ditetapkan di atas tidak

akan dilayani dan mata kuliah yang diambil tetap akan dihitung pada penentuan Indeks
Prestasi (IP);

Pengajuan Cuti Akademik pada tanggal 03 s.d 18 Agustus 2020di luar batas waktu pengajuan
tersebut dianggap mangkir (tidak terdaftar);

3.

4.

5.

6.

7.

8.

cDian- $ite



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
INSTITUT SE'1\[I INDONESIA PAI}AIYGPANJANG

Jalan Bahder Johan Padangpanjang2Tl2S, Sumatera Barat;
Telp. (075 2) 82A7 7, F ax. A7 52 -82803 ; e-mail ; isi@ isi-padangpanj ang. ac.id

Website : www.isi-padangpanjang.ac.id

L Bagi mahasiswa yang mangkir (tidak membayar UKT dan tidak terdaftar) berlaku hal sebagai
berikut:
a. Semester yang tidak diikuti karena mangkir tetap harus membayar uang kuliah tunlgal (UKT)

secara penuh.

b. Dalam perhitungan IPK tidak termasuk semester yang tidak diikuti.

Demikianlah pengumuruan ini dikeluarkan untuk diperhatikan dan dilaksanakan.
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